
De ce ne pleacă 
investitorii ?
u știu alții cum sunt, 
dar pe mine de

clarația ministrului Privatizării, 
Sorin Dimitriu, că retragerea 
de la privatizarea ROM
TELECOM a doi dintre cei mai 
importanți investitori nu are 

nici o relevanță, mă lasă cu 
gura căscată. Ce e mai grav 
este că stilul declarațiilor 
actualilor guvernanți a început 
să semene cu al celor de 
dinainte de 1996; un eșec 
devine, în luările de cuvânt, 
dacă nu un cvasisucces, 
atunci sigur unTapt fără în
semnătate, iar un întâmplător 
succes devine țânțarul făcut 
armăsar.

Inițial, de la privatizarea 
ROMTELECOM și-a retras 
oferta concernul olandez KPN, 
subsidiară a Koninklije PTT 
Nederland. Reprezentantul 
acestei firme a declarat că 
hotărârea retragerii ofertei 
are drept cauză incertitudinile 
existente pe piața româ
nească, în special cele legate 
de viitoarea restructurare a 
sistemului tarifelor tele
fonice. Această renunțare nu 
putea trece neobservată în 
lumea afacerilor interna- 

Iționale, chiar dacă dl ministru 
al Privatizării nu vede nicăieri

suspiciune în lumea 
finanțelor internaționale 
vizavi de România. KPN este 
un irlvestitor strategic 
alături de PTT Elveția în 
operatorul de telefonie ceh, 
deținând acțiuni în telefonia 
fixă și mobilă din Ucraina și 
în cea mobilă din Ungaria, 
într-un articol apărut în “Fi
nancial Times” se 
interpretează retragerea 
acestui investitor de la 
privatizarea ROMTELECOM 
ca o dovadă că România nu 
poate oferi stabilitate și 
condiții avantajoase pentru 
cei care vor să investească. 
Retragerea KPN a fost 
precedată de abandonarea 
participării la privatizarea a 
35 la sută din ROMTELECOM 
a altor doi titani ai telefoniei 
europene: Deutsche
Telecom și France Telecom.

La 1 septembrie a.c. a 
urmat o a doua “bombă” pe 
frontul privatizării opera
torului român de telefonie. 
Și-a retras oferta și firma 
americană SBC Communi
cations Inc, subsidiară a 
Southwestern Bell Commu
nications Inc. Deși partea 
română a încercat să 
“dribleze” momentul 
delicat, acuzând criza 
economică din Rusia, 
motivele retragerii firmei

Adrian SĂLĂGEAN
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COTIDIAN INDEPENDENT

Simpozion la 
Vata de Jos

fn organizarea. Oficiului județean 
Hunedoara pentru reproducția și selecția 
animalelor, ieri, ia Vața de Jos, a avut ioc un 
interesant simpozion pe teme zootehnice, 
vizând, în esență, reabilitarea rasei de taurine 
Pinzgau. Au participat specialiști din 
Austria, de !a Agenția Națională pentru 
Reproducția și Selecția Animalelor, Direcția 
generată pentru agricultură și alimentație a 
județului Hunedoara, Direcția sanitar- 
veterinară a județului Hunedoara, specialiști 
în zootehnie.

Pe lângă comunicările ce au avut loc, 
simpozionul a avut și o parte practică, 
constând în vizitarea unor gospodării și 
întâlniri cu crescători de animale din rasa 

^Pinzgau din comuna Ribița. (N. T.)

Datoria externă 
a României a 
depășit 8,3 

miliarde dolari
Datoria externă a României pe termen mediu și 

lung a fost, la sfârșitul lunii iunie, de 8,308 miliarde 
dolari, în creștere cu 127,5 milioane dolari față de luna 
anterioară. Față de începutul anului, datoria externă 
este în scădere cu 62,7 milioane dolari. Principalii 
creditori ai României erau, la 31 iunie, organismele 
financiare internaționale, cu 3,262 miliarde dolari 
(39,26%), din care BIRD cu 1,427 miliarde dolari, FMI 
cu 580,6 milioane dolari, BERD cu 435,3 milioane dolari 
și Uniunea Europeană cu 432,5 milioane dolari. Din 
totalul datoriei, 4,498 miliarde dolari erau datorie publică, 
2,004 miliarde dolari - datorie publică garantată și 1,805 
miliarde dolari - datorie comercială privată. (Mediafax)

!n ciclul primar
UNIFORMA NU MAI ESTE 

OBLIGATORIE
Din acest an școlar uniforma 

nu mai e obligatorie nici la ciclul 
primar. Așa că bobocii au putut 
trece pragul clasei I în ținută 
vestimentară ... civilă. în clasa I C 
de la Școala generală nr.1 Deva, 
un băiețel și o fetiță au venit însă 
în uniforme. Și erau așa de 
frumoși! Pentru o clipă - cât să-i 
surprindă aparatul fotografic - s- 
au așezat în prima bancă de la 
geam. Apoi, Bogdan Doru 
Brădean a trecut în ultima bancă,

lăsând ca, în banca I, alături de 
micuța și drăgălașa Irina Maria 
Roman să vină Mădălina. Irinuța 
nu e tristă că e singura dintre 
fetițe îmbrăcată-n uniformă. 
Dimpotrivă. Și-a unit veselă 
glasul cu al colegilor într-un 
însuflețitor cântec școlăresc: 
“Să-nvățăm ca să citim/ Să 
scriem să socotim/ Să cântăm 
să ne jucăm/ Și bine să ne 
purtăm".

Lucia LiCiU
Foto: Traian MÂNU j

CONEL și ROMGAZ 
vor banii înainte

Vina colectivității»
în vremea regimului nu de mult răsturnat de 

revoluție, exista un slogan care era folosit ori de 
câte ori trebuia justificată o măsură punitivă 
împotriva obștei, pentru vina câtorva care nu-și 
îndeplineau îndatoririle. Se zicea atunci că trebuie 
să fim solidari "unul pentru toți și toți pentru unul". 
Adică, dacă unul sau câțiva dintr-un oraș, să 
zicem, nu-și plăteau serviciile de gospodărie 
comunală și locativă, atunci toți locuitorii trebuiau 
să sufere până când cei în cauză vor binevoi să 
intre în rândul oamenilor corecți. Că se spunea că 
toată colectivitatea trebuie să participe la educarea 
celor certați cu legea sau cu bunul simț. Cu alte 
cuvinte, colectivitatea trebuia să suporte vina celor 
rău platnici.

Acele vremuri însă au apus pentru totdeauna 
și vreau să credem că edificăm un stat democratic, 
un stat de drept, în care ce! ce nu-și îndeplinește 
îndatoririle către stat sau către cel ce i-a prestat 
niște servicii, este singurul răspunzător pentru 
faptele sale. Vrem să credem, dar nu putem, 
pentru că iată, mai sunt instituții sau unități 
prestatoare de servicii care, ori de câte ori nu-și 
pot încasa costurile serviciilor sau taxele ce prin 
lege le sunt atribuite, recurg la pedepsirea 
colectivității. Un exemplu elocvent în acest sens s- 
a petrecut recent în orașul Deva. După ce o lună 
de zile furnizarea apei calde a fost sistată pentru 
reparații la sistem, când s-a împlinit sorocul și 
oamenii așteptau apa caldă la robinete, știind că 
și-au plătit întotdeauna și cât nu face consumul de 
apă caldă menajeră, stropul la robinet s-a 
încăpățânat să vină. Și aceasta, datorită faptului că 
gospodăria comunală și locativă din Deva are 
restanțe la Termocentrala Mintia. Restanțele și la 
unii și la alții provin din faptul că nu toți beneficiarii 
de apă caldă și-au plătit la timp consumurile. După 
a noastră știință, nu populația are cele mai mari 
restanțe. Sunt unii agenți economici și unele

Gh. PAVEL
(Continuare în pag. 2)

r IN CUPELE EUROPENE DE FOTBAL i i Formațiile noastre ce s-au calificat în Cupa UEFA, Steaua și F.C. Argeș, au pășit cu |

■ stângul în întâlnirile lor din tur: Steaua a pierdut cu 4-3 în fața Valenciei, iar F.C. Argeș cu .
I 1-0 în partida cu Celta Vigo. Dacă au pierdut pe teren propriu, ce șanse mai au cele 2 I
i formații românești în deplasare? (S.C.) _______ ... .......................... M J

O știre publicată în presa 
centrală ne îndreptățește să 
credem că nu e vorba de un simplu 
zvon. Ziarul care a publicat-o, 
"Adevărul", nu-și permite să 
colporteze zvonuri. Bașca faptul că 
în România ce este astăzi zvon, 
mâine devine realitate indubitabilă. 
Știrea ne pregătește psihologic 
pentru o măsură pe care o 
preconizează doi monopoliști - 
furnizorul de energie electrică și cel 
de gaze naturale, iar măsura se 
numește plata cu anticipație a 
curentului electric și a gazului.

Cu anticipațiile s-a cam obișnuit 
populația, nu-i vorbă. Taxă de 
anticipație am plătit pentru serviciile 
de gospodărie comunală și 
locativă. Ba și pentru curentul 
electric am plătit o taxă de garanție. 
Numai că plata cu anticipație a unui

consum probabil - care ar urma să 
se regleze periodic cu 
consumatorul - nu se prea practică 
în lume. La realitățile noastre 
românești, pentru 90 la sută din 
populație - pensionari plus șomeri, 
plus asistați social, plus cei aflați cu 
veniturile sub limita de jos a 
pragului sărăciei lucii, plata înainte 
înseamnă plata pe două luni 
deodată.

De unde să scoată banii 
aceștia dintr-o dată categoriile de 
consumatori mai sus enumerate, 
de unde să-i scoată țăranii cu 
pensii de câte o sută și ceva de 
mii de lei sau cu mai puțin? Ce 
urmează în caz de neplată? 
Debranșarea. înapoi la opaiț în 
cazul curentului electric. înapoi 
la... La ce în cazul încălzirii cu 
gaze? (I.C.)

Contestație privind modul 
de privatizare a acțiunilor 
S.C. fîgrocom Hațeg S.fl.

însământări/e de toamnă trezesc
îngrijorare si semne de întrebare

OFERTE EXISTĂ, DAR

Subsemnatul lastin Vasiu mandatat să 
particip la licitația din 11.09.1998 pentru 
acțiunile S.C. Agrocom Hațeg S.A. de 
către S.C. Nirvana Agrocom Prod SRL 
Hațeg cu sediul în Hațeg, str. I.L. Caragiale, 
nr.14, prin prezenta contest modul în care 
a avut loc licitația cu oferte în plic sigilat 
ținută în ziua de 11.09.1998 la sediul FPS 
Direcția Teritorială Hunedoara pentru 
pachetul de acțiuni al S.C. Agrocom Hațeg 
S.A. din următoarele motive:

1. La ora stabilită pentru începerea 
licitației, respectiv ora 10, au fost deschise 
plicurile sigilate (cu excepția firmei 
Proxima Impex SRL Tg. Mureș care a. 
prezentat plicurile nesigilate) cu 
documentele ce trebuiau să însoțească 
oferta conform capitolului 3.1., secțiunea 
C, constatându-se că doi din ofertanți nu 
prezentau toate documentele cerute la 
acest punct (respectiv firma Nabis Prod 
SRL Hațeg și firma Nirvana Agrocom Prod 
SRL Hațeg).

în acest caz nu trebuiau admiși la 
licitație cei doi ofertanți. Totuși s-a admis 
să se plece din sală pentru a se aduce 
documentele ce lipseau din plicuri sau să 
se transmită prin fax de la societate, 
contrar oricăror norme de organizare a 

' . ... 

licitațiilor, stabilindu-se ca termen limită ora 
13.

A început “o țurcă” de telefoane, cereri 
de fax, deplasări după acte etc, fiindcă 
conform expresiei președintelui comisiei, 
domnul Coposescu, trebuia “ruptă mâța în 
două” în ziua respectivă. De ce?

Nici la ora 13 actele solicitate nu erau în 
regulă: S.C. Nabis Prod SRL Hațeg nu avea 
balanța la zi, din care urma să se aducă 
garanția ofertei de licitație iar scrisoarea de 
garanție bancară pentru suma cerută ca și 
garanție (44.281.500 lei) era emisă numai 
pentru ziua respectivă și nu pentru 
intervalul de 120 zile calendaristice conform 
notei de la capitolul 3, secțiunea C. Deci 
practic după această zi de 11.09.1998 
garanția nu mai era valabilă. De asemenea 
această societate nu prezenta dovada 
achitării obligațiilor fiscale precizate la 
capitolul 3.1.e - secțiunea C ci cu totul 
altceva. Totuși s-a trecut cu vederea și a 
fost admisă la licitație. De ce?

2. Nu s-a respectat la selecție punctul 
8.4.1 - secțiunea B precum și nota de la 
capitolul 8, punctul 8.2 - secțiunea B - 
condiție obligatorie pentru ofertanți de a

LIPSEȘTE CEREREA
în discuția pe care am purtat-o de curând cu 

dl ing. Constantin Petec, manager al Sucursalei 
Orăștie a S.C. Unisem, am abordat câteva 
probleme specifice sezonului însămânțărilor de 
toamnă, având în vedere că firma pe care o 
conduce are în profilul activității sale de bază 
aprovizionarea producătorilor agricoli cu semințe 
de legume, cartofi pentru sămânță, îngrășăminte 
chimice, precum și cu unelte de grădinărit. Cum 
din punct de vedere calendaristic ne aflăm la o 
dată când trebuia ca îngrășămintele și o bună 
parte din semințe să-și fi găsit locul sub brazdă, 
adică să fie încorporate în sol, interlocutorul s-a 
arătat a fi destul de îngrijorat de stadiul lucrărilor 
și de pulsul acestora, ținând seama de modul

_________ Nicolae TÎRCOB 

(Continuare în pag. 2)

(Continuare în pag. 2)

A R O, CU BMCtOI" 
„TOTOTA"

Până ia sfârșitul acestui an, SC ARO SA va 
primi 25 de motoare „ Toyota" cu care va echipa 
autoturismele de teren produse ia Câmpulung. 
Surse din conducerea uzinei afirmă că 
motoarele au fost cerute în urmă cu câteva luni, 
după ce un autoturism ARO a fost echipat cu un 
astfel de motor, performanțele fiind 
satisfăcătoare. întârzierea sosirii motoarelor 
este determinată de făptui că firma japoneză a 
solicitat o garanție bancară. (A.M. Press)
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americane sunt similare cu 
cele care i-au îndepărtat pe 
olandezi: incertitudini pe 
piața românească și un timp 
prea îndelungat de recu
perare a investițiilor. Au mai 
rămas cu oferte de privatizare 
doi investitori. Este vorba de 
Telecom Italia SpA și Hellenic 
Telecommunication Organiza
tion SA Grecia. Deși hu se 
recunoaște aceasta, se pare 
că sumele care se vor încasa 
din privatizarea ROM- 
TELECOM nu vor fi cele scon
tate, dată fiind “concurența” 
scăzută pentru privatizarea 
acestui obiectiv. Și cum 
bugetul din acest an a fost 
proiectat ținându-se cont de 
“pasărea de pe gard” a 
sumelor obținute din 
privatizare, nu e de mirare că 
rectificarea de buget necesită 
reducerea masivă a chel
tuielilor și o exacerbare a 
birurilor.

Ministrul Privatizării trece 
senin peste aceste “fapte 
fără importanță”, dând atenție 

OFERTE EXISTĂ, DAR 

LIPSEȘTE
(Urmare din pag. 1)

cum decurge vânzarea îngră
șămintelor chimice și semințelor 
de legume.

Ofertele Unisemului sunt 
generoase, după cum îmi spunea 
dl Petec. Există în stoc trei tipuri 
de îngrășăminte chimice, res
pectiv un sortiment pe bază de 
azot și două sortimente de 
complexe. în același timp, prtn 
cele două magazine proprii din 
municipiul Orăștie sunt oferite 
cultivatorilor de legume semințe 
din sortimentele de spanac, 
salată de iarnă, arpagic stufat, 
iar pe măsură ce se recoltează 
cartofii pentru sămânță din 
zonele consacrate producerii 
acestora se va face apro
vizionarea cu cantități care să 
acopere solicitările cultivatorilor 
din județul nostru. Aprovi
zionarea ridică însă numeroase 
probleme de ordin financiar, 
ținând seama de faptul că 
asemenea multor unități cu profil 
agricol, nici Unisemul nu a fost 
ocolit de decapitalizare, iar 
angajarea de credite bancare 
este o mare pacoste pentru 
oricine se încumetă să facă

JOI
17 septembrie

TVR I
9.00 TVR Cluj 10.05 TVR 

lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Pentru dvs., doamnă! 
(r) 13.00 Natacha (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 
Dialog. Actualitatea editorială 
17.00 D.a. 17.30 Timpul 
Europei 18.10 Hollyoaks (s) 
18.35 Stăpânul lumii (s.da) 
19.00 Sunset Beach (s) 19.55 
Doar o vorbă... 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ed. specială 
21.00 Freud (s) 22.00 La volan 
(info rutiere) 22.10 Cu ochii'n 
patru 22.50 Jurnal de noapte 
23.00 Concertul Orchestrei 
de Cameră a Societății 
Române de Radiodifuziune, 
dirijor Lawrence Foster, 
solistă Barbara Hendricks

TVR 2
9.00 Fotbal Liga Camp, (r)

^10.30 Varietăți muzicale

unor lucruri mult mai 
importante, cum ar fi, de 
exemplu, posibilitatea 
obținerii unui monopol 
absolut al privatizării în 
România. în proiectul de 
modificare a Legii 
Privatizării, una din clauze 
stipulează că ministrul 
Privatizării poate să dețină 
și funcția de președinte al 
Consiliului de Administrație 
al FPS. Vorba lui Tănase: “Și 
cu asta ce-am făcut ?!” Vom 
privatiza mai avantajos ? 
Greu de crezut. Vom avea 
la ofertă întreprinderi mai 
atractive ? La fel de greu de 
crezut. Vor avea ceva de 
câștigat românii din exis
tența unui “tătuc” P.N.T.C.D- 
ist la privatizare ? După 
părerea mea nici vorbă. 
Totul nu e decât o rezultantă 
a luptei pentru tranșarea cât 
mai avantajoasă a tortului 
puterii între partide. 
Privatizarea e mai puțin un 
scop decât un mijloc de a 
câștiga influență, respect și 
bani în tulburea lume 
politică de la noi.

CEREREA
împrumuturi în condițiile unor 
dobânzi înrobitoare. în astfel 
de condiții se*  merge pe soluții 
de provizorat și de înțelegere 
cu producătorii, în sensul că 
se fac stocurile necesare, iar 
decontarea se realizează pe 
măsura vânzării.

întrucât prognoza meteo
rologilor pentru această 
toamnă nu este tocmai fa
vorabilă temporizării lucrărilor, 
anunțându-se și înghețuri 
timpurii la sol, este important 
ca legumicultorii să-și re
considere opțiunile și să 
decidă rapid asupra măsurilor 
ce le iau pentru a pregăti cu 
temeinicie producția de legume 
a anului viitor.

De menționat că vânzarea 
îngrășămintelor și semințelor 
se face contra cost, dar și în 
schimbul cupoanelor agricole 
de vară și/sau de toamnă.

Deoarece timpul nu mai 
îngăduie așteptări, există 
nădejdea că ofeda și cererea 
se vor armoniza și nu vom fi 
lăsați la mâna speculanților și 
în seama importurilor de 
legume, când avem condiții să 
ne producem pe plan intern 
cele necesare traiului.

Comorile lumii (do) 
Cultura în lume (r) 
Sunset Beach (s/r) 
Doar o vorbă... (r)

11.00
11.30 
12.00 
12.45
13.00 Medicina pentru toți (r) 
14.00 Em. în Ib germană 
15.10 Limbi străine: spaniolă 
15.35 Viață de câine (d.a) 
16.00 Dragostea contează 
(s) 16.55 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.00 Ceaiul 
de la ora 5 19.10 Față în față 
cu autorul (r) 20.10 Natacha 
(s) 21.00 în fața dvs. 22.00 
întunericul acoperă pă
mântul (dramă Germania 
1978, p. II)

ANTENA I
10.00 Planeta vie (do)

10.25 Animal Show (s) 11.00 
Misterul dezvăluit (f/r) 12.55 
Poveștile prietenilor mei (r)
13.25 Denver, ultimul 
dinozaur (d.a) 14.00 Sirenele 
(s, ep. 8) 15.10 Descoperiri: 
Curare (do) 16.05 Iluzii (s, ep. 
46) 17.00 Legea lui Burke (s, 
ep. 8) 18.00 Decepții (s, ep.

Vina colectivității
(Urmare din pag. 1)

instituții care au restanțe de multe miliarde de lei. 
Și între cetățeni sunt însă mulți care nu și-au 
plătit la timp serviciile privind apa caldă și în 
general taxele comune. Dar ei sunt o minoritate. 
Unii nu au din ce să plătească taxele care au 
crescut mereu, dar alții nu vor să le plătească. 
Dar și împotriva unora și a altora se pot lua 
măsuri legale. Iar cei îndreptățiți să ia aceste 
măsuri sunt tocmai prestatorii de servicii, în 
conformitate cu contractele încheiate. Normal 
deci, într-un stat de drept, cel care nu și-a 
respectat clauza contractuală trebuie să 
suporte rigorile legii. Da, dar acest lucru este mai 
greu de îndeplinit. Mai ușor este să pedepsești 
pe cei 70-80 la sută din cetățenii orașului, care 
și-au respectat contractul cu prestatorii de 
servicii, adică să-i privezi de apa caldă pe o 
perioadă nedeterminată, până cândRAGCLva 
face rost de bani și va achita măcar o parte din 
restanță Termocentralei Mintia, pe care s-o 
îmbuneze ca să deschidă robinetul.

Fără să ne mai oprim la consecințele privind 
sănătatea locuitorilor orașului care de mai bine 
de o lună nu-și pot face o baie, nu-și pot spăla 
rufele etc, ne facem ecoul cetățenilor care și- 
au plătit la timp toate prestațiile de servicii 
comunale și locative, adresând celor în drept 
invitația de a aplica legea și de a nu mai 
pedepsi colectivitatea în ansamblu pentru vina 
câtorva rău platnici.

Se apropie sezonul rece. La fel vom păți și 
cu căldura? Să sperăm că nu.

Și dacă dorim cu adevărat să construim un 
stat de drept, democratic, atunci în orice 
problemă să acționăm în spiritul legii. Iar practica 
pedepsirii fără vină a majorității cetățenilor cinstiți 
să rămână de domeniul trecutului.

[Târgul Internaționali
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Ministerul Culturii va participa la Târgul I 
Internațional de Carte de la Frankfurt, în perioada ' 
6-12 octombrie, cu 1800 de cărți, publicate de 47 | 
de edituri.

Gabriel Matei, consilier în cadrul Direcției 
Cultură scrisă a ministerului, a declarat pentru 
MEDIAFAX că în standul Ministerului Culturii, care 
va avea o suprafață de 60 mp, vor expune 47 de 
edituri, printre care Editura Academiei, Cartea 
Românească, Ceres, Cogito, Dacia, Eminescu, 
Editura Fundației Culturale Române, Editura 
Didactică și Pedagogică, Ion Creangă, Meridiane, 
Editura Muzicală, Științifică și Univers Enciclopedic.

Fondurile alocate de minister participării la 
manifestare se ridică la 64.757 de mărci și 185.312 
milioane lei, la care se adaugă 29.000 de mărci, 
costul standului. Târgul Internațional de carte de la 
Frankfurt, cel mai mare din Europa, va include 
lansări de carte, întâlniri cu autori germani care 
trăiesc în România și români care trăiesc în 
Germania, semnarea contractelor de copy-right.

Gabriel Matei a subliniat că în acest an 
România a stabilit un record de participare la 
tf-~" ;le do carte, volumele românești fiind prezente 
în acest an la Paris, Leipzig, Moscova, Chișinău, 
Sankt Petersburg. Ultimele două târguri ale 
sezonului se vor desfășura' la Frankfurt și Belgrad.

O serie de edituri românești, printre care 
Humanitas, RAO, AII, Teora, Niculescu, Nemira și
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Albatros vor participa la aceste manifestări cu | 
x^standuri separate. y

30) 19.30 Dallas (s, ep. 89)
20.20 Twin Peaks (s, ep. 18)
21.15 Cronici paranormale 
(s, ep. 40) 22.00 Hombres - 
Războiul sexelor (s, ep. 69) 
23.00 ȘtiriASport 23.15 
Puterea banilor (s, ep. 4)

PRO TV
9.10 Suflet de femeie (s/r) 

10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 
11.00 Bella Mafia (f/r) 12.30 
Mad About You (s/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 
Profesiunea mea, cultura (r)
14.20 Am întâlnit și români 
fericiți (r) 15.00 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.00 Nano (s) 
17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Suflet de femeie (s) 18.45 
Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Melrose Place 
(s) 21.30 Nikita (s, ep. 28)
22.15 Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 
Prietenii tăi (s, ep. 2) 23.00 
Știrile PRO TV 23.30 întâlnire 
cu presa

«

Ieri, la Deva, s-a 
făcut recepția a 

28 de noi locuințe 
r

In zona Dorobanți din municipiul Deva s-a făcut ieri, 16 
septembrie, recepția de terminare a lucrărilor la blocul 26 cu 
cinci nivele (parter plus patru etaje). Beneficiar - Primăria 
municipiului Deva. Au participat reprezentanți ai Prefecturii, 
proiectantului constructorului (SC Condor SA), cât și Inspecției 
de Stat în construcții. Este un bloc construit în baza Ordonanței 
19/19Ș4, “supravegherea tehnică fiind asigurată de către diriginți 
specializați din cadrul “Apaterm" Deva - cum preciza dl Cornel 
Medrea de la fosta gospodărie comunală, în prezent “Apaterm". 
în ședința de consiliu local din ziua precedentă s-a hotărât cine 
vor fi beneficiarii celor 28 de locuințe (apartamente cu câte 3 și 
4 camere, cât și garsoniere). Cum am văzut la fața locului, 
foarte aproape de noua construcție se află o casă veche care va 
trebui demolată, iar pe locul acesteia să se construiască tronsonul 
A cu încă 15 apartamente. S-au făcut eforturi în sensul că 
ocupanților acelei case li s-a atribuit o locuință. La această oră 
însă casa continuă să fie locuită fără acte, ceea ce îngreunează 
continuarea lucrării.

Profitând de prezența la fața locului a dlui primar Mircia 
Muntean, l-am întrebat cine a avut prioritate în a obține locuințe. 
Am reținut că s-au respectat criteriile Ordonanței 19. dar s-a 
ținut seama și de valoarea ratei achitate deoarece, cum afirma 
dl primar, “noi ne vom ocupa de recuperarea debitelor; în 94 
când în aceeași zonă s-a construit blocul 24 am avut neplăcuta 
surpriză ca șapte familii să renunțe căci n-au avut posibilități 
financiare să acapere ratele lunare." Dobânda va fi subvenționată 
de primărie, iar plata se va face în 20 de ani. Deocamdată n-am 
aflat ce sumă se va plăti pentru o locuință, urmând să se 
împartă costul general al imobilului funcție de confort.(E.S.)

Contestație
(Urmare din pag. 1)

prezenta garanția de asigurare a programului 
de investiții și metodele de finanțare a lui 
(scrisoare de garanție bancară, bilet la ordin 
etc). Conform capitolului 8.4.1 “ofertanții care 
nu dovedesc în mod cert capacitatea de a 
asigura finanțarea și garantarea din surse 
proprii sau atrase a programului de investiții 
și a planului de afaceri propus vor fi excluși 
încă din faza de verificare a existenței și 
conținutului documentelor.

Nici unul din ofertanți nu a prezentat 
garanția planului de investiții și totuși au fost 
admiși la licitație.

Profitând de această situație firma Proxima 
Impex SRL Tg. Mureș a prezentat un plan de 
investiții de 690.000 DM (adică aproximativ 3657 
mii. lei) și deși a oferit cu 203.695.000 lei mai 
puțin decât contestatorul pentru pachetul de 
acțiuni (respectiv 593.372.000 lei față de 
797.067.000 lei) și pe baza acestui program de 
investiții fără acoperire a câștigat licitația.

întrucât nici în contract nu există o clauză 
de anulare în cazul nerealizării investițiilor 
putea orice ofertant în situația respectivă, de 
neprezentare a garanțiilor, să-și stabilească 
un plan cât mai mare de investiții.

în această situație consider că se puteau 
elimina de la licitație toți concurenții sau să fie 
anulată oferta cu investițiile și să fre luat în 
considerare prețul pe acțiune oferit. Nici 
măcar așa nu s-a procedat.

Având în vedere aceste considerente, 
solicit anularea licitației pentru motivele 
arătate mai sus și îmi exprim indignarea față 
de metodele folosite de FPS privind 
privatizarea, societăților comerciale.

Mă întreb: este posibil ca țara să piardă 
sute de milioane (în cazul nostru) sau chiar 
miliarde prin stabilirea unor practici incorecte 
de vânzare a societăților comerciale?

De ce și cui vindem domnule Coposescu?

ACASĂ
7.00 Uneori avem aripi (s/ 

r) 8.00 Sărmana Maria (s/r) 
9.00 Căsuța cu povești (d.a)
9.30 Marielena (s/r) 10.15 Te 
iubesc (s/r) 10.45 Din toată 
inima (s/r) 11.00 Tenis Roma
nian Open (d, București)
17.30 Uneori avem aripi (s, 
ep. 10) 18.30 Sărmana Maria 
(s, 2 ep.) 19.30 Căsuța cu 
povești; Casper (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s, ep. 
174) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s, ep. 37) 21.30 Ver
dict: crimă (s) 22.30 Hannah 
și surorile ei (co SUA 1985)

PRIMA TV
10.00 Călătorii în lumi 

paralele (s/r) 12.00
Pretutindeni cu tine (s/r) 
13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkșhow/r) 15.00 Știri 
16.00 Emisiune de știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 
Prietenul nostru Jake (s) 

18.00 Călătorii în lumi^ 

paralele (s) 19.00 Știri 
19.45 Alo, Costinești! (div.) 
20.00 Meșterul casei (s)
20.30 Masada (s, ep. 7)
21.20 Cu orice preț (f. a. 
SUA ’90) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe 
(talkshow)

PRO TV - DEVA
06.35-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 - 
09.00 “Bună dimineața, PRO 
TV e al tău!” (coproducție cu 
stațiile locale) 10.00-10.45 
Program comercial PRO TV 
Deva 17.00-17.15 Știrile PRO 
TV (coproducție) 22.15-
22.30 Știri locale

ANTENA bDEVA
10.00-10.15 Știri (r) 

10.15-10.30 Plai de cânt și 
dor 10.35-11.00 Muzică, 
promo 16.35-17.30 Pro
gram muzical 17.30-17.55 
Interviul săptămânii 
17.55-18.00 TELEX 22.05-
22.15 Știri locale (r) y

O BERBEC
(21.III - 20.IV)

Ați putea avea câștig de 
cauză în unele chestiuni 
sentimentale sau ați putea 
câștiga o sumă mulțumitoare 
făcând speculații. Oricum, 
amândouă variantele vă vor 
aduce mulțumire.

3 TAUR
(21.IV ■ 21.V)

Nu este momentul cel mai 
prielnic pentru a semna niște 
acte sau pentru a face 
cumpărături. Nu este exclus să 
primiți sprijinul rudelor mai 
îndepărtate în ceea ce doriți să 
întreprindeți. Veți primi bani.

O GEMENI
(22.V ■ 22.VI)

Nu vă agitați, căci totul este 
în perfectă ordine. Dați mai bine 
prioritate odihnei. In caz contrar 
nu vă veți putea bucura de 
petrecerea pe care o aveți în 
program.

O RAC
(23.VI - 23.VII)

Probleme cu actele; păstrați 
chitanțele căci riscați să fiți 
obligat să plătiți de două ori 
aceleași taxe. Evitați să faceți 
cumpărături căci puteți avea 
surprize mai puțin plăcute. O 
mică bârfă cu cineva din familie.

O LEU
(24.VII - 23.VIII)

V-ați conceput planul de 
bătaie, dar nu-i momentul cel 
mai nimerit pentru a-l demara. 
Nu mai aveți de așteptat depât 
o zi-două, iar răbdarea vă va fi 
răsplătită din plin.
O FECIOARĂ
(24.VIII ■ 22.IX)

Veți petrece o zi liniștită în 
mijlocul familiei; chiar dacă vă 
va părea plicticoasă, vă va da 
ocazia să vă odihniți. Stresul 
acumulat va fi dat uitării.

O BALANȚĂ 
(23.IX - 23.X)

Doriți să plecați într-o călătorie 
de afaceri dar lucrurile nu ies 
chiar cum le-ați planificat. Un 
prieten vă va da o mână de 
ajutor și lucrurile se vor aranja. 
Dacă partenerul de viață insistă 
să vină cu dv, nu vă opuneți căci 
va fi de un real folos.

O SCORPION
(24.X - 21.XI)

Posibile probleme de natură 
financiară. Nu faceți deocam
dată nimic căci nu veți reuși. Fiți 
prudent în orice întreprindeți, 
iar dacă aveți termen la vreun 
proces, amânați-l.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Energia dv atinge cote 
maxime și canalizarea ei spre 
drumul profesional vă poate 
aduce unele avantaje. Părintele 
de același sex ar putea avea 
nevoie de ajutorul dv.

O CAPRICORN
(21.XII - 19.1)
Persoana iubită are ceva să 

vă reproșeze; chiar dacă nu 
considerați că are dreptate, 
ascultați-i plângerile șl încercați 
să-i faceți pe plac. Dacă doriți 
să plecați într-o călătorie, luați- 
vă din timp bilete sau verificați- 
vă automobilul.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Nu vă agitați, căci veți avea 
timp pentru tot ce v-ați propus, 
Găsiți-vă și câteva ore de 
odihnă pentru a putea rămâne 
în formă până seara târziu.

O PEȘTI
(19.11 - 20. III)
Este posibil ca partenerul dv 

de viață să câștige o sumă de 
bani pe care v-ați dori să o 
folosească pentru propria 
persoană Abțineți-vă de la 
comentarii și nu-i tăiați elanul.
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Vor avea orăștienii căldură la 
Iarnă?

O problemă care-i frământă 
foarte tare pe oamenii munici
piului în această perioadă de 
dură bulibășeală în economie, 
în viața socială ș.a. în care 
mulți și-au pierdut nădejdea de 
mai bine și chiar în normal, este 
următoarea: “Oare vom avea 
căldură suficientă la iarnă în 
apartamente?" încercând să 
aflăm răspuns la această între
bare, l-am abordat pe omul cel 
mai competent să-l ofere, dl 
loan Călinescu, șeful secției 
apă, canal, termoficare din ca
drul SC "Activitatea" SA.

Red.: Câte apartamente în 
blocuri are municipiul?

I.C.: Circa 4200, căldura, ca 
și apa caldă fiind asigurate de 6 
centrale termice ce funcționea
ză cu gaz metan.

Red.: Cum funcționează?
I.C.: Bine, zicem noi. în orice 

caz, în ultimii ani n-am avut pro
bleme deosebite cu încălzirea.

Red.: Aveți dreptate. O an
chetă ce am efectuat-o cu cetă
țenii ce locuiesc în blocuri iarna 
trecută a ajuns la aceeași con
cluzie.

I.C.: Avem meseriași buni, 
fochiști cu experiență ce se 
străduiesc să-și facă datoria. în

"Consumcoop" nu se teme de concurentă
“Consumcoop” Orăștie este 

cea mai mare unitate de tip coo
peratist din România - ziarul 
nostru a mai consemnat acest 
fapt - activitatea sa cuprinzând 
nu numai municipiul, ci și comu
nele Mărtinești, Turdaș, Beriu și 
Orăștioara de Sus. La ora actu
ală, cooperativa asigură aprovi
zionarea populației prin 60 de 
unități și are 115 lucrători. Valoa
rea vânzărilor se ridică la circa 
un miliard de lei pe lună - volum 
însemnat, ținând seama de fap
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Pământul se întoarce la stăpânii lui de drept
în municipiu sunt mulți oa

meni care au drept să primeas
că pământ și de aceea ne-am 
interesat de stadiul în care a 
ajuns aplicarea Legii fondului 
funciar. Datele ni le-a oferit dna 
Valeria Bîldea, de la Registrul 
agricol al Consiliului local.

r >
Fără credite și 

fără datorii
"Consumcoop" Orăștie n-are 

nici un leu datorii către nimeni, 
lucrând fără credite luate de la 
bănci. Astfel că este scutită de 
dobândă și face cu profitul ce 
dorește. Bine.ar fi ca toți agenții 
economici să ajungă în această 
situație, căci, o știm cu toții, băn
cile și-au impus dictatura lor. 

fiecare vară efectuăm reparații și 
revizii minuțioase și de calitate, în 
Orăștie n-o să vedeți ieșind aburi 
din pământ, ca în alte localități.

Red.: în vara 1998 - care 
numai vară n-a fost - ce operațiuni 
s-au efectuat?

I.C.: S-a verificat toată apa
ratura și s-a înlocuit ce era defect 
- arzătoarele, clapetele, vanele. 
Am început să înlocuim, vechile

0 întrebare fierbinte:
schimbătoare de căldură clasice, 
de volum mare și randament scă
zut, cu schimbătoare cu plăci - 
ușor de întreținut, mult mai eficiente. 
Realizăm treaba asta în compen
sare cu întreprinderea mecanică 
care ne era datoare cu bani.

Red.: în ce stadiu se află 
aceste lucrări?

I.C.:'Sunt terminate. De altfel, 
în 16 septembrie (discuția a avut 
loc în 14) vom face proba tehnică 
la rece. Putem asigura căldură 24 
de ore din 24.

Red.: Locatarii ar fi de acord 
cu asta? N-ar fi prea scump?

I.C.: Nu cu mult mai scump, 
întrerupând mereu căldura se ră
resc cazanele, conductele și chiar 
pereții apartamentelor. Până le 

tul că în zonă comerțul privatizat 
este foarte dezvoltat și că la pro
dusele solicitate de populație în 
mod frecvent, în special la cele 
alimentare, se aplică adaos co
mercial minim.

Volumul ridicat al vânzărilor 
este realizat printr-o bună aprovi
zionare, prin procurarea mărfii 
direct de la producător, prin ser
vire promptă și plină de solicitu
dine și reclamă adecvată.

Demn de remarcat este și 
faptul că activitatea "Consum

Până în prezent au fost distri
buite aproape 1100 titluri de pro
prietate. La sediul Primăriei se 
află încă 40 de titluri ce n-au fost 
încă ridicate, din diverse pricini, 
unele puerile, cum ar fi sustra
gerea de la impozit. Or, până în 
2000, nu se va plăti impozit pe

Unirea în asociații
Posesorii de pământ din mu

nicipiu au înțeles că acesta pro
duce bogat numai dacă este unit 
în tarlale mari, în acest mod pu
tând fi lucrat mecanizat și este 
posibilă aplicarea metodelor 
modeme în agricultură. De aceea 
s-au unit în patru asociații, dintre 

reîncălzim durează și consumăm 
combustibil. Și aș mai ridica o 
problemă.

Red.: Ridicați-o, die Căli
nescu.

I.C.: Fiecare calorifer are 
robinet cu care se poate regla 
căldura ce o degajă. Oamenii în 
loc să strângă robinetul deschid 
geamurile.

Red.: Ce credeți că ar trebui 
făcut ca oamenii să accepte 
ceea ce sugerați dvoastră?

I.C.; Să li se explice avan
tajele furnizării continue a căl
durii și reglarea caloriferelor. 
Asociațiile de locatari, de pro
prietari ar putea realiza treaba 
asta.

Red.: Sunt mari datoriile 
asociațiilor de locatari față de 
societatea dvs?

I.C.: Vreo două miliarde lei, 
cât este producția societății pe 
două luni. Se fac eforturi pentru 
recuperarea sumei. Chiar azi 
dimineață am discutat în consiliul 
de administrație măsurile ce se 
vor întreprinde în acest sens. 
Sperăm să reușim.

Red.: Sunt oameni care au 
solicitat oprirea încălzirii? în alte 
orașe sunt mulți.

I.C.: La Orăștie nu avem.

coop" este rentabilă, aduce pro
fit tot mai însemnat. în primul 
semestru al acestui an s-a obți
nut un profit net de 150 milioane 
lei. Am întrebat-o pe dna Elena 
Ștef, contabila șefă a unității, ce 
lucrează în comerț de foarte 
mulți ani, dacă privatizații fac 
concurență comerțului coope
ratist. Ne-a răspuns:

- Sigur că da, iar faptul aces
ta ne determină să ne străduim 
să fim cei mai buni. Și reușim. De 
aceea nu ne e teamă de ei.

I!
I
I
I
I
I
I
I

y

c

La spitalul municipal

Greutățile 
r 

se tin lanț 
r r

în momentul de față, starea 
existentă în domeniul sănătății 
nu este deloc îmbucurătoare. Pe 
scară națională instituțiile sa
nitare se confruntă cu o serie, 
de probleme. Urmare acestei si
tuații generale și la Spitalul muni
cipal Orăștie greutățile se țin 
lanț.

De la dl loan Ivașcu, direc
torul spitalului, am aflat că bu
getul alocat spitalului pe anul în 
curs este de 10 miliarde lei. Din
tre care 7 miliarde provin (sau 
ar trebui!) din bugetul asigură
rilor sociale de sănătate iar res
tul de 3 miliarde sunt finanțate 
de la bugetul de stat. "Acest 
buget este insuficient, căci din 
suma de 10 miliarde noi trebuie 
să asigurăm salariile celor care 
slujesc această instituție, hrana 
bolnavilor, medicamente, o serie 
de alte cheltuieli. Dar, din cauză 
că agenții economici nu și-au 
plătit taxa la asigurările de să
nătate, noi nu putem beneficia 
încă de acești bani. Printre res- 
tanțierii cu cele mai mari datorii 
se numără "Mecanica" și "Vi
dra" Orăștie, afirma directorul 
spitalului.

Deoarece spitalul nu dispu
ne de fondurile bănești nece
sare, are datorii la Cooperativa 
de consum care asigură mân
carea, precum și către S.C. AC
TIVITATEA S.A. Iar farmaciile, 
după cum se știe deja nu mai 
eliberează rețete compensate și 
gratuite, deoarece spitalul nu și- 

■ a onorat plățile la medicamente.
întrebat dacă în acest an s- 

au efectuat lucrări de reame- 
najare și renovarea clădirii, dl dr. 
loan Ivașcu ne-a mărturisit: "Ne
am fixat câteva priorități care 
înseamnă: salarii, medicamente 
și hrană, ceea ce înseamnă, du
pă calculele noastre, aproape 
tot bugetul. Din această pricină, 
nici acum și nici anul trecut nu 
am putut face lucrări care sunt 
absolut necesare pentru între
ținerea în special a celor două 
clădiri vechi la care acoperi
șurile trebuie reparate."

Fiind un spital nou construit, 
mai exact în 1986, acesta a fost 
dotat cu aparatură medicală cu 
sprijinul agenților economici din 
oraș, în special "Mecanica" și 
"Chimica". însă, la ora actuală 
aparatura are nevoie de unele 
piese noi, care au un grad de 
uzură mare. în acest sens con
ducerea spitalului și-a propus 
ca la aparatura de laborator și 
radiologie să se înlocuiască 
piesele vechi cu altele noi.

Directorul Spitalului municipal 
Orăștie, dl dr. loan Ivașcu, este 
de părere că "o soluție care ar 
putea aduce venituri suplimen
tare spitalului ar fi o privatizare 
rapidă în domeniul sanitar, adică 
închirierea de spații, închirierea 
aparaturii de laborator, radiologie 
sau stomatologie.

Noi medicii suntem în aștep
tarea unei reglementări clare, 
care să vizeze privatizarea în 
domeniul sănătății".

C- .3

Pagină realizată de 
Cristina CÎNDA, 

Traian BON DOR
Foto: Traian MÂNU
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BUGETUL ESTE SĂRAU
Aplicarea testului psihologic la copiii clasei I era anul trecut o 

noutate. Anul acesta, sistemul s-a repetat, ceea ce duce la omo
genizarea fiecărei clase, în funcție de punctaj.

De la directorul școlii, dl prof. Mircea Roșu, am aflat că în anul 
școlar 1998-1999, efectivul celor 5 clase I este de 130 elevi.

Premergător începerii cursurilor elevii claselor a V-a au avut de 
susținut, un concurs. Probele de examen au constat din două materii: 
limba română și matematică. Copiii oare au obținut cele mai bune 
rezultate vor avea cursuri dimineața, iar cei cu rezultate mai slabe vor 
face școală după-amiaza. La repartizarea elevilor pe clase s-a ținut cont 
și de limba străină studiată în ciclul primar.

în ailtă ordine de idei, directorul școlii s-a declarat nemulțumit de 
fondurile alocate instituției școlare pe care o conduce. "La școala 
noastră în acest an s-au alocat 20 milioane lei, situație care mă face 
profund-nemulțumit. Am crezut că măcar anul acesta suma se va 
repartiza cel puțin în proporții egale la toate școlile, după ce anul trecut 
acestei școli i s-au dat doar 17 milioane, comparativ cu sumele colosale 
de care au beneficiat celelalte școli" - mărturisea interlocutorul nostru. 
Dumnealui este de părere că la împărțirea banilor nu s-a ținut cont nici 
de suprafața școlii, nici de numărul de elevi. "Elegant, colegial și onest 
era ca la repartizarea fondurilor să participe toți directorii școlilor din 
municipiu. însă acest lucru nu s-a întâmplat. Acuza nu i-o aduc Primăriei 
ci dlui viceprimar. în același timp acord o notă bună dlui primar la care am 
găsit întotdeauna înțelegere și ajutor" a afirmat dl Mircea Roșu.

Este demn de menționat că în ciuda bugetului de austeritate al școlii 
elevii își pot desfășura cursurile în spații curate și îngrijite, iar orele de 
educație fizică vor fi cu siguranță atractive, având în vedere sala de 
sport frumos amenajată. Pe lista proiectelor de viitor se află introducerea 
gazului, asfaltarea curții, precum și amenajarea unei centrale termice.

Politia !a datorie

Pe lângă lege
Nu este de crezut că administratorul unei asociații sau societăți 

private nu cunoaște legile care reglementează activitatea ce o 
desfășoară. în orice caz, el are obligația să le cunoască și să le 
respecte, necunoașterea nefiind o scuză pentru a le încălca.

Dna Măria Nancu, administrator la Asociația familială MCD din Orăștie. ' 
a angajat, în perioada 1994-1998, șase persop-e pe postul de barmar 
cărora nu le-a întocmit carte de muncă. în acest tel s-a sustras de la plata ( 
unui impozit pe salarii în valoare de 6,2 milioane de lei. în perioada 
respectivă a înregistrat și calculat eronat adaosul comercial și a distrus * 1 
unele acte contabile. Poliția municipiului o cercetează în libertate pentru 
evaziune fiscală, distrugerea de documente contabile și fals intelectual.

pământ. Interlocutoarea ne-a 
mai spus că, după apariția Legii 
169/1997, cei ce au dreptul la 
mai mult de 10 ha de teren, au 
depus 200 de cereri. Situația 
acestora și suprafețele solici
tate au fost centralizate și tri
mise la județ.

care cea mai bună este a sașilor. 
Considerăm că s-a procedat bine 
atunci când s-a hotărât ca cei ce 
s-au unit într-o asociație să pri
mească pământ în aceeași tarla 
și nu cum spune Legea fondului 
funciar "dacă este posibil pe 
vechile amplasamente".

lAfiăm de la Starea Civilă
I De la dna Adina Maria Poraicu, ofițer de stare civilă în cadrul 
| sectorului Administrație locală de stat - stare civilă, am aflat că de la 
. începutul anului și până în prezent s-au oficiat 120 de căsătorii. Anul 
I trecut, pe aceeași durată de timp, numărul perechilor de tineri care 
I au spus "DA" în fața-ofițerului stării civile era de 103.

De asemenea au fost înregistrate 338 de nașteri, dintre care 42 
I transcrieri, ceea ce înseamnă că cetățeni din alte părți își reînre-
■ gistrează nașterea aici. De menționat că în anul acesta, natalitatea
■ este în scădere, comparativ cu anul 1997 când la aceeași dată erau 
| înregistrate 341 nașteri.

ILa decese se constată o scădere. Dacă anul trecut au decedat 
165 de persoane, anul acesta s-au înregistrat 152 de decese.

I Până la data de 1-4 septembrie a.c., la Orăștie erau înregistrate 55 
^ie divorțuri.

AM ÎNTÂLNIT SI
ȚIGANI
întâmplarea a făcut să mă aflu, 

într-una din zitele trecute, la sediul 
Gardienilor publici din municipiul 
Orăștie când doi oameni în uni
formă albastră au adus doi tineri 
care făcuseră o năzbâtie, ca să 
zicem așa, într-un bar din localitate 
și pe care urmau să-i predea poli
ției pentru a fi trași la răspundere 
pentru fapta lor. Am dedus că e- 
rau țigani, din prima privire. Erau 
doi indivizi zdraveni, în plină pu
tere. Nui-i-am întrebat ce-au făcut, 
ci:

- Cu ce vă ocupați?.
- Cu nimic, mi-a răspuns unul 

dintre ei zâmbind larg. Suntem de 
ocupație fără.

- Din ce trăiți?
- Din ajutorul ce ni-l dă de la 

Primărie.
Am aflat mai apoi, discutând 

cu dl. Vasile Teodor Iordan, secre
tarul consiliului local, că din cei 
25.000 de locuitori ai municipiului, 
circa 3000 fac parte din etnia la 
care ne referim. Cam mare încăr
cătura de țigani pe cap de locuitor, 
dar asta este situația. Țiganii locu
iesc pe dealul boemilor și pe stră
zile Muzicanților și Diezului. Mai 
locuiesc și în blocurile 40 și 50 din 
str. Pricazului, pe care le-au făcut 
praf și pulbere - nu mai au uși, fe
restre ș.a. - în doi timpi și trei miș
cări. Primăria acordă lunar ajutoare 
sociale în valoare de circa 95 mili
oane de lei, iar cea mai mare parte 
din această sumă ajunge în buzu
narele țiganilor, căci ei alcătuiesc

I 
I
I
I
I
I
I
I

NECĂJIȚI
aproximativ 90% din cei înscriși la 
ajutor social. Mulți dintre aceșt-a 
sunt oameni în putere și nu au nici 
o ocupație. Este adevărat că re
dată cu restructurarea econorr. 
municipiului cei ce au muncit la 
fostul SGCL, la secția lanolină a 
fostei "Favior" sau la turnătoria 
întreprinderii mecanice au fost 
scoși cu prioritate în șomaj. Alții au 
mai muncit - unii o mai fac, pe la j 
oameni - la construcții, la câmp 
ș.a., dar aceștia sunt puțini. La ora 
actuală se poate spune, fără frica 
de a greși, că toți țiganii din Orăștie j 
sunt de ocupație fără. Și nu se 
întreprinde nimic, nici la nivel de i 
municipiu, dar nici la nivel național,- 
să li se găsească o ocupație, să-i , 
integreze în societate, termen de 
care se face multă teorie, dar nici 
un pas pe această cale.

Nu-i mai puțin adevărat că 
nici țiganii nu se străduiesc pe 
linia notată mai sus. Și atunci cu 
ce se ocupă ei? Unii - corturarii 
- sunt plecați cu căruțele prin 
țară, nu puțini hăiaduiesc prin 
Europa, unde se știe cu ce se 
îndeletnicesc. Cei ce au rămas 
acasă mai pun la cale un furt, o 
gâlceavă, un scandal. Este ade
vărat că nu săvârșesc fapte 
grave - omoruri, tâlhării ș.a. - din 
acest punct de vedere situația 
lor se află sub controlul orga
nelor de ordine. Adevărul cel 
adevărat este că țiganii din 
Orăștie sunt oameni necăjiți. Din 
vina lor și din vina societății.

V-:
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„Aducem 
medicamentele
ce se solicită"

Unitatea farmaceutică ,,Cris Farmexin" din Brad este 
amplasată într-un centru aglomerat, în zona autogării, motiv 
pentru care îi sunt solicitate zilnic în mod frecvent serviciile, mai 
cu seamă de populația din mediul rural care călătorește și, în 
așteptarea autobuzului, își face ultimele cumpărături. Pe scurt, 
despre activitatea farmaciei - în care lucrează numai femei - am 
invitat-o să-și spună părerea pe dna farmacistă Viorica Berar:

- Suntem o farmacie particulară, una dintre cele patru din 
oraș, cu un program între orele 8 și 20,00. Ne străduim să facem 
o aprovizionare ritmică. Nu ne prea lipsește nimic din 
medicamentele de urgență și de sezon sau din cele de strictă 
necesitate, dar stocurile sunt foarte mici pentru că și spațiul în 
care funcționăm este mic. Ne străduim să nu facem datorii prea 
mari, neavănd o posibilitate bună de a plăti furnizorii. Ne facem 
deci un stoc mai mic, săptămânal. Mergem prin rotație după 
marfă și ne orientăm să nu ne lipsească medicamentele de 
urgență și de uz pediatric, cele de sezon sau medicamentele 
specifice zonei. în general, aici predomină afecțiunile respiratorii 
și facem astfel încât să aducem 1-2 cutii din tot ce se solicită.

La întrebarea dacă sunt onorate rețetele gratuite și cele 
compensate, interlocutoarea noastră afirma:,,Gratuitățile au fost 
preluate, în urmă cu aproximativ un an de zile, de o farmacie din 
incinta policlinicii, majoritatea medicamentelor fiind centralizate 
pe oraș. Pe rețetele compensate n-am eliberat cam două luni 
pentru că am avut datorii mari la sfârșitul lunii iulie. Neavând 
posibilitatea să ne achităm datoriile din urmă, iar spitalul să 
achite contravaloarea facturilor eliberate, am recurs la această 
soluție. Până la sfârșitul lunii august am eliberat compensate, 
dar din nou a trebuit să ne oprim puțin ca să ne plătim furnizorii. 
Ei nu ne așteaptă, cer contravaloarea mărfii în decurs de o lună."

Notăm că există o colaborare foarte bună cu furnizorii din 
Deva - Europharm și Remedia - care n-au pretins penalizări, dar 
și cu Tamisa Timișoara care aduce direct în unități articolele 
solicitate. Mai lucrează la Cris Farmexim dnele Rișcuța, Costina 
și Miclăuș, cadre cu experiență care se străduiesc și reușesc să 
lucreze ireproșabil, să facă totul cum este mai bine. (E.S.)

în acest septembrie, dna înv. 
Doina Matei a participat, ca 
dascăl, pentru a 37-a oară, la 
deschiderea festivă a anului 
școlar. De peste trei decenii, 
acest tulburător moment al 
reîntâlnirii cu "minunile vieții” îl 
încearcă aici, la Școala generală 
nr. 1 Petroșani, denumită în ultima 
vreme "Școala I.G.Duca".

- Clădirea aceasta "veche", 
cum îi spunem noi, m-a găzduit și 
ca elevă de școală primară și 
gimnazială, ca tot în ea să revin 
ca învățătoare, iar foștii mei 
dascăli să-mi devină colegi. Chiar 
învățătoarea mea, dna Ileana 
Munteanu, cadru didactic de elită, 
dascăl de vocație, mi-a devenit 
colegă, ca și foștii mei profesori - 
dl Gh. Arpagic, de matematică, 
dna Kransz, de biologie... Mai 
apoi, foștii mei elevi mi-au 
devenit colegi, cum e înv. lulia 
Ureche. Și nu numai aici, în 
“școala noastră". Câți dintre foștii 
mei elevi nu sunt azi cadre 
didactice în școli generale, în 
licee și chiar în universități! Câți 
studenți nu se reîntorc, vacanță 
de vacanță, acasă și-mi 
împărtășesc bucuriile urcușului! 
Miodrag lovanov, un copil 
deosebit, mereu olimpic pe țară 
la matematică, este acum student 
la două facultăți bucureștene. 
Fiica dnei Valerica, care e aici, de

față, Dorina Carcea, este anul IV 
la științe economice, la Cluj- 
Napoca.

- Dacă e pe bune, atunci să 
subliniez și eu un fapt, cred 
edificator - intervine dna Valerica: 
dintre cei 36 de copii din clasa 
dnei Doina, în care a învățat și 
fiica mea, 24 și-au continuat

drumul în liceu și facultăți. Astăzi, 
24 din cei 36 sunt studenți în 
ultimii ani de studiu. E puțin?

Nu. Nu e puțin. Dna Doina 
Matei recunoaște că are mulți 
"foarte mulți copii realizați 
profesional și social. Ei sunt 
bucuria mea, rodul dragostei cu 
care i-am apropiat de carte, ei 
sunt prietenii mei încă de atunci 
de cât străbăteam împreună, 
Vacanță de vacanță, potecile 
munților de aici din vale, plaja 
Litoralului nostru, luxurianta Deltă, 
frumusețile Herculanelor, 
răcoarea peșterilor Urșilor și 
Muierii, anticul pod.de la Drobeta 
Tr. Severin, iar județul nostru “I- 
am bătut” în lung și-n lat.

- l-ați apropiat de dv. ca pe 
propriul fiu, care, la rândul lui, a

absolvit o facultate.
- De acum vorbesc despre 

fiii mei, pentru că o am și pe 
nora mea, cadru didactic aici la 
Universitate, și pe Premia Maria, 
nepoțica mea de 3 anișori. Sunt 
bunică, după cum vedeți.

- Dar o bunică nemaiîntâlnit 
de tânără și de frumoasă! Nu 
pot crede că, peste numai un 
an, dv veți avea vârsta 
pensionării!

- Să credeți. Am 56 de ani. 
Tinerețea le-o datorez lor, 
copiilor. Nici nu vă puteți 
imagina cu cât drag intru la 
clasă! E o plăcere deosebită. 
Clasa mă deconectează. Nu 
mai știu ce se petrece afară. 
Toate grijile rămân dincolo de 
ușa școlii. în clasă trec 
permanent prin filtru modul, 
maniera mea de lucru. Mă întreb 
dacă m-am adaptat la 
temperamentul copiilor mei, la 
posibilitățile lor intelectuale. 
Fiedare în parte e elevul meu, 
pentru fiecare trebuie să am 
înțelegere, răbdare, iubire. 
Fiecare trebuie să se realizeze. 
Pentru că fiecare formează 
clasa. Iar ea este clasa mea. 
Acum e clasa a ll-a A. Sunt 
tânără pentru că am trăit și 
trăiesc printre copii. Dar ce 
copii!

Cum se face

^^iscret
■

Lucia LICIU

I

Dna Verginica Stuparu găsește 
în ziarul nostru ți informație ți 
divertisment pentru momentele 

de relaxare.
Foto: Traian MÂNU

Secunda nedorită s-a oprit în 
septembrie. Un septembrie cu flori 
multe. Flori ce-i împodobeau 
clasa, școala, casa în fiecare miez 
de septembrie. Acum...

Acum nu i le-au mai oferit 
copiii cu chipurile lor senine. Le- 
au așezat în juru-i doamne în 
haine cernite, cu priviri înlăcrimate 
- colegele învățătoare, profesoare, 
directoare de școli.

Ostenită, profesoara Adriana 
Dubaru și-a oprit călătoria prin 
viață. A plecat “discret, așa cum 
și-a consumat existența, 
mărturisea, cu glasul înecat în 
lacrimi, prof. Maria Damșa. într
una din numeroasele poezii 
concepute în îndelungați ani de 
suferință și întuneric, Adriana se 
confia: “Bucuria lumii am îngropat- 
o-n zare/Și-am sugrumat cântarea 
de năluciri încinsă/M-am cufundat 
cu sete în ceas de cugetare/

4- IN 
AcmoRiam 
Trăind un univers, de amăgiri 
învinsă". A străbătut, timp 
îndelungat, cu nesfârșită râvnă, 
cu dragoste și tenacitate, 
apreciată de prieteni și colegi, 
ținuturi întinse în câmpul roditor al 
educației, a sădit în sufletul multor 
generații de elevi dragostea și 
prețuirea limbii și literaturii 
române, i-a învățat să aprecieze 
frumosul din viață, din artă și 
cultură, cum să-și înnobileze 
sufletul. A trăit cu intensitate mai 
mult pentru alții decât pentru sine. 
Ca profesoară a fost înzestrată cu 
mult talent, muzele i-au ispitit 
condeiul atât în tinerețe când 
frecventa cenaclurile literare, cât 
și în încercații ani de suferință și 
întuneric. își botezase 
apartamentul, în glumă, dar cu 
nemăsurată tristețe, “cavoul" ei în 
care își construiește pătrunderea 
în eternitate. Necruțătoarea boală 
a scos-o din tumultul vieții, i-a 
frânt misiunea de apostol, i-a luat 
vederea, sechestrănd-o în acel 
“cavou" un deceniu și jumătate. 
Dumnezeu i-a lăsat, însă, 
neatinsă de morbul bolii luciditatea, 
spiritul pătrunzătc scăpărător prin 
ideile exprimate în poeziile gândite 
în atâția ani de întuneric.

Pentru a ieși din viață nu 
există decât poarta morții. Pentru 
Adriana Dubaru poarta s-a deschis 
în acest septembrie... l-au rămas 
poeziile. Zeci. Sute. Oare i le va 
aduna cineva, într-o carte?

Lucia LICIU

Mai bine șomajul
Sunt tinere, au atâta 

energie și putere de muncă, 
ar putea face lucruri 
interesante și utile, ele însă 
preferă șomajul.

E ceva nou și poate chiar 
ademenitor să stai, să nu 
mergi la muncă și totuși să 
primești ceva 
bani. I 
bine acasă, 
fără grija 
sculatului la 
ore fixe , fără 
șef și fără sarcini, faci ce 
vrei și atunci când vrei, banii 
vin.

Șcmajul e groaznic doar 
pentru cine iubește munca, 
pentru cine vrea să facă 
ceva și nu are posibilități. 
Șomajul este însă o 
binecuvântare pentru câteva 
tinere cu unghii vopsite, 
cărora le e rușine să 
accepte o muncă așa 
numită “de jos”. Doar e 
jenant să fii pantofar sau 
coitor, chiar femeie de

serviciu sau să fac» 
menajul pentru cineva 
care ar plăti bani buni 
pentru munca depusă. E o 
rușine pentru ele să facă 
astfel de munci. E mai 
simplu și mai ușor 
șomajul.

Mai ©
Munca nu 

este o rușine 
atât timp cât 
o faci cinstit 
și conștiin
cios. Cfne să

le învețe pe aceste tinere 
că nu pot fi toate 
secretarele directorului, 
că e nevoie și de femeie de 
serviciu, portar sau 
curier?! Dar pentru 
aceasta ar trebui schim
bate mentalități și prețuită 
munca femeii de serviciu 
la fel ca a secretarei.

Până atunci multe 
tinere aleg alternativa 
șomajului.
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Ina DELEANU

Salata verde nu se 
taie cu cuțitul, ci după ce a fost 
bine spălată, se rupe cu mâna 
spre a-și păstra vitaminele și 
mineralele.

• Mazărea își păstrea
ză culoarea verde, frumoasă, 
dacă în apa de fierbere se 

pune o linguriță de zahăr.
• Ciupercile, fierte 

într-o apă în care s-a
' -'■ * - adăugat zeama unei

lămâi, rămân albe, frage- 
—' de și frumoase; se pune

t

• Aluatul de găluște cu 
prune va fi mai bun dacă pentru 
fiecare 400 g de cartofi fierți se 
folosesc 150 g de făină.

• Maioneza este mai 
spumoasă dacă, după ce e gata 
frecată, i se adaugă o lingură de 
apă rece și o lingură de muștar.

• Orezul pe 
care-l fierbem pentru 
risotto va avea un gust 
deosebit și va fi mai 
digerabil dacă atunci 
când este aproape
pătruns i se adaugă un pahar 
de lapte fierbinte.

• Salata de morcovi 
cruzi își va păstra vitamina A și 
aceasta va fi mai ușor asimilabilă 
dacă i se pune o lingură de ulei. 
Zeama de lămâie, din contră, 
distruge această prețioasă 
vitamină.

• Plăcinta cu mere, 
înainte de a se pune în cuptor, 
se unge cu un amestec de unt 
frecat cu puțin zahăr și 
scorțișoară și va fi mai 
parfumată.

sare abia la sfârșitul fierberii, 
altfel se închid la culoare.

• Un albuș de ou bătut 
tare și combinat în piure de 
cartofi îi îmbunătățește gustul și 
aspectul catifelat.

• Peștele va avea 
gust mai bun dacă platou! pe 
care-l vom aduce la masă se 
freacă înainte cu lămâie.

• Sosurile în care se 
pune pătrunjel vor fi mai ușor 
digerabile dacă, înainte de a fi 
tocat, acesta se ține 5 minute 
în apă clocotită.

I 
I
I
I 
I

baie 
bebelușului

Orarul băii are puțină 
importanță, la fel locul (baie, 
bucătărie sau altă încăpere 
bine încălzită) și recipientul 
pentru apă.

Ca să evitați ca micuțul să 
alunece, puneți pe fundul 
văniței un prosop. Baia zilnică 
se justifică atât prin plăcerea 
pe care copilul o simte, cât și 
prin necesitatea de igienă. 
Aceasta poate fi însă uneori și

COLTUL 
TINEREI 

MAME
parțială, însă zilnic vor fi 
spălate fesele cu săpun pentru 
copii, va fi curățată fața, gâtul, 
mâinile și micile pliuri cu un tifon 
îmbibat în apă caldă.

Pentru prevenirea iritațiilor 
datorate umidității, se va folosi 
pentru uscat un uscător de păr. 
Bebelușul va adora acest lucru.

Atenție va trebui acordată 
confortului, respectiv tempe
raturii încăperii și cea a apei 
(care se încearcă cu cotul), iar 
prosopul să fie încălzit pe 
radiator.

Nu se vor folosi bețișoarele 
pentru nas și urechi, - care se 
vând în comerț. Cu o bucățică 
de vată rulată se vor șterge 
ușor contururile urechilor sau 
nărilor.

Se va evita folosirea 
bureților sintetici sau naturali. 
Bebelușul va fi spălat cu o 
bucată mare de vată hidrofilă, 
iar mai târziu cu mănușa de 
toaletă care poate fi schimbată 
zilnic și spălată în mașină.

Șamponul este inutil în 
primele 2-3 luni. Capul copilului 
va fi spălat cu același săpun 
folosit pentru restul corpului. 
Mai târziu se va alege un 
șampon special pentru copii.

Unii bebeluși cu pielea 
I sensibilă pot face alergie la 
' laptele de toaletă, dacă este 
1 des folosit, și chiar la apa 
I specială de toaletă; parfumul 

acesteia poate provoca reacții 
I alergice la unii copii. Talcul, 

utilizat odinioară, nu mai este 
indicat. în combinație cu urina, 

I macArarasi tn
a p 11 u n 11» 11. i.. 1

cauza iritatii cutanate.

I 
I
I
I
I
I 
I
L

VARZA filURATĂ se păstrează timp îndelungat dacă în vasul 
unde se ține se introduce din când în când câte un cub de zahăr, 

s'GELATINA dizolvată în oțet lipește porțelanurile sparte. 
^OBIECTELE DE METAL se curăță deosebit de bine cu foi de | 

varză pe care se presară cenușă cernută.
^LAPTELE nu se mai prinde de oală dacă puneți pe fundul ei 

o bucățică de zahăr.
BEREA CALDĂ curăță obiectele de aramă, dăndu-le o 

strălucire deosebită.
FURNICILE nu mai pătrund în casă dacă spălați pervazurile 

ferestrelor cu oțet. O capcană eficientă este și un burete îmbibat 
cu apă amestecată cu miere.

PIELEA DE CĂPRIOARĂ pentru ștersul ferestrelor se curăță 
după întrebuințare cu lapte. Lăsa(i-o să se înmoaie câte va ore, 
apoi dătiți-o și puneti-o la uscat. Nu se va mai întări ca hârtia.

Grupaj de Hie LEAHU

I 
I 
I
I
I 
I 
I
I 
I 
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a âteetea? dă 

czeeșe tytetes 

feuja da edte 

t £a Sat, 

teșea da ed~ 

te fereca.
K______________(Napoleon) y

Când e bine să te naști
Volumul lui Gabriel I. Năștase "Termodinamica 

sistemelor energoinformaționale", lansat cu puțin timp 
în urmă la Deva, este o lucrare “de înalt nivel științific", 
"de referință în domeniul explicării fenomenelor 
paranormale”. Pentru un cititor care nu are formația 
autorului (de inginer tehnolog) este inaccesibilă prima 
parte a cărții. Dar, din capitolul al treilea, persoanele 
interesate de paranormal găsesc răspunsuri la întrebări 
care le preocupă, informații a căror valabilitate nu mai 
poate fi contestată, care nu pot fi trecute de cei care 
se îndoiesc de realitatea acestor fenomene în 
categoria șartatanismelor, “vrăjilor” ș.a.

Preluând teoria dependente, uezvoltării embrionului 
de factorii cosmici, din cercetările Academiei din Sankt 
Petersburg, autorul prezintă un tabel cu lunile bune și 
fele pentru a concepe și a n^te un copil °entru 
concepție sunt benefice sfârcul lui octombrie,.

noiembrie și decembrie, iar pentru a se 
naște cineva sunt bune lunile august și 
septembrie. Conform aceluiași tabel 
sunt mai puțin indicate pentru concepție 
lunile mai, iunie, septembrie și pentru 
naștere februarie și aprilie, datorită 
influenței asupra sarcinii și a sănătății 
copilului a elementelor cosmice, în 
primul rând a soarelui. Dar autorul mai 
precizează că trebuie luat în considerare 
și caracterul relativ al acestor afirmații. 
Și cazurile celor concepuți și născuți în 
luni așa-zis rele sau neutre care s-au 
bucurat de o sănătate excelentă sau ale 
celor care au văzut lumina soarelui în 
perioada indicată dar sunt bolnavi, sunt 
dovezi ale acestei relativități. Am 
prezentat totuși această teorie căci 
pare interesantă, cu atât mai mult cu cât 
se apropie luna octombrie. (V.R.)

pod.de
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DRUMURILE NOASTRE, POATE, 
SE VOR ASEALTA ODATĂ

Ziua însorită a fost o bine
cuvântare și pentru noi, care am 
putut ajunge cu bine la Bunila 
pentru documentare cât și pen
tru localnici, l-am întâlnit pe unii 
cu carele ori cu remorcile mași
nilor încărcate cu fân, pe care-l 
transportau de pe câmp, pe câ
teva tinere cu gălețile cu mure, 
pe alții cu oile, cu vacile ori cu 
caii risipiți pe coastele dealurilor.

La Primăria Bunila i-am găsit 
pe Petre Pițian, primar, Mircea 
Bistrian, viceprimar, Gheorghe 
Muntean, secretar, pe ceilalți 
funcționari, toți tineri, dornici să 
facă ceva pentru această co
mună îndepărtată, situată "într-o 
fundătură".

Judecând după cum arată 
primăria chiar s-au făcut câteva 
lucruri bune, deși bugetul local e 
mai mult decât modest. înaintea 
actualei echipe de la Primăria 
Bunilei, curtea instituției era plină 
de bălării, clădirea în paragină. 
Din 1993 s-a început renovarea 
sediului și concomitent a cămi
nelor culturale din satele comu
nei și a școlilor, fiind în curs de 
terminare anul acesta.

Din discuția purtată cu dom
nii Pițian și Muntean am reținut și 
alte realizări mai vechi sau mai 
noi, proiecte, probleme grele 
care-și așteaptă de ani buni re
zolvarea, griji și preocupări pen
tru ca oamenii să rămână, co
muna să fie scoasă din izolarea 
care condamnă satele de munte 
la depopulare. Am aflat că au 
avut un autobuz, dar circulând 
mereu gol, deci fiind nerentabil, 
s-a renunțat la el. Au acum la 
dispoziție un microbuz care face 
legătura între Bunila și Hune
doara, transportându-i pe lucră
torii primăriei și nu numai. O reali
zare care-i bucura nespus este 
telefonul "direct cu Deva", primit 
recent cu sprijinul prefecturii. 
Celălalt telefon, cu manivelă, (cu 
2 aparate - la Bunila și la Poie
nița Voinii) - nu funcționează 
noaptea și la sfârșit de săptă
mână. "Vinovați sunt cei de la 
primărie", spun oamenii supărați, 
fără să accepte că centrala tele
fonică Ghelar și-a redus activi
tatea din motive economice.

Există tendința - mărturisea 
primarul - ca pentru tot ce au ne
voie oamenii să pretindă "să ne 
facă primăria", iar "dacă nu faci 
tot timpul ceva, sau ceea ce vor 
ei, atunci pe loc spun că nu faci 
nimic, nu înțeleg că nu sunt bani".

Lucrul care-i nemulțumește 
cel mai mult pe oamenii locului 
este starea drumurilor. De 5 ani s- 
au făcut măsurători, proiecte dar 
drumul, măcar până la Bunila, da
că nu până la Vadu Dobrii, nu s-a 
realizat. Oamenii sunt dispuși să 
cedeze terenuri, să contribuie și 
prin muncă dacă e nevoie. S-a mai 
pus piatră, dar, dată fiind configu
rația terenului, aceasta e luată de 
ploi. Dacă drumurile ar fi bune, 
dacă ar exista mijloace de trans
port, dacă tinerii n-ar mai pleca la 
oraș, dacă școlile nu s-ar mai 
desființa...Cam mulți "dacă". Toate 
sunt importante, mai ales primul 
pentru că mai sunt sate cu popu
lație tânără (Poienița Voinii și Cer- 
nișoara Florese), iar cei plecați la 
Hunedoara se mai întorc la ca
sele și pământul lor. Și dacă dru
mul n-ar fi în starea actuală poate 
mulți și-ar face cabane, case de 
vacanță, zona fiind superbă și 
scoasă din anonimat de când 
"Sărbătoarea pădurenilor" este la 
Poienița Voinii.

Din fericire cei 637 de locui
tori ai comunei (majoritatea având 
peste 45-30 de ani) mai țin legă
tura cu lumea prin abonamente la 
ziar ("Cuvântul liber" în primul 

rând) care vin prompt, prin tele
viziune. Noroc că toate satele 
sunt electrificate grație exis
tenței Carierei Alun și U.M. 
Vadu Dobrii pe raza comunei. 
Prezența minelor în zonă (acum 
cea de la Vadu Dobrii e închisă 
dar se mai lucrează la Ghelar) 
face ca cei vârstnici să aibă 
pensii bune, cu ajutoare sociale 
fiind doar 8 persoane (unii fără 
pensii, nu primesc pentru că au 
pământ). Doar din cultivarea pă
mântului localnicii n-ar putea 
trăi. Niciodată n-au mâncat pâi
ne din grâu cultivat aici. Acum 
își procură grâne pentru ani
male pe cupoanele agricole iar 
pâine bună vine de 2 ori pe 
săptămână de la Ghelar. Oa
menii cultivă cartofi, porumb, 
orz, ovăz pe 114 ha dintr-o su
prafață de 3358 ha, formată în 
cea mai mare parte de pășuni 
și fânețe, care favorizează 
creșterea animalelor (350 de 
bovine, peste 1000 de oi, 170 
de cai, 320 de porci, păsări). 
Pentru animale vara mai func
ționează tabăra din Crivini, "vi
zitată" însă de urși care sfâșie 
mânjii, fără ca oamenii să poa
tă interveni. Alte animale sălba
tice nepoftite sunt mistreții, care 
distrug recoltele. După 1989 a 
mai apărut încă un neajuns: 
laptele nu se mai colectează, 
surplusul fiind hrană pentru 
porci.

în proiect - precizau inter
locutorii - sunt repararea a 
două fântâni - adăpători în 
pășunile de animale și mai 
ales alimentarea cu apă cu
rentă a satului Cernișoara Flo
rese, la Poienița Voinii, Bunila 
și Alun existând această fa
cilitate. Realizarea drumului, 
care este cu siguranță cea 
mai mare durere a tuturor, nu 
e de competența Primăriei Bu
nila. "Ne zbatem pentru drum 
de 5 ani" -declara cu amără
ciune dl Pițian. Nu le rămâne 
oamenilor decât să sper că 
se vor găsi resursele nece
sare efectuării lui în mai puțini 
ani.

Viorica ROMAN

Conflict de 
muncă la S.C. 

Vidra Confex S.A. 
Hunedoara

Marți, Sindicatul Liber "Vidra" din cadrul 
societății comerciale "Vidra Confex" S.A. Hune
doara a declarat conflict de muncă administrației. 
Revendicările sindicatului se referă la neplata, de 
șapte luni, a indemnizațiilor de concediu pre
văzute de legislația în vigoare, neplata ajutoarelor 
materiale în conformitate cu prevederile CCM, 
precum și la încălcarea legislației în vigoare 
privind drepturile salariaților, conducerea firmei 
fiind acuzată că practică munca la negru folosind 
forță de muncă fără încheierea măcar a unor 
contracte de prestări servicii în prealabil. S-a 
declarat că sub pretextul recalificării personalului, 
recalificare necesară trecerii de la producția de 
blănuri la cea de textile, conducerea firmei a 
exploatat fără să plătească munca femeilor care 
la acea dată se aflau în șomaj. Pe lângă aceste 
revendicări, sindicalistele de la fosta secție a 
Companiei de Blănuri Orăștie acuză conducerea 
că nu plătește orele suplimentare, iar normele 
după care se lucrează sunt considerate extrem 
de dezavantajoase pentru salariați. Pe una din 
fazele de fabricație a unui produs care aduce un 
venit de până la zece rgărci germane, muncitorul 
poate încasa chiar și o derizorie mie de lei.

Referitor la problemele ridicate de sindicaliști, 
conducerea "Vidra Confex" S.A., reprezentată de 
dnii Isfan Petru, director și Gheorghe Graur, direc
tor economic, consideră actuala stare conflictuală 
Ca fiind creată artificial de către sindicat, situația 
nefiind nici pe departe, în opinia administrației, de 
natură să declanșeze un conflict de muncă. Refe- 

-ritor la acuzațiile ce vizează folosirea de forță de 
muncă la negru dl Isfan a declarat următoarele:" în 
luna de zile cât au învățat să lucreze pe noile 
utilaje, datorită lipsei de experiență și scăzutei 
productivități, producția n-a depășit, valoric, 30-40 
de mii de lei pe fiecare lucrător. în condițiile în care 
firma a plătit o sută de mii de lei pentru instruirea 
unui om, înseamnă că fiecare muncitor a fost 
specializat pe cheltuiala firmei. Instructorii pe care 
i-am plătit cu 100.000 de lei pentru calificarea unui 
om sunt cei mai buni salariați de-ai noștri ce dețin 
o mare experiență în domeniu. Vreau să mai declar 
că tot personalul care a fost dat în șomaj va fi 
rechemat la lucru, unora încheindu-li-se contract 
de muncă, în timp ce alții vor beneficia de contract 
de prestări servicii".

Luni, la sediul D.G.M.P.S. Deva - Hunedoara va 
avea loc o încercare de conciliere a acestui con
flict de muncă.

Adrian SĂLĂGEAN

Si la 
Termocentrala 
Mintia a fost 

greva spontana
Peste cinci sute de salariați ai Termo

centralei Mintia au declanașat, marți, o grevă 
spontană protestând față de întârzierea plății 
salariilor cu cinci zile, a transmis corespon
dentul MEDIAFAX. Cei peste cinci sute de 
angajați ai Termocentralei au refuzat să 
înceapă lucrul. Ei au susținut că, în mod 
repetat, își primesc salariile cu întârziere, iar 
această situație este una din consecințele 
recentei restructurări a RENEL. Muncitorii au 
solicitat conducerii Termocentralei să pro
mită că nu vor mai fi întârzieri de plată a 
salariilor și au afirmat că vor opri activitatea 
ori de câte ori va mai exista o situație de 
acest gen. Vicepreședintele sindicatului de 
la Termocentrala Mintia, loan Marcu, a afir
mat că în cazul în care plata salariilor va 
întârzia din nou, sindicaliștii vor deschide 
conflictul de muncă.

Isaia Miulescu, director de producție al 
Termocentralei Mintia, afirmă că întârzierea- 
salariilor a fost cauzată de dificultatea de 
încasare a banilor de la beneficiari. El spune 
că această situație nu are nici o legătură cu 
actuala structură a Regiei de Electricitate.

Muncitorii de la Mintia și-au reluat lucrul 
înainte ca procesul de producție să fie afectat 
de protestul spontan.

Premieră teatrală 
în Valea Jiului

Vineri, la Petroșani, se vor aprinde lu
minile rampei pentru a vesti începutul celei 
de a 50-a stagiuni a Teatrului "I.D.Sârbu". 
începând cu ora 18 vom putea viziona "Take, 
lanke și Cadîr", spumoasa comedie a lui 
Victor Ion Popa. Vor da suflet celebrelor 
personaje Florin Plaur, George Negraru, 
Rosmarin Delica. Alături de ei, întreg co
lectivul respectabilei instituții de artă dra
matică. încă de pe acum, aplauze pentru 
dăruirea cu care actorii petroșăneni au de- 
pus-o pe scenă ani și ani (H. MARALOiU).
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ue la săli pline la... un 
speciator

După 44 de ani de muncă în 
activitatea cinematografică, dl 
Gheorghe Stehan - administra
torul Cinematografului "Zarand" 
din Brad - nu credea că va ajun
ge la zile atât de grele pentru 
spectacolul de film. Sălile pline 
au rămas de mult o amintire, 
foarte rar întâmplându-se ca o 
peliculă să mai convingă pe ci
neva să renunțe timp de două 
ore la alte preocupări pentru a 
se lăsa prins în mrejele marelui 
ecran. Iar când e vorba de sala 
cu cel mai mare număr de locuri 
din județ, cum e cea de la Brad, 
locul pare cu atât mai pustiu...

Spectatori câți să-i numeri 
pe degete sunt prezențele obiș
nuite la "Zarand", și acestea 
doar la filme care au ieșit măcar 
întrucâtva din matca anonima
tului. "Au fost situații când am 
început rularea filmului cu un 
singur spectator în sală, spe
rând că până la urmă o să mai 
apară vreunul...", ne spune cu 
amărăciune administratorul cine
matografului.

Nu-i prea greu de dedus că 
în asemenea condiții profitul re
prezintă de fapt o "abstrac
țiune", concretă fiind doar nepu

tința de a acoperi cheltuielile. "Și 
cum să realizezi așa ceva, se 
întreabă cu năduf interlocutorul 
nostru, când din prețul unui bilet 
- 6000 de lei -, Geea ce rămâne 
practic cinerhatografului sunt 
2580 de lei, din care trebuie 
achitate energia electrică, impo
zitul pe clădire etc" Desigur, 
toate acestea nu s-ar resimți 
astfel "dacă am avea măcar 30 
de spectatori la fiecare specta
col". Dar nu orice film are în pal
mares Oscaruri, Lei sau Urși de 
aur pentru ca cinematografele 
să-și mai scoată pârleala...așa 
că fiecare se descurcă cum 
poate.

Cinematograful brădean a 
mai găsit câte-o rezolvare de 
moment prin vânzarea de bilete 
anticipate cu predilecție sindi
catului TESA al E.M. Barza și 
Asociației Sportive "Aurul" Brad, 
precum și unor firme particulare 
locale; încercări se fac în conti
nuare și cu matineele pentru 
elevi (de două ori pe săptămâ
nă), dar toate acestea nu pot 
echilibra starea în care se află 
întreaga activitate de difuzare a 
cinematografiei românești. 
(G-8.}

pentru analize, nefiind nevoiți să meargă la Brad sau Deva, 
laborator in care lucrează asist, laborant Viorel Costar

Foto: Traian MANUJ

fș,5 milioane români - pensionari^
Peste 5,5 milioane de români au primit pensii, la 

sfârșitul lunii august. Pensia medie pentru limită de 
vârstă și vechime completă a fost, în luna august a.c., de 
515.338 de lei, informează Biroul de Presă al Ministerului 
Muncii și Protecției Sociale. Tot în luna august, pensia 
medie pentru limită de vârstă și vechime incompletă a 
fost de 313.931 lei, pensia de invaliditate gradul I a fost 
de 417.872 lei, cea de invaliditate gradul II a fost de 
330.787 lei, iar cea de gradul III a fost de 235.536 lei. 
Pensia de urmaș a fost de 246.504 lei. Cuantumul pensiei 
medii pentru agricultori a fost de aproximativ 110.000 lei, 
iar cel al pensiilor din sistemul IOVR a fost 284.277 lei.

Numărul total al pensionarilor din sistemul asigu
rărilor sociale de stat era, la sfârșitul lunii august, de 3,9 
milioane de persoane, cel al pensionarilor agricultori era 
de 1,6 milioane, iar cel al pensionarilor din sistemul IOVR 

j^era de aproape 41.000.___________________________

Pe marginea unei scrisori

Necazul unui fluricultor
Pe adresa redacției am primit 

o scrisoare al cărei semnatar este 
dl Alexandru Zaboș, din Hunedoa
ra, str. Fundătura Buiturului, nr.1, 
actualmente bd. Dacia, nr. 26.

"Pentru executarea bifurcării 
bd. Dacia cu bd. Traian a fost ne
cesară prelungirea bd. Dacia unde 
s-au transportat sute de bascu
lante de umplutură, zgură pentru 
a-l ridica la nivelul bulevardului 
Traian. Atunci s-a construit Micro 
V însă fără canalizare reglemen
tară, deci formală, fără racordare la 
canalul principal din bd. Traian, 
care traversează drumul, dar care 
este racordat la canalul colector 
O.M. - Buituri", susține autorul scri
sorii.

Dl Alexandru Zaboș este pro
fund nemulțumit de modul în care s- 
a făcut orientarea tuburilor de eva
cuare ale căminelor "pe zona agri
colă, inundând culturile din grădini, 
precum și arăturile. în urma acestei 
metode nu ne mai putem folosi gră
dina pentru a cultiva legume și zar
zavaturi, deoarece putrezesc din 
cauza apei care în timpul ploilor 
trece bordura trotuarului și curge în 
grădină. Tot din cauza apei s-a slăbit 
și rezistența solului și au apărut 
crăpături în pereții casei."

Că ceea ce scrie dl Zaboș este 
cât se poate de adevărat, ne-am 
convins deplasându-ne la fața lo
cului. Casa este situată chiar la 
marginea șoselei. în pivniță apa este 

mereu prezentă, atingând 30-40 cm, 
lucru ce o face absolut inutilă. Dl 
Zaboș și-a renovat anul acesta 
fațada casei care este stropită frec
vent până sus, îndeosebi pe timp 
ploios de mașinile care trec pe 
șosea. Și, cum un necaz nu vine 
niciodată singur, o firmă italiană pro
ducătoare de încălțăminte "Romano" 
a cumpărat teren în vecinătatea 
grădinii dlui Zaboș pe care l-a tasat 
și înălțat cu zgură, "tot în defavoarea 
noastră, căci și de acolo toată apa 
se scurge la noi în grădină", sus
ținea autorul scrisorii.

Domnul Alexandru Zaboș și 
soția sunt în vârstă și, ca orice 
pensionar, ar dori să aibă o viață 
liniștită, calmă. Și să poată lucra mica 
grădină de zarzavat, să poată îngriji 
florile așa cum a făcut-o de-a lungul 
zecilor de ani când a practicat flori

culture, timp în care a creat majo
ritatea oazelor de verdeață din 
municipiul Hunedoara. Dar unde să 
găsească înțelegere când cei în
dreptățiți cu soluționarea unor 
probleme fug de responsabilități?

"Mă adresez dvoastră, ziarului 
"Cuvântul liber", al cărui abonat 
sunt încă de la lansarea acestuia, 
după ce cu ani în urmă am făcut o 
sesizare la Primărie, la secția siste
matizare. Au fost aici, au văzut și 
au spus că nu se poate face ni
mic. O fi chiar așa?" se întreabă dl 
Alexandru Zaboș. Dumnealui nu 
dorește nimic altceva decât să 
facă legătura între gura de' scur
gere și canalul colector, pentru ca 
apa să nu se mai reverse în gră
dina sa. Oare cere prea mult?!

Cristina CÎNDA
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Consiliul de Administrație a aprobat

Planul de reorganizare al FPS
Consiliul de Administrație al 

FPS a aprobat planul de reor
ganizare al FPS, a anunțat mi
nistrul Privatizării, Sorin Dimitriu.

Numărul d.e departamente 
din FPS va scădea de la patru la 
trei, cel de Privatizare, de Re
structurare și Departamentul 
Postprivatizare. Sunt reduse nu
mărul de direcții și de servicii, 
precum și numărul directorilor.
"Personalul FPS București va fi- plăților la termen. "Departamen- 
redus cu 18 - 22%, din cei 850 
de angajați", a precizat Dimitriu.

Departamentul de Privati
zare va fi organizat pe direcții, 
pe metode de privatizare - nego
ciere, licitații și piețe de capital, 
"în perspectivă, această direcție 
se va transforma în fond de in
vestiții", a precizat ministrul. în 
aceeași direcție, Consiliul de Ad
ministrație a propus înființarea 
unei direcții speciale care se va 
ocupa de comisiile de negociere.

Acțiunile umanitare ale 

Crucii Roșii
Alimente 

pentru 
sinistrat!>

în contul Crucii Roșii Româ
ne, deschis de B.C.R. pentru 
sinistrați, s-an aduna’ c miliar
de de le>. «Acum uuiiii suin 
redistribuiți pe județe și au ca 
destinație alimente pentu cei 
care au avut de suferit în urma 
calamităților.

în județul nostru au fost aju
tate 801 familii cu 2456 de per
soane. Pentru acești sinistrați s- 
au realizat 6722 de pachete cu 
alimente de bază (zahăr, ulei, 
orez), în valoare de 142.875.000 
lei. Pachetele cu alimente s-au 
distribuit în mai multe zone cu 
sinistrați, care au solicitat 
aceste ajutoare (au fost și co
mune care le-au refuzat): Baița, 
Baru Mare, Boșorod, Burjuc, Că- 
lan, Densuș, Dobra, Hărău, Ilia, 
Orăștie, Orăștioara de Sus, Pe- 
trila, Petroșani, Pui, Rapoltu Mare, 
Șoimuș, Turdaș și Zam. Familiile 
de sinistrați vor primi și alte pa
chete cu alimente din banii 
strânși special în acest scop la 
BCR.

Donații de la 
FPS

FPS a donat în contul Filialei 
de Cruce Roșie a județului su
ma de 170 de milioane de lei. 
Banii dăfuiți de angajații FPS 
vor'fi folosiți tot pentru ajuto
rarea unor sinistrați.

De comun acord cu un dele
gat al FPS din București se vor 
stabili două zone ce vor bene
ficia de fondul constituit. (k/?.)k________ _ _________ /

Direcția de restructurare se 
va ocupa de gestionarea socie
tăților greu privatizabile și nepri- 
vatizabile, și va deveni ulterior o 
agenție națională de adminis
trare a partimoniului nepriva- 
tizabil.

Direcția postprivatizare va 
urmări respectarea prevederilor 
contractuale, a volumelor de in
vestiții angajate și a efectuării 

tul urmează să devină o direc
ție în Ministerul Finanțelor, și va 
prelua obligațiile FPS după ce 
acesta nu va mai fi", a adăugat 
Dimitriu.

Privatizarea se va desfă
șura la trei nivele, a continuat 
Dimitriu. Consiliul de Adminis
trație va aproba privatizarea 
celor circa 700 de societăți co
merciale mari (cu capitalul so
cial mai mare de 18 miliarde lei), 
Consiliul director al FPS a celor

cartofului
Azi, joi, în zona Hațeg este organizată "Ziua cartofului". Cu acest ’ 

prilej se vizitează loturile cultivate cu mai multe soiuri de cartofi de • 
către dl ing. Iustin Vasiu, intenția fiind aceea de a face ca această ‘ 
zonă să redevină închisă pentru producerea seminței. •

La manifestare participă specialiști de la Institutul Național pentru I 
cultura cartofului din Brașov, de la DGAA și de la centrele agricole • 
din zonă. Vom reveni cu detalii. (N.T.)

r 
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Ziua recoltei la Petroșani |

i , . .jyuL, . ..ig. Carol Schretter, a inițiat |

un proiect de hotărâre prin care ziua de 1 octombrie va fi . 
sărbătorită în Piața Agroalimentară din reședința de muni- • 
cipiu ca "zl a recoltei". Se marchează astfel împlinirea a 50 | 
de ani de la darea în folosință a pieței. Un târg pe cinste; în > 
pragul anotimpului rece. (H.M.) *

• Societate comercială din 
Deva caută pentru închiriat 
spațiu situat la parter, cu grup 
social, suprafața 20-30 mp. 
Telefon 234250.’ (5929)

I ^M ^M MM HM HM HM HM ■■■■ MH BWB ^M HM MO MBB B^H HM ^M ^M J

CM l-a finanțat pe 
Dalai Lama

Agenția Centrală de Infor
mații americană (CIA) a finanțat, 
în anii’60, mișcarea tibetană din 
exil cu câte 1,7 milioane de do
lari pe an, dintre care 180.000 
de dolari pentru Dalai Lama, in
formează AFP, care citează coti
dianul "Los Angeles Times".

Reprezentantul lui Dalai Lama 
la Washington, Lodi Gyari, a de
clarat că nu are nici un fel de 
informație despre cei 180.000 de 
dolari pe care Dalai Lama i-ar fi 
primit anual din partea CIA. Ziarul 
citează o serie de documente 
clasate, cândva, drept strict se
crete și care ulterior au fost date 
publicității de Departamentul de 
Stat. Aceste documente nu dau 
detalii referitoare la utilizarea 
acestor bani, dar sugerează, po
trivit "Los Angeles Times", că ei 
au fost folosiți la plata serviciilor 
făcute de Dalai Lama. 

mijlocii (capital social între 3 și 
18 miliarde lei), iar filialele teri
toriale ale FPS de societățile 
comerciale mici.

Consiliul de Administrație a 
mai aprobat înființarea a două 
posturi de directori generali ad- 
juncți, cel care se va ocupa de 
privatizare și cel de strategii-, 
postprivatizare și organisme, 
internaționale.

Din cele 2.700 de societăți 
comerciale care constituie 
oferta de privatizare a acestui 
an, președintele FPS a apre
ciat că vor fi privatizate cel 
mult 2.200, în condițiile crizei 
economice din Rusia și din 
zonă. Pe de altă parte, fon
durile care urmează să intre la 
bugetul statului vor fi virate 
integral, "pentru că strategia 
FPS se va concentra pe so
cietăți comerciale mari", a pre
cizat Sorin Dimitriu.

Această finanțare făcea 
parte din eforturile globale ale 
CIA vizând destabilizarea gu
vernelor comuniste din perioada 
Războiului Rece, potrivit "Los 
Angeles Times". Conform ace
leiași surse, CIA s-a ocupat și 
de antrenarea gherilelortibetane 
în Nepal și în Colorado.

"Scopul programului este 
acela de a păstra vie ideea unui 
Tibet autonom, precum și acela 
de a dezvolta o capacitate de 
rezistență", potrivit unui docu
ment redactat de unul dintre 
agenții CIA.

Mișcarea tibetană a recu
noscut că a avut, în trecut, le
gături cu CIA, iar Dalai Lama în
suși a scris, în autobiografia sa, 
intitulată "Libertate în exil", că 
frații săi spirituali au avut legături 
cu CIA în 1956, înaintea revoltei 
din 1959 contra Beijingului.

I'
VANZARI 

CUMPĂRĂRI

• Vând 7 ha teren arabil în 
Băcia, intravilan în Tîmpa, 
Hărău și Ford 2000. Telefon 
668298. (5034)

• Vând pământ, casă țără
nească, loc de casă, grădină 
marâ, la 15 km de Deva, în 
comuna Băița. Informații la tel. 
720564, după ora 16.

• Vând apartament 3 camere 
semidecomandate, bl. E3, 
Gojdu, preț informativ 95 mili
oane. Telefon 211198. (5020)

• Vând casă cu 4 camere, 
încălzire centrală pe gaz, curte, 
grădină, preț avantajos. Telefon 
770784. (5927)

• Vând garsonieră ultra
central. Telefoane 220653, 
233283. (5026)

• Vând garsonieră, etaj 1, 
telefon, Devasat, 37 milioane, 
negociabil. Telefon 624402. 
(5031)

• Vând garsonieră zona 
Gojdu, Deva, bl. 04, etaj 1, 
confort redus, baie cu faianță și 
gresie. Informații la telefon 
212729, după ora 18. (5036)

• Vând casă în Rapolt și BMW 
325 IX, înmatriculat. Telefon 
262083, orele 15-21. (7764)

• Vând casă, grajd, grădină, 
sat Totia nr. 31, preț convenabil. 
(7763)

• Vând apartament 2 camere, 
stare bună, etaj 4, tel. 777563, 
770805. (5808)

• Vând Ifron 204 D, reparat 
capital, înmatriculat, neexploa
tat. Telefon 260936. (5981)

• Vând tractor U 650, utilaje 
agricole (eventual rate). Telefon 
625941. (5990)

• Vând Dacia Papuc, an fabri
cație 1995, perfectă stare. Ha
țeg 770115, după ora 19. (5011)

• Vând urgent Peugeot J5, 
1,5 tone, an fabricație 1988, 
preț negociabil. Telefon 261381. 
(5018)

• Cumpăr tractor import Aus
tria, 45 C.P, stare bună, preț 23 
milioane, negociabil. Telefon 
622298 sau satul Boz, nr. 187, 
comuna Brănișca. (5028)

• Vând automacara 12,5 
tone. Informații tel. 063/ 
215198, fax: 063/215802.

• Vând tractor U650, plug și ■ 
disc, sat Aurel Vlaicu, 80, familia 
Măcrișan. (5707)

• Vând urgent Mercedes 230 ■ 
E, caroserie 124 alb, geamuri 
verzi, genți magneziu centra
lizată, piele, 13900 DM, nego
ciabil. Tel. 094/505243, 054/ 
247486, 054/241937 (5708)

• Vând Ford Escort 1987, 
înmatriculat, opțiuni, stare bună, 
651579, 094/561588. (8541).

• Vindem și montăm orice tip 
de parbrize și geamuri auto. 
Relații Complex Eurovenus, 
boxa 9. Telefon 219167. (5902)

• Vând oțel beton <j> 6 = 2965 
lei/kg, <J> 8,10,12-2805 lei/kg. 
Telefon 213637. (5972)

• Cumpăr sau închiriez garaj 
pentru autoturism. Telefoane 
219232, 092/281895. (5029)

• Pianină "Barthol", placă 
bronz, 8 milioane lei negociabil, 
urgent. Telefon 222687. (5106)

• Vând calculator 686 P 200, 
preț convenabil, telefoane 
217471, 221088. (5103)

Vând televizor, motocul- 
tivator, congelator, bicicletă 
medicală, aparat vibromasaj, 
uscător rufe, presă călcat len
jerie. Telefon 212463. (5004)

• Vând linie panificație, com
pusă din cernător, malaxor, 
instalație de divizare și formare 
aluat, cuptor rotativ capacitate 
600 buc. franzele de 500 gr./oră. 
Cuptorul utilizabil cu mici adap
tări și pentru uscat plante medi
cinale și fructe. Preț 200 mili
oane lei negociabil. Telefon 
059/410364, dimineața și seara 
sau 059/434372, între 10-15. 
(OP)

• Vând pisoi Birmanezi. Tel. 
230656. (5930)

• Vindem tablă zincată cu
tată 2000/800/0,75 - 6999lei/ 
kg, plus TVA. Tablă zincată 
dreaptă 
66.000 
227929, 
(OP)

2000/1000/0,50 - 
lei/coală. Deva, 
226168, 213637.

• Vând motoare tractor Fiat 
Diesel D115, Geoagiu Sat, 
197, tel. 291 (5705)

• Vând orgi Yamaha, în rate 
și alte instrumente muzicale. 
•Tel. 094568948, (5706).

• Vând biciclete, motoretă 
Jawa, Simson, mașină spălat, 
cu și fără storcător, planșetă 
proiectări, 054/242723. (5704)

ÎNCHIRIERI

OFERTE DE 
SERVICII

• Ce spuneți de venituri lu
nare de plus 2 milioane net fără 
nici o investiție financiară? Con
cern internațional selecționează 
30 de persoane serioase (fără 
limită de vârstă) pentru pregătire 
gratuită în vânzări directe, orga
nizare conducere. Sunați acum, 
start imediat. Telefon 054/ 
627527, pentru Suzanne. 
(5909)

• Doriți să câștigați într 150- 
200.000 lei/zi? Sunați la 092/ 
477097. (5993)

• Etanșăm uși și ferestre din 
lemn cu cheder din cauciuc. 
Avantaje: împiedică pătrun
derea prafului și a curenților de 
aer. Garanție 5 ani! Informații la 
telefon 215199. (5928)

• Firmă distribuitoare de 
dulciuri angajează agenți co
merciali. Trimiteți C.V., pe adre
sa S.C.Fundy România S.R.L., 
C.P. 1110, ap,1, Cluj Napoca. 
Data limită 25 septembrie. 
(5032)

• S.C. Rio Soft Drinks S.A 
Timișoara, punct de lucru Deva, 
str. Apuseni nr. 1, județul Hune
doara, angajează agent co
mercial. Condiții: permis auto B, 
C, vârsta maximă 35 ani. Inter
viul în 18 septembrie 1998, ora 
12. (5024)

• Clubul Copiilor Hațeg orga
nizează în data de 29.09.1998 
concurs pentru ocuparea pos
tului de muncitor calificat, cu 
deprinderi în domeniile zugrăvit, 
tencuit, instalații sanitare, tâm- ■ 
plărie. (5810) ’

DIVERSE

• Medic tratez disfuncții se
xuale, impotență, ejaculare 
rapidă, tratamentul 189000. 01 
6376273, 092 342629. (f)

• Cu autorizația 15923/ 
3.08.1998 eliberată de Con
siliul județean Deva a luat ființă 
Asociația familială reprezentată 
prin Rahotă loan, având obiectul 
activități comerț. (5027)

• Primim și oferim împru
muturi în lei și valută. Condiții 
avantajoase și discreție totală. 
Telefoane 219320; 092/
373178; 094/504174. (5045)

• Sanatoriul de Pneumo- 
ftiziologie Brad achiziționează 
alimente, cartofi, ceapă și ră- 
dăcinoase, în perioada imediat 
următoare. Cei interesați sunt 
rugați a depune la unitate 
ofertele de preț. Relații su
plimentare la tel. 651050. 
(8542)

• Clubul Copiilor Hațeg orga
nizează, în data de 24.09.1998, 
licitație pentru reparații aco
periș din tablă zincată în supra
față de 267 mp și 45 metri liniari 
jgheaburi. (5809)

PIERDERI

• Pierdut talon Dacia, nr. HD 
34 GVS. Se declară nul. (5025)

1 • Pierdut certificat de acționar
’ eliberat de SIF Banat Crișana, 
‘ de la nr. 286430806 până la 

286431805, pe numele Lodobă 
Ana. Se declară nul. (5023)

I • Se declară nule ștampilele 
*■ fără cod numeric ale S.C. "GB"

Alinvest S.R.L., "GB" Prodcom 
S.R.L. și Full Serv S.R.L. (5041)

• Pierdut carte de muncă 
eliberată de Fabrica de Trico
taje Hunedoara, pe numele 
Stencoane Elena. O declar 
nulă.(6031)

• Pierdut diplomă de califi
care pe numele de Miron Va- 
lerica. O declar nulă. (6030)

• S-a pierdut în data de 
02.09.1998 CEC seria M005, 
410351-410375, emis de 
Bankcoop, Agenția Hunedoara 
și ștampilă pe Mimiga Corn. Le 
declar nule. (6029)

VREMEA
Vremea va fi în general 

frumoasă, exceptând regi
unile nordice, unde cerul va 
fi schimbător și pe alocuri 
va ploua. Temperatura ma
ximă va crește ușor, ajun
gând la valori cuprinse între 
18 și 26 de grade, mai mari 
în sudul țării.

■■■■■■«■■■■■■■■
Zr^ GtWU&mLOEL Z

■16 SEPTEMBRIE ■
■1 dolar SUA 9056 lei

1 marcă germană 5333 lei

100 yeni japonezi 6696 lei

1 liră sterlină 15149 lei

1 franc elvețian 6460 lei

1 franc francez 1590 lei

100 lire italiene 540 lei

■
■

■
■

Cursurile incluse în a- 
ceastă listă au la bază co- 
tatn ale societăților bancare 
autorizate să efectueze ope
rațiuni pe piața valutară. Pre
zenta listă nu implică obli
gativitatea utilizării cursurilor 
în tranzacții efective de 
schimb valutar și înregistrări.
■■■■■■■■■■■■■

■
■
■

■

■
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ASITRANS S.A
ASIGURĂRI- REASIGURĂRI

ANGAJĂM INSPECTOR DE ASIGURĂRI ÎN DEVA

Veți avea sarcina să organizați si să dezvoltați 
activitatea societății noastre în întreaga zonă.

Vă oferim: xsalariu lunar fix plus prime substanțiale; 
>perspectiya linei cariere rapide;

Condiții: >abilitate în negocieri, energie și tenacitate; 
>experiența în domeniu.cste un avantaj

Trimiteți curriculum vitae la adresa: București, 
str. Gramont, nr.8, sect.4, 70534 sau fax 01/3369601. 
Relații la tel. 01/3367071,3367073 - dl. Raceu Dan.
Toate scrisorile vor fi tratate cu confidențialitate.

S.C. EMITEX S.R.L
Dealer autorizat dicHlOg
A venit toamna!... și odată cu ca, oferta specială d'a!Oq

Dc aceea vă așteptăm la standul nostru pentru:
• Conectare gratuită pentru tipurile de abonament;
• Minute gratuite în plus, pentru primele două luni de abonament;
• Telefoane GSM cu plata în rate.

Adresa noastră este Deva, Str. 1 Decembrie nr. 11A 
Tel/Fax: 213222

Hbancorex
SAMCA BOMAnA D« COMERȚ tXTtRIOR IA

TV color PANASONIC, CROWN 
frigidere ARCTIC 
fax 
mobilier de birou 
stoc de stofe și confecții.

Suicuiirsaiîla Deva
anunță vânzarea la licitație cu executare 

silită a următoarelor bunuri, aparținând 
S.C. NAGHI & ZSOK CONTAPEX SRL Deva:

S autocamion ROMAN Diesel
S diferite tipuri de mașini de cusut, mașini 

de festonat, mașini de croit, mașini de cusut 
nasturi, mașini de cusut butoniere;

0
0
0
0
0
Licitația va avea loc în zilele de 18.09.1998 

și 01.10.1998, ora 10, la sediul SC NAGHI & 
ZSOK CONTAPEX SRL, în Deva, str. Mihai 
Viteazul, nr. 112.

Informații suplimentare se pot obține la 
sediul BANCOREX, Sucursala Deva, bulevardul 
22 Decembrie, bloc 7, parter, tel. 054-230185.

SOCIETATEA COMERCIALĂ COMFRUCT SJL
cu sediul în municipiul Deva, str. Depozitelor, nr. 17

Organizează licitație publică cu oferte închise în plic sigilat pentru activul de la numărul 1 și licitație 
publică cu strigare pentru activele de la numerele 2,3,4 și 5, conform prevederilor Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și Normelor metodologice privind 
pțivatizarea societăților comerciale și vânzarea de active aprobată prin HG 55/1998, pentru vânzarea 
următoarelor active:

Nr. 
crt.

DENUMIREA 
ACTIVULUI

OBIECTUL 
DE ACTIVITATE

ADRESA ACTIVULUI
PREȚUL DE 
PORNIRE 
(MII LEI)

1. SIMERIA ATELIER Simeria, str. Gh.Doja 273.000
2. CERTEJ COMERȚ Certeju de Sus, str.Făeragului, bl.3. 86.000.
3. BĂIȚA COMERȚ Băița, bloc Centru, parter 45.000
4. DOBRA COMERȚ Dobra, str.Principală, bl.3 56.000

V BARBURA COMERȚ Barbura 36.000
✓

La prețul de adjudecare se adaugă TVA suportată de către cumpărător.
Licitația va avea loc la data de 9 octombrie 1998, ora 10, la sediul societății comerciale. în caz de 

neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data de 16 
octombrie 1998, ora 10.

Dosarele de prezentare a activelor pot fi procurate, contra cost, zilnic de la sediul societății 
comerciale, între orele 8,00-14,30.

Alte relații privind activele ce urmează a fi vândute se pot primi de la dna Damian Maria, tel. 
223555.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul societății, până în ziua licitației, ora 
9,00, documentele prevăzute de legislația în vigoare, precum și dovada achitării contravalorii dosarului 
de prezentare. Participant la licitație vor depune la casieria societății taxa de participare de 500.000 
lei și vor face dovada consemnării la dispoziția societății comerciale vânzătoare a garanției de 3% din 
prețul de pornire a licitației.

Valoarea terenului aferent activului nu este inclusă, urmând ca acesta să fie vândut 
(Xjmpărătomlu^ctivulu^onforrȚ^șrevederiloiJegal^i^igoare^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

VERONICA - 1MPEX SRL SEREȘRaport bursier pe perioada
7-11 septembrie 1998

Trendul descrescător al pieței de capital s-a atenuat in 
această săptămână, tranzacțiile pe cele două piețe caracte- 
rizăndu-se însă în continuare prin volume relativ mici de tranzac
ționare. Lichiditatea scăzută a bursei a făcut de altfel obiectul 
unor discuții în comisia-buget finanțe, președintele B.V.B., dl 
Pană, declarând, pe bună dreptate, că ar trebui mai multă atenție 
la admiterea societăților la cota bursei, referindu-se chiar la 
eventualitatea mutării pe piața RASDAQ a unor societăți total 
ilichide.

Indicele vab al pieței de capital a crescut vineri cu 02 
procente față de sesiunea precedentă, atingând valoarea de 
887.0 puncte. Indicele urmărește evoluția valorii totale a acțiu
nilor (capitalizarea pieței) tranzacționate atât pe bursa de valori 
cât și pe RASDAQ. Variația săptămânală a indicelui a fost, după 
mult timp, pozitivă, de + 1,1%.

Sectorial, petrolul și energia au câștigat 5,3 procente, 
cimentul și materialele de construcții 4,6%, iar ind. ușoară și 
textilele 4,5%.

SVM Active International 
Agent valori mobiliare 

Marcela LOVIȘTE
—

(în vederea înființării, întreținerii și dezvoltării culturilor proprii de plante

FARES ORĂȘTIE
Angajează în condiții avantajoase:

> INGINER sau TEHNICIAN AGRONOM;
> ECONOMIST-CONTABIL pentru compartimentul 

Marketing.
Relații la tel: 247570. 241941 sau la sediulfirmei din 

^str. Plantelor, nr.50. Â

"PATRIA" - DEVA: Omul cui 
masca de fier (18-24); j

I 
I
I
I
I
I 
I
I 
I

-1

"FLACĂRA" HUNEDOARA:i 
Godzila (18-24); J

"PARÂNG" PETROȘANI:’ 
Sfera (18-21); Un astronăuc pel 
Marte (22-24); |
"CULTURAL" LUP^Nki 
G.I.JANE (18-21); Pulp fiction! 
(22-24); I

"ZARAND" BRAD: Jocuri peri-1
| culoase (18-21); Sfera (22-24); | 

"PATRIA" ORĂȘTIE: Pulp fic-i 
tion (18-21); Jocuri periculoase’ 
(22-24); I
"LUCEAFĂRUL" - VULCAN Al | 
cincilea element (18-21); Alieni 
4 - Renașterea (22-24); J

"DACIA" HAȚEG: Spawn -’

I
I
I
I
I ..............,____
| Arma dreptății (18-21); Iubitul | 

meu se însoară (22-24); |
"LUMINA" ILIA: Un astronăuci 
pe Marte (18-20); (
"GEOAGIU - BĂI": Iubitul meu' 
se însoară (18-20). I

I 
I
I 
I
L r

X
<-

Importator direct

Vindem îmbrăcăminte second 
hand, de sezon, calitate deosebită.
Relații: Sebeș - Aibă, b-duiLucian Biaga, nr. 11, 

tei: 058/731636; 094/661972.

S.C. Energoconstrucția SA 
București

»
Sucursala Energoconstrucția Deva - Mintia 

str. Șantierului, nr.l
-- -------------- —SX_______

ORGANIZEAZĂ 
LICITAȚIE

pentru vânzarea unor mijloace fixe amortizate:
- foarfecă manuală tăiat tablă, trusă auto 

rabatabilă, mașină de găurit, generator acetilenă cu 
cărucior, autofurgonetă TV 1-1,25 t, manometru 
reductor, mașină de îndreptat și tăiat OB, cazan 
calorifer PAC 15 eleni., ferăstrău alternativ tăiat 
metale, mașină tăiat țevi și profile, polizor de colț, 
betonieră 500 1 CL.

Licitația va avea loc în data de 21.09.1998, 
28.09.1998 și 5.10.1998, !a sediul sucursalei.

Pentru informații suplimentare vă rugăm con
tactați serviciul mecanizare (tel. 213221, int. 49).

IZ

SC SCORPION COMPANY
EXIM SRL

vinde prin depozitele situate în
4 Hunedoara, Strada C-tin Bursan, nr. 1
♦ Complex Eurovenus Sântului lin Stand nr. 1 

următoarele produse la prețuri fără concurență:
Parizer porc import Ungaria 
Parizer pasăre import Ungaria 
Parizer curcan import Ungaria 
Pui Grill import Ungaria 
Pulpe pui import Ungaria 
Ouă
Ulei

17.000 lei/kg 
17.000 lei/kg 
17.000 lei/kg
17.837 lei/kg
18.000 lei/kg

z

La cantități ce depășesc 1 tonă se negociază și se distribuie la client.
Căutăm distribuitori.

D.G.M.P.S. - Oficiul Județean de Forță de Muncă și Șomaj Deva
SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, LA DATĂ DE 15.09.1998

Relații la telefoanele: 717439, 718293.

administrator
---- c\

1
agent comercial 6
agent de asigurare 35
agent reclamă publicitară 39
arhitect clădiri 3
arhitect urbanism, peisagis-

tică și amenajarea teritoriului 1
barman 13
brutar 9
bucătar 4
coafor 2
cofetar 3
confecționer tricotaje

după comandă 11
confecționer - asamblor

articole din textile 87
constructor-montator de

structuri metalice 1
contabil 2
contabil șef 3
coșar 2
cosmetician 1
croitor

—— -------------------- —-----——
13

-----1/

cusător piese din piele și
înlocuitori 6

cusător piese la încălțăminte 19
dulgher pentru construcții 3
economist în industrie 1
electrician auto 1
electronist 3
faianțar 3
frezor universal 1
frigotehnist 4
gestionar depozit 3
inginer construcții civile,

industriale și agricole 4
instalator apă, canal 7
lăcătuș mecanic 14
maistru în industria

textilă-pielărie 4
manichiurist 1
mecanic auto 1
muncitor necalificat 20
operator calculator electronic

și rețele 4
——-/)

ospătar (chelner) 7
paznic 2
recepționer 1
secretar administrativ 1
strungar la strung carusel 1
strungar universal 2
sudor autogen 4
șef depozit 1
șofer de autoturisme și
camionete 9

tâmplar universal 13
tehnician constructor 2
tinichigiu carosier 3
tricotor 5
țesător restaurator manual

de covoare 15
vânzător 30
vânzător ambulant de

produse nealimentare 1
zidar rosar-tencuitor 5
zugrav, vopsitor 3

tot. locuri de muncă vacante 440
----- -y

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

^Petroșani, Lupeni, Vulcan, Ilia, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 8.30 - 12.30_________ y
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în gospodărirea apelor din Valea Jiului

Gândire complexă pentru 
mileniul trei

Dialog cu dl Ion Gângu-împărat, director general al 
Regiei Autonome a Apela*  Valea fiului (RAAVI)

Influența stării de sănătate a copilului 
asupra randamentului școlar

Valea Jiului, paradoxal, duce lipsă de apă 
potabilă, deși resursele sunt la tot pasul. RAAVJ 
a fost creată după 1990 pentru a soluționa 
această problemă. Care sunt mijloacele? 
Amănunte ne-a oferit dl Ion Gângu-împărat, 
directorul general al regiei.

- Reabilitarea rețelei de distribuție a-apei este 
o problemă vitală pentru Valea Jiului. Actuala rețea 
este extrem de uzată. A "îmbătrânit”. La data când 
am început “lupta pentru apă” în Valea Jiului - prin 
1995 - am apreciat corect că Valea Jiului are 
nevoie de o strategie de dezvoltare în ceea ce 
privește alimentarea cu apă potabilă și rețeaua de 
canalizare, în conformitate cu cerințele de 
protecție a mediului. în acest sens am întreprins 
demersuri pe lângă Guvern pentru aprobarea 
investițiilor necesare asigurării surselor de apă. 
De asemenea, cu sprijinul Guvernului României și 
prin implicarea nemijlocită a Consiliului județean, 
beneficiem de sprijinul Băncii Europene, de un 
program PHARE aflat în derulare astfel încât să 
reușim reabilitarea întregului sistem de captare, 
prelucrare a apei brute și distribuție. în 1999 vom 
finaliza toate investițiile aferente surselor de apă 
potabilă. Din anul care vine, Valea Jiului nu va mai 
avea probleme în ceea ce privește debitele 
necesare tuturor categoriilor de consumatori: 
Programul general de reabilitare se întinde până la 
sfârșitul anului 2000. La nivel global putem spune 
că suntem în grafice. Sunt în plină derulare 
investițiile pentru înlocuirea a 14 km din magistrala 
Valea de Pești - Petroșani, se va finaliza la 
sfârșitul anului în curs programul pentru 
monitorizarea sistemului de distribuție a apei, este 
în plină derulare programul de contorizare a 
consumului de apă la populație.

Cea mai importantă parte a lui,- contorizarea 
consumului de apă la blocurile-de locuințe - va fi

finalizată în acest an. Sunt în curs de adjudecare 
lucrările de reabilitare a rețelelor de distribuție. A 
fost adjudecată achiziția de materiale. Vor fl 
utilizate numai materiale care dau siguranță totală: 
polietilenă de medie densitate și fontă ductilă. în 
cel mai scurt timp vom alege antreprenorul sau 
antreprenorii care vor executa lucrările.

- Aceste activități presupun un efort deosebit.
■ - Nu numai. Apar probleme. Spre exemplu: 

contorizarea consumului creează probleme celor 
care au pierderi mari de apă. “Ceasul” măsoară. 
Fie că apa este consumată eficient sau pierdută, 
ea trebuie plătită. Insistăm pe toate căile pentru ca 
fiecare consumator să elimine pierderile. Apa este 
prea scumpă pentru a ne permite luxul pierderilor. 
Dorința noastră nu este ca omul să-și plătească 
risipa, ci să consume cât îi este necesar, să nu 
pierdem apa.

- Alte investiții?
- Mai avem în execuție modernizări și reabilitări 

la stațiile de pompare, refacerea întregului sistem 
colector de canalizare, a stației de epurare. 
Facem importante economii. Față de împrumutul 
de 25 de milioane de dolari de la Banca europeană 
avem economii care au determinat forul financiar 
internațional să ne solicite un program detaliat 
pentru continuarea investițiilor în același sistem 
cu aceste economii. Sunt incluse lucrări de 
automatizare în uzinele de apă, în stațiile de 
pompare, vom continua înlocuirea rețelelor de 
distribuție a apei care sunt “bătrâne". Sperăm - nu 
este numai părerea noastră, ci și a organismelor 
internaționale care ne acordă consultanță - ca 
până la sfârșitul anului 2000 să avem unul dintre 
eele'mai moderne sisteme de alimentare cu apă 
din Europa de Est.

A consemnat 
H. MARALOiU

Copilul școlar de la 6 ani până 
la adolescență prezintă câteva 
particularități anatomice și 
funcționale caracterizate prin 
modificări corporale, perfecționări 
funcționale și îmbogățiri psiho- 
intelectuale. De starea de 
sănătate a școlarului depinde 
capacitatea lui de muncă, 
rezultatele la învățătură, adaptarea 
socială la condițiile civilizației 
contemporane. Munca școlarului 
produce un anumit grad de 
încordare, fiind însoțită de o stare 
emoțională, cel mai adesea 
stimulativă, determinându-l să 
învețe bine pentru a se afirma.

La școală, capacitatea de 
muncă scade după perioadele mai 
lungi de activitate, ca de exemplu, 
după lucrări de control, după 
examene la sfârșitul trimestrului 
și anului școlar. Numai prin 
menținerea și întărirea stării de 
sănătate, precum și prin 
asigurarea dezvoltării fizice și 
psihice armonioașe în raport cu 
particularitățile organismului în 
creștere, școlarul poate avea un 
randament bun la învățătură.

Influența stării de sănătate 
asupra capacității de muncă a 
școlarului este vizibilă chiar și în 
cazul tulburărilor și bolilor ușoare. 
Deformările coloanei vertebrale 
datorate, unei ținute incorecte, unui 
mobilier nepotrivit duc la 
dezvoltarea nesatisfăcătoare a 
toracelui, la tulburări circulatorii 
și respiratorii și contribuie la 
apariția miopiei. Acești copii 
trebuie să facă gimnastică 
medicală și să evite pozițiile ce 
au dus la deformarea coloanei

vertebrale.
Tulburările de vedere produc 

lăcrimare și înroșire a ochilor, 
clipiri dese, încruntarea frunții, 
dureri de cap, amețeli și chiar 
grețuri. Tot în perioada de școlar 
pot apărea tulburări de auz și boli 
ale urechii care, de asemenea, 
scad randamentul școlar. Bolile 
dinților și cariile dentare trebuie 
tratate în prima fază. în caz 
contrar, caria nu mai rămâne 
superficială, ea atacă rădăcina 
dintelui, producând dureri mari, 
greu de suportat. Pentru creșterea 
rezistentei specifice față de unele 
boli transmisibile elevii vor fi 
imunizați conform calendarului de 
vaccinări stabilit de Ministerul 
Sănătății.

Pentru întărirea stării de 
sănătate a școlarului este necesar 
ca acesta să respecte regulile de 
igiehă individuală, mai ales în 
ceea ce privește igiena pielii, 
părului și unghiilor. Va da o atenție 
deosebită îngrijirii gurii și a 
dinților, a ochilor, urechilor, 
nasului, a îmbrăcămintei și 
încălțămintei.

Climatdl familial constituie un 
factor cu influență decisivă asupra 
randamentului școlar. Atmosfera 
calmă și de înțelegere în familie 
reconfortează și creează climatul 
necesar pentru munca intelectuală 
a școlarului. Lipsa de înțelegere, 
exigența prea mare ca și 
severitatea excesivă au efecte 
dăunătoare asupra copilului, mai 
ales în perioadele de efort maxim 
al acestuia.

Regimul corect de activitate și 
odihnă are un rol extrem de im-

vităților mai grele cu altele mai 
ușoare, gradarea activității 
depuse.

Pentru prevenirea apariției și 
instalării oboselii la copilul de 
vârstă școlară este necesară 
alternarea perioadelor de 
activitate cu cele de odihnă în 
cursul zilei. Copiii obosiți au 
senzații de epuizare, nu mai 
înțeleg și nu mai pot memora. De 
aceea vom asigura școlarului 
corecta folosire a timpului liber, 
vom asigura condițiile necesare 
pentru odihnă și destindere, 
mișcarea în aer liber (joc, 
plimbări, sport). De asemenea, 
vom avea grijă să-i oferim 
posibilitatea de distracție în 
scopul îndepărtării plictiselii. în 
acest scop este necesară 
participarea școlarului la 
spectacolele de teatru, film, 
muzicale etc.

Televizorul, foarte util ca in
strument de distracție și 
destindere" ca și pentru 
dezvoltarea cunoașterii, se poate 
transforma în dușman al sănătății 
dacă vizionările depășesc 2 ore 
pe zi la școlari pentru că 
obosește vederea, scurtează 
timpul de pregătire a lecțiilor și 
reduce timpul de somn. Acești 
factori reduc capacitatea la efo 
fizic și intelectual al școlarului.

Din perspectiva pedagogică, 
copilul este privit ca un individ 
ce-și însușește, cu ajutorul 
familiei, școlii și societății, - o 
serie de cunoștințe gradate în 
'concordanță cu vârsta și 
particularitățile individuale.

(VOTE
La Dani - da, ia muncă - ba 
în comuna Pui din județul nostru, 

ajutorul social pentru familiile cu venituri 
mici sau fără venituri s-a plătit în acest 
an cu înârzieri, dar s-a plătit.

întârzierile au fost cauzate în 
principal de aprobarea doar spre 
sfârșitul lunii iunie a bugetului local.

- Când lucrurile au fost clare, deci 
am avut un buget, ajutoarele sociale s- 
au plătit, inclusiv restanțele. în 
momentul de față - ne spune dna 
Dorina Bașiu, funcționar la primăria din 
Pui - avem din nou restanțe la plata 
ajutorului social, datorită faptului că nu 
s-au putut realiza în întregime veniturile. 
Sperăm însă că în curând vom avea 
banii și vom plăti ajutorul social.

De la dna Bașiu am aflat că în 
comuna Pui au fost aprobate 107 
dosare de ajutor social. Comisia, în 
frunte cu primarul, a avut în vedere, la 
aprobarea dosarelor, nu numai 
veniturile celor în cauză, ci și numărul 
persoanelor aflate în întreținerea 
titularului de dosar, iar consiliul local a 
aprobat printr-o hotărâre cuantumul 
ajutorului social. Astfel, pentru o 
persoană se plătesc lunar 141100 lei, 
pentru două persoane 254200, pentru 
trei - 354900 lei. pentru patru - 445100 
lei, pentru cinci persoane 530100 lei etc. 
Lunar, în acest scop social se 
cheltuiesc de la bugetul consiliului local 
circa 14 milioane de lei.

La stabilirea sumelor pentru ajutorul 
social s-a avut în vedere și faptul că 
titularii de dosar au și datorii către stat. 
Deci, la plata ajutorului se rețin 
impozitele datorate, altele decât cel 
agricol care, după cum se știe, este 
scutit prin lege până în anul 2000. 
Așadar, se au în vedere impozitele și 
taxele pentru venituri din vânzarea 
laptelui, din efectuarea unor transporturi 
și altele.

Consiliul local a votat, odată cu 
hotărârea privind sumele pentru ajutorul 
social, și condiția ca beneficiarii de 
ajutor să presteze atunci când este 
nevoie o seamă de munci pentru 
gospodărirea mai bună a comunei. 
Până acum s-a apelat o singură dată la 
beneficiarii de ajutor social pentru a 
presta câteva ore sau câteva zile de 
muncă la amenajarea spațiilor din 
centrul comunei, deci în jurul primăriei și 
al altor instituții locale. A răspuns, din

toți cei 107 de beneficiari de ajutor^ 
social, doar unul.

în timpul discuției noastre cu 
dna Bașiu, prin biroul dumneaei s- 
au perindat mai mulți cetățeni, 
majoritatea interesându-se de plata 
ajutorului social. Se vedea pe ei că 
sunt oameni cu nevoi. Doar unul 
dintre ei a fost mai gălăgios și nu 
înțelegea că momentan consiliul 
local nu avea banii pentru plata 
ajutorului social..Până la urmă s-a 
^murit și el cum stau lucrurile și a 
plecat bombănind. Dna Bașiu ne-a 
spus că dintre nevoiașii care s-au 
interesat'de plata ajutorului social, 
cel care a protestat este și cel care 
are vănjturi mai bune din 
transporturile cu căruța pe care le 
efectuează. Dar așa se întâmplă. 
Cel mai nevoiaș este și cel mai 
înțelegător, iar cel care are mai 
mult ar vrea să aibă și'mai mult. De 
convocarea la muncă pentru 
amenajarea centrului comunei însă, 
nici unul nu a pomenit nimic. De 
•unde se poate trage concluzia că la 
plată sunt toți prezenți, dar la 
muncă să mai răspundă 
și...vecinul.

Cine să-i mai înțeleagă?
După ce o viață întreagă au 

tânjit după pământ, acum că l-au 
primit înapoi nu se mai grăbesc să- 
și ridice de ia primărie titlurile de 
proprietate.

Această situație am întâlnit-o în 
multe comune, iar recent și în Pui. 
Aici, din cauza lipsei oamenilor 
autorizați să' facă măsurătorile, 
aplicarea legii 18 este întârziată. 
Astfel, în satele Rușor, Șerel și Uric 
nu s-a înmânat până acum nici un 
titlu de proprietate, in aceste 
localități se vor face măsurători în 
această toamnă.

Pe comună însă, au fost 
înmânate 363 de titluri de proprietate 
și mai sunt de înmânat peste 100. 
Aceste peste 100 de titluri sunt la 
primărie și așteaptă pe stăpânii 
pământurilor să și le ridice. Ei au 
fost anunțați, dar nu se știe din ce 
motive nu vin să intre în posesia 
actului legal de proprietar asupra 
pământului. Cât timp nu l-au avut au 
reclamat mereu că nu li se 
înmânează. Acum, când le au și se 
așteaptă doar semnătura lor ca să le 
fie înmânate, uită să se prezinte la 
primărie. Cihe sâ-i mai înțeleagă?

Gh. PAVEL

partener autorizat pentru zona de 
vest a României vă oferă:

toată gama de autovehicule Mercedes-Benz și Ford
- Vânzare și în sistem de leasing
- Service și piese de schimb .

Timișoara, Calea Șagului, nr. 142.
Tel: 056-216946; 056-216947; Fax: 056-216948. 

portant pentiu randamentul școlar. 
De aceea este necesară dozarea 
efortului în raport cu posibilitățile, 
particularitățile și sănătatea 
organismului, alternarea acti-

Dr. Edith VARGA
Laboratorul de promovare 

a sănătății și educației 
pentru sănătate, Deva

CASA NOUA LANGA
ȘCOALĂ VECHE

- Și la noi anul școlar a 
început sub semnul noului. Dar 
aici, acest nou înseamnă mai mult 
decât în alte școli. Pentru că 
avem alături de vechea clădire o 
construcție nouă, cu 24 săli de 
clasă și trei laboratoare, care vor fi 
dotate corespunzător. Noul se 
referă însă și la ceea ce va 
cunoaște învățământul românesc 
începând cu acest an școlar - 
reforma pe care va trebui s-o 
facem viabilă, în fiecare clasă, la 
fiecare obiect de învățământ - 
precizează dna prof. Olga Markos, 
directoarea Școlii Generale Nr. 4 
din Petroșani. O reformă caTe 
începe cu structura anului școlar 
și continuă cu materiile opționale, 
cu înlocuirea la ciclul primar a 
evaluărilor prin note cu calificative, 
cu examenul de capacitate al 
absolvenților ciclului gimnazial.

- Interioarele noii clădiri a 
școlii poartă amprenta calității 
muncii constructorilor, clasele sunt 
foarte luminoase, parchetul, 
lambriurile din lemn din clase și de 
pe holuri dau o notă aparte 
încăperilor. Ce ne puteți spune 
despre dotări?

- Inspectoratul școlar jude
țean ne-a ajutat mult în această 
privință. O parte a mobilierului și a 
aparaturii a sosit. Au fost aduse 
bănci, 7 calculatoare, imprimantă, 
TV și video, fax, și urmează și 
altele.

- Pe când sperați să intrați în 
noul local pentru desfășurarea 
procesului instructiv-educativ?

- Problema mare este asi
gurarea încălzirii localului. Ar fi 
necesară o centrală termică 
proprie pentru realizarea căreia 
ne-ar trebui vreo 300 milioane lei.

Noi, cadrele didactice, am dori 
niște modificări în interiorul 
clădirii. Am solicitat construc
torului compartimentarea unor 
spații la toate nivelele clădirii, 
prin care am câștiga noi săli de 
clasă - de la 24 în prezent, la 
32 și încă un laborator alături de 
cele trei existente. în asemenea 

condiții am putea desfășura 
procesul instructiv într-un singur 
schimb. Desigur, noi dorim. 
Sperăm să fim sprijiniți în reali
zarea acestor cerințe benefice 
procesului de învățământ.

- De 8 ani predați chimia la 
Școala Generală Nr.4. Din acest 
an de învățământ ați preluat 
conducerea școlii în calitate de 
director. E o unitate mare, cu 
peste 800 de elevi, cu 
problemele pe care le incumbă 
un asemenea colectiv. Sunteți 
foarte tânără pentru a duce pe 
umeri o răspundere atât de 
mare. Veți izbuti?

- Singură, nu. Am multă 
încredere în colectivul cadrelor 
didactice pe care-l cunosc; în 
întregul personal al școlii. Sper, 
de asemenea, să ne stea alături 
părinții elevilor, care ne-au fost 
sprijin de nădejde în tot ceea ce 
am întreprins până acum. Da. 
Probleme sunt multe, iar 
finalizarea lucrărilor și intrarea în 
noul local al școlii le vor 
amplifica. Sunt sigură însă că, 
dacă vom fi alături - dascăli, 
elevi, părinți - vom izbândi.

Discuție consemnată de 
Lucia LICIU
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