
Da, aceasta-i întrebarea. 
Per ru că hotărârea Ministe
rului Industriilor și Comer
țul 'i de a supune azi aprobării 
Guvernului creșterea prețului 
la energie electrică, termică 
și gaze naturale pentru 
populație și scăderea lor la 
consumatorii industriali este 
dureroasă, acum înaintea 
iernii. Punct ochit - punct 
lovit, in anotimpurile frigu
roase, în nopțile lungi de 
iarnă, populația folosește mai 
mult' curent electric, gazul 
arde pentru ca oamenii să se 
încălzească... în trecut se

Urmează o nouă creștere de prețuri?
cerea populației să pună... 
ceva mai gros. Acum, dacă se 
va lua măsura anunțată, se va 
cere același lucru. Pentru că 
economiile populației sunt 
epuizate, Iar salariile și 
pensiile, ce să mai vorbim?!

Sigur, ministrul industriilor 
șl comerțului acționează în 
numele economiei de piață: 
“Noi trebuie să reducem cât 
se poate cu putință subvenția 
încrucișată, astfel încât prețul 

la agenții economici să ajungă 
la jumătate fața de populație”. 
Dar în “agenții economici” 
lucrează oameni. Nu suportă 
agenții economici, suportă 
salariațiii. Statul se substituie 
tot mai mult dar bugetul său 
este creat tot de populație. 
Rezultatul este unul și clar: 
scăderea nivelului de trai 
pentru că prețurile la produ
sele menționate au crescut și 
în luna mai. Spre exemplu: la 

energia electrică, în luna mai, 
la agenții economici, s-a ope
rat o reducere a tarifului de 
ia 56 doiari/Mwh la 50,9 Mwh 
și în prezent la 45,3 dolari/ 
Mwh. Pentru populație, 
prețul mediu a crescut, în 
mal, de la 20,2 dolari/Mwh la 
35,8 dolari/Mwh și, în 
prezent, la 42,5 dolari/Mwh.

lată cum arată noile tarife 
propuse. La energie elec
trică, pentru agenți se 

reduce tariful de la 50,9 dolari/ 
Mwh la 45,5 dolari/Mwh, dife
rențiat pe categorii de consu
matori. Influența la populație 
pentru o locuință de 3 camere 
cu 3-4 persoane este de 8200 
lei/lună mai mult.

La energia termică, redu
cerea tarifului la Gcal pentru 
agenții economici este de la 21,2 
dolarl/Gcal la 18,9 dolari/Gcal. 
Pentru populație, tariful se va 
mări de la 8,3 dolari/Gcal la 9,8 

dolari/Gcal. Deci, populația vc 
suporta mai mult pentru o 
locuință de 3 carne t c: 
4 a 000 lei p: luni .

La gazele nai' rate, 
reducerea prețului <a 
agenții economici este de 
la 83,5 dolari/1000 mc la 
75,3 dolari/1000 mc. La 
populație, prețul va fi 
ridicat de la 41,3 dolari/1000 
mc la 50 dolari/1000 mc. Pe 
familie, cheltuielile cresc 
cu 3000 lei pe lună. Va fi 
durere întrucât dolarul va 
continua să creascăl

Mine! BODE A

Reconsiderarea locului și rolului 
specialistului agricol

FfiRN STIINȚfi NU SE 
PONTE FNCE fiGRlCOLTORfi 

PERFORMfiNTfi
Discuție cu dl ing. Alexandru Indrea, 

vicepreședinte al Federației Sindicatelor Unite 
ale Specialiștilor din Agricultura României
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Când nu ai bani destui

întrucât în ultima vreme s-a 
constatat că există unele încer
cări care urmăresc deteriorarea 
imaginii specialistului agricol, în 
ciuda realităților pe care le trăim și 
le cunoaștem, l-am rugat pe dl 
Indrea să ne prezinte aspectele 
esențiale ale profesiei și 
problemele ce nu și-au găsit încă 
soluționarea așteptată.

- în pimul rând vreau să 
subliniez că federația noastră 
reprezintă personalul din cadrul 
direcțiilor agricole județene și 
centrelor agricole, precum și pe 
producătorii agricoli privați din 
toată țara. Reprezentând inte
resele acestor categorii de

salariați și producători agricoli, 
consiliul liderilor s-a întâlnit în 
săptămâna trecută la Ministerul 
Agriculturii și Alimentației cu 
conducerea ministerului, unde s- 
au luat în dezbatere în special 
formele de organizare din 
agricultură din punct de vedere 
instituțional, problemele spe
cifice exploatațiilor agricole și 
cele legate de salarizare. Cu 
acest prilej s-au analizat diverse 
propuneri de organizare, in
clusiv privind forma de existență

A consemnat 
________ Nicoiae TÎRCOB 

(Continuare în pag. 8)

GREU SE MAI FAC • 
UNELE PALATE...

Este vorba despre impu
nătorul palat administrativ din 
Deva, prevăzut să găzduiască 
sediile Prefecturii, Consiliului 
județean, Primăriei municipiului, 
Direcției județene de statistică, 
un corp distinct din ansamblu 
fiind destinat SC Banc Post SA. 
Lucrările au început în urmă cu 
ani buni și se desfășoară în ritm 
lent, cu excepția construcției 
bancare, aflată, 
în cea mai mare 
parte, în stadii 
de finisare, 
instalații inte
rioare, placaje.
Pe SC Banc Post SA o împinge 
puternic înainte procesul priva
tizării, a cărui etapă finală se 
apropie.

l-am văzut deunăzi la lucru 
pe câțiva dintre meseriașii de la 
„Acomin" Deva și pe colegii lor 
de la o firmă din Arad cu care 
concurează la amintitele 
operațiuni. Treaba merge bine, 
lejer. Și i-am urmărit în exercițiul 
funcțiunii și pe câțiva con
structori de la ,.Condor" Deva, 
pierduți în imensitatea palatului 
administrativ. Opt zidari ai șefului 
de echipă Toader Ciurlă, 11 
dulgheri coordonați de Petre 
Onciulencu, cinci fierari-betoniști, 
în frunte cu șeful de echipă 
Costică Paraschiv și trei 
instalatori răzlețiți de șeful lor, 
Vasile Ciordaș. Lucrau la zidăria 
de închidere a fațadei, la 
montajul schelei și cofragului 
pentru turnarea scării interioare, 
la elementele de legătură între

corpurile B și E.
Anemic acționau și con

structorii de la TIM Cluj, care au 
în execuție corpurile D + C. De 
altminteri, la corpurile D+A2 
lucrările s-au oprit după 
turnarea fundațiilor. Motivul 
activității în reprize scurte și 
atât de lente este unul singur, 
după cum ne spunea maistrul 
Max Ladislau, de la ,,Condor" 

Deva, și.anume 
bipsa banilor la 
beneficiar. „Noi 
avem forță de 
muncă, 
meseriași pri-

cepuți și harnici, însă ran
damentul lor este redus deoa
rece nu primim bani să punem 
în operă materialele necesare, 
să înaintăm cu obiectivul, 
preciza Max Ladislau. Uitați-vă 
alături, la „Banc Post”, unde 
sunt bani, treaba merge strună. 
Iar oamenii câștigă în rrțod 
corespunzător."

Am dorit să aflăm și 
părerile unora dintre factorii de 
conducere implicați în reali
zarea palatului administrativ 
din Deva. „Consiliul județean 
alocă an de an sume suficiente 
pentru volumul de lucrări 
necesar la viitorul ei sediu, 
precizează dl vicepreședinte 
loan Băda. Din câte știu, și 
Prefectura este interesată să 
se termine cât mai repede

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 2)

Comunicat
Filiala județeană Hunedoara a Partidului “România Mare” 

a luat act cu uimire de așa-zisul manifest “M-AM SĂȚURAT 
DE ROMÂNIA” al obscurei fundații “Pro Transilvania”, apărut 
în “Monitorul de Cluj” din 16 septembrie 1998, sub 
semnătura lui Sabin Gherman, președinte al fundației. 
Protestăm cu vehemență împotriva instigărilor la 
fărâmițarea teritoriului național românesc! Ne opunem cu 
tărie oricăror încercări de autonomie sau independență a 
Transilvaniei sau a altor provincii istorice românești, 
indiferent din partea cui ar veni, considerând că ele sunt 
profund dăunătoare ființei noastre naționale. Asemenea 
atitudini contravin noțiunii de "stat național, suveran și 
independent, unitar și indivizibil” cu care se deschide 
CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, de aceea cerem cu hotărâre măsuri 
energice împotriva tuturor celor care nu o respectă-, 
mergând până la scoaterea lor în afara legii!

Președintele Filialei Județene PRM-Hunedoara
' sing. Emit DUMITRU

Vreme frumoasă în 
județul nostru și în întreg 
vestul și nord-vestul țării, 
în celelalte regiuni, timpul 
se va ameliora treptat. 
Temperaturile vor oscila 
între 16 și 24 de grade. 
Presiunea atmosferică va 
ajunge la 756 mm coloană 
de mercur.

X________________________ /

Sg WEST BANK
DFVA Rd Decebal, 

Bl. D parter 
Telefon 234480 

Fax 234483 
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele in lei 
persoanelor fizice!

X la 30 de zile - 40% 
X la 90 de zile - 42%

2. Clheirnaiireai anmiiirtiiiriill€ir
Am mulțumirea de a fi 

călătorit mult în țara mea. De a-i 
fi cunoscut frumusețile, bogățiile, 
oamenii. M-am aflat ani la rând, 
cu rucsacul în spate, pe potecile 
munților.. Și în Retezat, și în 
Parâng, și în Făgăraș, și în 
Apuseni, și în Ceahlău, Am dormit 
în cabane și în stânile de oi, în 
corturi pe malurile lacurilor; am 
vizitat peșteri și monumente ale 
naturii; am admirat nemărginirea 
Mării Negre și superbul litoral 
românesc; m-am plimbat prin 
majoritatea marilor orașe ale țării.

Am trecut, nu de puține ori, 
înainte de 1989, și dincolo de 
granițele României.

E drept, numai în țările surori. 
Altundeva nu era chip. Am fost 
deci în lagărul socialist. în 
Ungaria și Polonia, în 
Cehoslovacia și Germania 

Democrată, în Iugoslavia și marea 
Uniune Sovietică. Și în fiecare am 
trăit experiențe interesante. 
Prietenii noștri ne-au purtat prin 
locurile cele mai frumoase din

ÎN5EMNÂR/ DA 
CÂLĂTO/UE

patriile lor. Acum, după multi ani, 
recitesc cu plăcere, în carnetul 
de reporter și în paginile acestui 
ziar, trăirile materiale și spirituale 
ale acelor itinerarii turistice, tot 
atâtea amintiri, generatoare de 
emoții și satisfacții.

Și a venit decembrie '89, când 
am primit dezlegare la libertate. 
N-am stat mult pe gânduri și în 
1990 șansa ne-a dus în Italia, în 
această țară - Muzeu în aer liber, 
la care am visat întotdeauna și 

pe care n-o vom uita niciodată. 
Revăd cu ochii minții cele trei 
perle inegalabile - Romă, 
Florența, Veneția - , acel 
paradis din largul Mării 
Mediterane care este 
fermecătoarea stațiune Capri, 
orașul contrastelor numit 
Napoli, cel mai important centru 
arheologic al lumii - anticul 
Pompei, peste care, în anul 79, 
Vezuviul și-a revărsat cu furie, 
timp de trei zile și trei nopți, un 
fluviu de lavă fierbinte, 
distrugând tot ce a fost viață în 
oraș. Iar dacă vreau să revăd 
Piața Sf. Petru și Vaticanul, cu 
superba . Capelă Sixtină, 
capodopera creștinismului -

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

"Dincolo de a fi medici 
suntem oameni"

Centrul de sănătate Călan 
încearcă, la fel ca de altfel toate 
instituțiile sanitare din județ și din țară, 
să supraviețuiască. “Am încercat să 
ne gospodărim pe cât posibil, ca să nu 
avem datorii, fiind conștienți de situația 
financiară existentă la nivelul Ministerului 
Sănătății", ne spunea dna dr. Lidia 
Cobrei, directoarea Centrului de 
Sănătate Călan. Pe lângă buna 
gospodărire la nivelul unității, Centrul 
de sănătate Călan a avut șansa de a 
primi ajutor din partea unor asociații 
umanitare din străinătate, ajutor 
materializat în medicamente. Dintre 
care cei mai fideli, după cum spunea 
dna directoare, sunt francezii, ale căror 
vizite persistă din perioada imediat 
următoare Revoluției. Asociațiile 
umanitare despre care vorbeam sunt: 
Ajutor Creștin Umanitar francez din 
Paris format din creștini de toate 
confesiunile și Asociația "Cornul

Abundenței" din regiunea Strassbourg- 
ului aparținând catolicilor, precum și 
C.A.M. din Ohio, SUA.

Discuție cu dna 
dr. Lidia Dobrei, 

directoarea
Centrului de 

sănătate Călan

- Ce puteți spune despre dotarea 
cu aparatură medicală a acestui 
Centru de sănătate, dnă LJdia 
Dobrei?

- Dotarea cu aparatură medicală 
este bună, laboratoarele, radiologia și 
stomatologia fiind bine utilate. Avem 
însă și unele probleme, în special la 
achiziționarea de aparatură pentru 
serviciul contabilitate. Aici este mare 

nevoie de un computer cu 
imprimantă, xerox, fax etc. Avem banii 
în stoc proveniți din venituri proprii, 
însă Ministerul Sănătății întârzie cu 
aprobarea în acest senș. Sperăm ca 
ministerul să-și revizuiască atitudinea, 
dându-ne posibilitatea să achiziționăm 
această aparatură de calcul.

- Cunoaștem cu toții faptul că 
farmaciile refuză să mai elibereze 
rețete compensate și gratuite. în 
ce măsură acest lucru afectează 
populația din Călan, știind că 
Centrul de sănătate are propria-i 
farmacie?

- Teama de a nu avea 
medicamente a creat o psihoză în 
rândul bolnavilor cronici care 
aglomerează cabinetele medicale în

A consemnat
Cristina CÎNDA

(Continuare în pag. 2)
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Când nu ai bani destui
(Urmare din pag. 1)

Cheirnaiireai aiirnfiirtiiiîllor
(Urmare din pag. 1)

această construcție. Doar Pri
măria Devei trenează lucrările”. 
,,Așa este, recunoaște dl Mircia 
Muntean, primarul Devei. Noi 
avem bani puțini, trebuințele 
municipiului sunt multe și nu 
reușim să dăm pentru sediu cât 
ar trebui. Avem chiar datorii 
mari către „Condor". Dar căutăm 
soluții să rezolvăm problemele, 
să nu încurcăm celelalte 
instituții, care pot să-și achite la 
timp costul lucrărilor, încât 
obiectivul să înainteze".

Amănunte lămuritoare ne 
dă și dl Nicolae Gheorghe 
Huieț, directorul SC „Banc Post” 
SA Deva. ,,Noi am colaborat 
bine la realizarea sediului 
nostru și cu ,.Condor” și cu 
,,Acomin”. Am avut relații de 
parteneriat, dacă pot spune 
așa. Avem și acum. în prezent, 
cei de la „Acomin" lucrează la 
finisaje interioare, tapetare, 
instalații, iar în curând vor 
începe placajele exterioare, 
pentru care se perfectează 
contractul cu firma furnizoare 
care a câștigat licitația. De 
asemenea am discutat cu 
conducerea ,.Condor” să 
execute toate operațiunile ce 
țin de asigurarea instalațiilor de 
alimentare cu apă, agent termic 
și canalizare, vom rezolva și 
problema telefoniei, angajându- 
ne să achităm noi integral 
costul acestor lucrări, urmând 
să ne decontăm apoi cu vecinii 
din palatul administrativ. Ne-am' 
asigurat și bună parte din 
mobilier, așa că, din punctul 
nostru de vedere, constructorii 
n-au decât să urgenteze cât

“Dincolo de a fi medici 
suntem oameni"

(Urmare din pag. 1)

speranța de a-și obține 
medicamente. Este psihoza de a avea 
un stoc de medicamente. Și acest 
lucru mi se pare normal, pentru că 
dorința de viață este aceeași de la 
copilul mic până la bătrânul de 80 de 
ani.

- Unele spitale suferă din 
cauză că multe firme nu-și achită 
datoriile, respectiv acel 5 la sută, 
care reprezintă asigurările sociale 
de sănătate. Această situație se 
întâlnește și la Călan?

- Avem și noi probleme cu marii 
datorninci care nu-și achită obligațiile 
legale vizavi de Ministerul Sănătății. 
Este vorba de Sidermet, Hidroterm 
Trans, în timp ce firmele mici își 
plătesc la timp taxele. în altă ordine 
de idei, am insistat ca pacienții care 
locuiesc în regiunile muntoase să se 
înscrie pe lista medicului de familie 
însă au refuzat spunând că la sărăcia 
lor nu-și pot permite să plătească 
18.000 lei pe lună, cât sunt asigurările 
sociale. Ei sunt de părere că atunci
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TVR 1
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 16.00 Conviețuiri 
17.00 Handbal masculin 
România - Ucraina în 
preliminariile CM d, Baia 
Mare 18.35 Stăpânul lumii (s. 
da) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 308) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială 
21.00 Freud (s, ultimul ep.)
22.10 Cu ochii’n patru 22.45 
Jurnal de noapte 23.00 
Dintre sute de catarge

TVR 2
8.30 Infinitul brâncușian 

(do) 9.00 Magazin sportiv 
lIO.OO Un secol de cinema: 

pot mai mult sediul ,,Banc 
Post”.

L-am abordat și pe dl ing. 
Constantin loan, directorul 
general al SC „Condor” SA 
Deva, care ne-a spus:

- Instituțiile care și-au 
prevăzut sedii în acest așa-zis 
palat administrativ trebuie să 
dea și banii necesari execu
tării lucrărilor în cotă procen
tuală cu suprafața deținută și 
cu volumul construcțiilor 
efectuate la anumite perioade 
de timp. Cel mai mare spațiu îl 
are Consiliul județean, care 
plătește, apoi Primăria Devei, 
care nu plătește, având o 
restanță la „Condor” de peste 
două miliarde de lei. Să ne 
judecăm? La ce bun? Să oprim 
lucrările? îi nedreptățim pe 
ceilalți. Să le continuăm? Cu ce 
bani? Așa că mergem la pas. 
Și nu ne prea convine. Dar n- 
avem încotro. Direcția jude
țeană de statistică deține un 
spațiu redus, iar la “Banc 
Post", cu care ne-am înțeles 
fparte bine, am terminat 
volumul mare de lucrări. Ceea 
ce mai avem de efectuat 
pentru ei vom executa 
conform noilor convenții. Poate 
la anul să avem ritmuri mai 
bune și la ceilalți beneficiari.

Așa-i în economia de piață. 
Cine are bani’face. Cine nu are 
mai bine să nu se-apuce. Se 
mai cunosc niște cazuri prin 
mândrul nostru municipiu. Unul, 
devenit de-acum celebru, sau 
obsedant, este cel al teatrului 
de estradă, care ține în 
dezordine centrul orașului de 
vreo 10 ani. Și mai durează...

când va fi nevoie să îi ajutăm noi 
vom avea suflet și nu îi vom lăsa să 
moară în fața cabinetelor medicale. 
Sunt sigură că, indiferent de ce va 
fi, medicii își vor aminti de 
jurământul lui Hipocrat și vor întinde 
o mână de ajutor fiecărui suferind, 
însă, ca medici avem și noi dorința 
ca oamenii să înțeleagă că, dincolo 
de a fi medici, suntem oameni cu 
limitele noastre atât fizice cât și 
psihice la multele solicitări și la 
agresivitatea unora. Pentru noi, 
pacientul este pacient indiferent de 
pregătire, etnie, apartenență politică 
sau religioasă, dar suntem obligați 
să consultăm în liniște, fără dispute 
în fața cabinetelor. Conduita mea 
de lucru este stabilită după un motto 
care spune: "Eu nu te întreb de ce 
rasă ești, nici de ce religie ori origine, 
cât numai de suferințele tale. Dau 
ajutor oricărei ființe în suferință fără 
să mă intereseze rangul, averea, 
vârsta, frumusețea, inteligența sau 
dacă îmi este prieten sau dușman" 
(Suen Sev Mo, sec. al Vll-lea).

Cary Grant (r) 11.00 Sporturi 
extreme (do) 11.30 Cultura în 
lume (r) 12.00 Sunset Beach 
(s/r) 12.45 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! (r) 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, ep. 
17) 16.50 Tribuna partidejor 
parlamentare 17.00 Ceaiul 
de la ora 5 19.10 Față-n față 
cu autorul 20.10 Natacha (s) 
21.00 în fața dvs. 22.00 
Woyzeck (dramă Germania 
1979) 23.30 Lumea sportului

ANIENAI
7.10 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.15 Iluzii 
(s, ep. 51) 11.10 Anchetă (r) 
12.20 Vedeta în papuci 12.50 
Sâmbete și zâmbete (r) 13.25 
Planeta vie (ep. 76) 14.00 
Știrile amiezii 14.30 Foișorul 
de foc (talkshow) 15.30 Dal
las (s, ep. 92) 16.30 Știri 
17.00 Trei destine (s, ep. 9)

ASS/Si, ori Pisa, cu celebrul său 
turn înclinat, cochetul orășel al 
lui Puccini- Lucca, încântătoarea 
stațiune Montecatini sau istoricul 
oraș Verona, unde s-a născut 
drama lui Romeo și a Julietei, 
întorc butonul video al memoriei 
și retinei și retrăiesc amintiri 
unice.

Chemarea acestor aminitiri 
mă bântuie neîncetat, ca un ecou. 
După cum alte aduceri aminte ne- 
au mânat din nou la drum în acest 
an, la vreme de vară, dar nu 
fierbinte, ci cg ploi și blesteme 
pe capul unui popor, al nostru, și 
așa destul de năpăstuit. A fost 
dorința prietenilor noștri de-o 
viață, trăitori acum în Germania, 
de a ne reîntâlni, după ce ne 
aflasem împreună, tot la ei acasă, . german, turnate 7p clădiri, 
într-o vacanță de neuitat, în urmă

l
DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM

Sună bine. Pentru tine.

Dar e al meu
Te întrebi cum se poate să ai telefon și să rămâi cu banii în buzunar? Foarte simplu! 

De acum prin CONNEX GSM ai noul sistem de plată în rate CONNEX SMART și 

poți cumpăra telefonul Motorola d520 în șase rate lunare, avansul fiind de numai 89$* 

în plus, până la 17 octombrie, beneficiezi de conectare gratuită pentru orice tip de 

abonament CONNEX GSM.

DEVA HAȚEG
Top tech DAB
Str. Andrei Mureșan nr. 1 Str. Sarmisegetuza nr. 8/2
tel. 054-231.781 tel. 054-777.537

* nu include T.V.A
DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM

CONH

18.00 Decepții (s, ep. 37)
19.30 Tucă Show 21.00 
Procurorul (s, ep. 2) 22.00 
Nightman (s, ep. 3) 23.00 
Știri/Sport 23.30 Pericol din 
umbră (thriller SUA 1994)
1.10 Dallas (s/r)

PRO TV
9.10 Suflet de femeie (s/r) 

10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 
11.60 Bella Mafia (f/r) 12.30 
Nebun după tine (s/r) 12.55 
Știrile PRO TV 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, ep. 94)
21.30 Nikita (s, ep. 29) 22.15 
Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 
Prietenii tăi (s, ep. 3) 23.00 
întâlnire cu presa f Profit! .00 
Chestiunea zilei 

cu șapte ani, și de câteva Ori, aici, 
în Deva.

Dau înapoi timpul, cu 
încetinitorul, deschid notesul cu 
însemnările de atunci, parte din 
ele strecurate și în paginile 
,,Cuvântului liber”, și mă văd în 
Nissanul prietenului meu, 
alergând cu 180 pe oră pe 
modemele autobahnuri nemțești, 
entuziasmându-mă pe mirifica 
Vale a Rinului și ascultând balada 
acelei zâne radioase a cețurilor 
- Lorelei - ascunsă după stâncile 
de la Baccarach, intrând cu sfială 
în impunătorul Dom din Koln, 
spălându-miprivirea în vegetația 
abundentă și curățenia desă- 

■ vârșită, admirând inventivitatea, 
. tenacitatea și hărnicia poporului 

drumuri, fabrici, In comerț și în

AC/>
9.30 Marielena (s/r) 10.15 

Te iubesc (s/r) 10.45 Din toată 
inima (s/r) 11.25 Ca ia mama 
Acasă (r) 11.30 Dragoste și 
putere (s/r) 12.15 Miste
rioasa doamnă (s/r) 13.00 
Adio, domnule Chips (f/r) 
15.00 Guadalupe (s, ep. 1) 
16.00 Te iubesc (s) 16.30 Din 
toată inima (s) 17.30 Uneori 
avem pripi (s) 18.25 Ca la 
mama Acasă 18.30 Sărmana 
Maria (s); Concurs 19.25 D.a. 
20.00 Dragoste și putere (s, 
ep. 179) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s) 21.30 Verdict: 
crimă (s) 22.30 Frenzy 
(thriller SUA 1972)

PRIMA TV
10.00 Călătorii în lumi 

paralele (s/r) 12.00 Pretu
tindeni cu tine (s/r) 13.00 Știri
13.15 Starea de veghe 
(talkshow/r) 16.00 Știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 
Prietenul nostru Jake (s) 

turism, trezindu-mă făcând 
comparații absurde, fără 
elâmente comparative, și 
nutrind anapoda gânduri 
egoiste despre acești oameni- 
ceasomic.

Invitația prietenilor din 
Germania contura încă o dâtă 
imaginea sudurii sufletești 
dintre oameni stăpâniți de 
profunde sentimente 
luminoase de înțelegere și 
amiciție, care dau vieții 
frumusețe și consistență. 
Febra pregătirilor a început din 
vreme și nu peste mult timp 
aveam să urcăm în autocarul 
ATLASSIB, cu plecare din 
București și punct terminus 
Dortmund-Germania. Așa că 
,,Hai la drum”.

17.15 1999 (s, ep. 38)^ 
18.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 19.00 Știri 
19.45 Meșterul casei (s)
20.30 Masada (s, ep. 8)
21.15 Viață la limită 
(dramă SUA 1997) 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 VDEVA
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) j

Joi, 24 septembrie

O BERBEC
(21.III - 20.IV)

în căsnicia dv. sunt unele 
probleme - foarte posibil să fie 
create de unele neglijențe 
verbale. încercați să dregeți 
lucrurile cât nu ește prea târziu.

3 TAUR
(21.IV - 21.V)

Nu este momentul să vă 
impuneți părerile în fața 
persoanei iubite. Imaginația dv. 
atinge cote maxime, ați putea 
avea succes dacă v-ați implica 
în activități de creație.

O GEMENI
(22.V - 21.VI)

Ați putea primi un cadou 
pentru căminul dv. sau o sumă 
de bani. Activitățile profesionale 
vă răpesc foarte mult timp și nu 
veți mai putea face acasă tot ce 
v-ați propus.

O RAC
(22.VI - 22.VII)

Sunteți foarte entuziasmat de 
veștile pe care le tot primiți. Nu 
fiți atât de sigur că toate sunt 
veridice. Ați putea să le și 
verificați.

O LEU
(23.VII - 22.VIII)

O problemă de sănătate v-ar 
putea da de furcă. încercați 
leacuri naturale, care vă vor 
aduce alinarea dorită. Mai târziu 
veți fi obligat să cheltuiți niște 
bani.

□ FECIOARĂ
(23.VIII - 21.IX)

Relațiile cu copiii vă pot aduce 
azi nesperate bucurii, chiar să 
aflați despre o realizare a unuia 
dintre ei. Instabilitatea unei femei 
vă va irita într-o oarecare 
măsură.

C BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)
Relațiile cu părinții se 

îmbunătățesc pe timp ce trece, 
ceea ce vă va aduce o 
multaștepată stare de mulțumire, 
în ce privește situația financiară, 
abțineți-vă de la speculații.

O SCORPION
(23.X - 21.XI)

Sunteți deosebit de eficient în 
tot ce faceți, deoarece 
capacitatea de concentrare 
este maximă. Ar fi cazul să dați 
dovadă de mai multă înțelegere 
față de cei din jur.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Situația dv. financiară vă 
preocitpă în mod deosebit. Veți 
avea ocazia să obțineți bani din 
activități comerciale. Dacă doriți 
să cumpărați un obiect mai 
important, veți găsi exact ce 
căutați.

O CAPRICORN
(21.XII - 19.1)
Aveți toate gândurile în ordine 

și sunteți convins să faceți 
pasul cel mare. Partenerul de 
viață vă va da o veste 
incredibilă; nu vă mai rămâne 
decât să-l felicitați.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

în continuare activitățile 
financiare sunt cele care vă 
preocupă. Aveți ocazia să vă’ 
puneți ideile în practică, dar și 
să dezbateți proiecte pentru un 
viitor mai îndepărtat.

O PEȘTI 
(19.11 ■ 20.1)
Pentru astăzi v-am sfătui să 

vă canalizați energia spre 
problemele din căsnicia dv. Nu 
că ar exista ceva deosebit, dar 
sunteți mai receptiv ca oricând 
la acest capitol.

jieBesceE
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în politica de firmă a tarifelor 
trebuie ținut cont de toți parametrii

La Grădinița cu Program Norma! Nr. 1 Călan,
DOMNEȘTE O ATMOSFERĂ PLĂCUTĂ

Regia autonomă de apă 
Valea Jiului este una dintre cele 
două regii pe care Consiliul 
Județean Hunedoara are 
dreptul să le mențină în directă 
subordonare. Apartenența 
aceasta este benefică pentru 
populația Văii Jiului. Regia are 
în derulare programul de 
anvergură pentru alimentarea 
cu apă și canalizarea 
localităților Văii ca și pentru 
reabilitarea rețelelor și 
instalațiilor de termoficare.

Programul de alimentare 
cu apă și epurarea ecologică 
a apelor uzate se află ca 
execuție într-o stare relativ 
avansată, fapt evaluat ca atare 
de specialiștii Băncii Europene 
pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare, principalul finan
țator al proiectului.

A fost nevoie de această 
punere în temă deoarece 
finanțarea externă atrage după 
sine o anumită politică de 
firmă a tarifelor pentru serviciile 
prestate populației, de 
alimentare cu apă și evacuare 
a apelor uzate menajere. 
“Atrage” nu este termenul cel 
mai adecvat. Impune ar fi mai 
potrivit.

Creditul extern obligă 
RAAVJ la o ajustare de tarife 
astfel încât regia să asigure 
plata tuturor obligațiilor atrase 
de serviciul datoriei externe.

Aceasta a obligat regia să 
ajusteze în august 1996 
tarifele spre a le face de acord 
cu inflația, urmând ca tarifele 
acestei luni să constituie baza
---------------- ---------- ---------------  

de calcul pentru ajustările 
ulterioare.

De aici, pornind și având în 
vedere condițiile acceptate la 
însușirea proiectului de 
finanțare au decurs trei soroace 
de ajustare a tarifelor: 1 iulie 
1997,1 iulie 1998, 1 iulie 1999.

Corecția tarifelor față de

Regia 
autonomă de 

apă Valea Jiului

cele de bază - august 1996 - 
trebuie să “acopere” inflația 
anuală plus o majorare de 40 
la sută.

Doar practicarea unei 
asemenea politici de firmă a 
tarifelor constituie pentru BERD 
o garanție sigură a restituirii la 
termen a creditului și a achitării 
obligațiilor derivate din serviciul 
datoriei externe.

De aici, consumatorul de 
servicii de profil ale RAAVJ 
înțelege ușor că la soroacele 
anunțate tarifele pentru apă și 
canalizare se vor “îmbunătăți", 
scoțându-i din buget mai mulți 
bani.

Regia de apă Valea Jiului 
- echipa sa managerială - însă 
nu este inertă la evoluția 
tarifelor. Regia a încheiat 
primul semestru al anului cu 
rezultate reflectate în indicatori 
de eficiență - foarte bune. 
Aceasta i-a permis să 

prognozeze o creștere a 
profitului net la sfârșitul 
exercițiului financiar 1998 de 
5.884.218.000 lei fată de 
2.218.239.000 lei la sfârșitul 
anului 1997.

La asemenea rezultate, 
cei ce asigură manageriatul 
regiei și-au putut propune nu 
să reducă creșterea tarifelor 
față de cea programată care 
este o consecință a creditului 
extern ci să reducă costurile 
de producție a serviciilor. Și 
această reducere însă 
derivă tot din clauzele 
acordului la proiectul de 
finanțare externă: cu 2 la 
sută în anul 1997, cu 4 la sută 
în 1998 și cu 6 la sută în 
1999.

Reducerea costurilor de 
bază ale producției urmează 
să se realizeze pe căi absolut 
la îndemâna echipei mana
geriale și a tuturor salariaților 
regiei: reducerea consu- 
murilor*de energie electrică, 
reducerea cheltuielilor cu 
materialele, reducerea 
cheltuielilor de întreținere și 
reparații curente, dimi
nuarea pierderilor de apă, 
reducerea întreruperilor 
accidentale și a avariilor, 
reducerea numărului de 
salariați.

Cum s-ar spune, una 
rece, una caldă, ținând însă 
seama de toate datele 
problemei în materie de 
politică de firmă a tarifelor.

Ion CiOCLEi

S-au scurs doar câteva zile 
de la începerea noului an școlar; 
acum sălile claselor au prins din 
nou viață.

' în Călan - Orașul Vechi, la 
primele ore ale dimineții, copiii, 
însoțiți de părinți, se îndreaptă 
încă somnoroși spre Grădinița 
cu program normal nr. 1. Trecând 
dincolo de pragul ușii îi învăluie 
acordurile muzicale și vocea 
caldă, prietenoasă, a doamnei 
educatoare Victoria Dragotă.

- Câți copii s-au înscris în 
acest an la grădinița din orașul 
vechi, comparativ cu anul trecut, 
dnă educatoare?

- Nu aș. putea face o 
comparație, deoarece este 
primul an în care predau la 
această grădiniță. Pot spune 
însă că la ora actuală lucrez cu 

activități la libera alegere.
Foto: Traian MÂNU

o grupă combinată alcătuită din 
26 de copii.

■ Care este programul după 
care lucrați cu copiii?

- Programul începe la ora 
8,00. Până la ora 9,30 se 
desfășoară activități la libera 
alegere . Astfel, fiecare copil face 
ce .dorește. Apoi, urmează 
activități obligatorii, constând în 
educarea limbajului, cunoașterea 
mediului înconjurător, matematică 
(la grupa pregătitoare), modelaj 
și pictură.

- Dnă Victoria Dragotă, 
dorim să ne spuneți cum este 
dotarea cu material didactic?

- în general, material didactic 
se găsește și acest lucru se 
datorează în mare parte părinților 
care au avut o contribuție 
deosebită în rezolvarea acestei 

probleme. în același timp, pot 
spune că se simte lipsa 
jucăriilor. Majoritatea celor dc 
care dispunem sunt vechi și 
uzate, căci au trecut prin 
mâinile atâtor generații de 
copii.

Am mai notat că, de 
clădirea în care funcționează 
grădinița este deteriorată 
nefiind fonduri pentru renovare, 
interiorul sălii a fost zugrăvit în 
această vacanță. în ciuda 
acestor neajunsuri, atmosfera 
care domnește la Grădinița cu 
program normal nr. 1 Călan 
este plăcută. Am întâlnit aici 
copii minunați, veseli și bine 
dispuși, jucându-se în liniște 
sau oferind flori dnei 
educatoare.

Cristina CÎNDA

Intră în a patra dîmenșiune a comunicării!

CONNEX GSM a intrat într-o nouă dimensiune a comunicării. Dorința ta pentru competență și 
servicii de telefonie mobilă de calitate este îndeplinită de un EXPERT: CONNEX GSM. Intră în zona 
EXPERT CENTER unde vei fi asistat cu toată atenția pentru ca alegerea ta să fie într-adevăr cea mai 
bună. Aici conectarea la serviciile de telefonie mobilă CONNEX GSM are o nouă dimensiune.

E LPERT
CENTER

Zona conectării la viitor
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VNivessiL
peeiiei

dar Zeul a făcut să te iubesc

lume? fără noimă 
s-ar fi uscat,

"M-arfi năpădit plictisul 
înstrăinarea, 
indiferenta morții așteptare,

aș fi căutat o creangă 
să mă țin 
așteptândp-mi ceasul destinului,

'Zeul a făcut să te iubesc”
Selecție de Hie LEAHU

-4

"Despărțirea a tăiat în două 
lumina indivizibilă a dragostei” 

Simion Stâlpnicul

și pulsul pământului bate 
chiar în inima mea”.

IOANNA TSATSOS

Compoziție
Doina Regmș fonescu

PERSONALITATEA Șl NUMĂRUL 
PSIHIC (I)

Horoscopul și bioritmul fiecărei persoane se stabilesc după data și 
ora nașterii. Dar data la care ne-am născut mai servește, pentru a ne 
cuncaște caracterul, și numerologiei. După aceasta, în funcție de ziua 
(nu și luna și anul) de naștere există 9 numere psihice.

Corespunde celor născuți în zilele de 1,10,19 și 28 ale fiecărei 
luni. Cei care au acest număr psihic sunt guvernați de Soare,

sunt energici și lucizi. Au personalitate puternică. Sunt sobri, punctuali, 
autoritari. Sunt prietenoși și norocoși toată viața. Iubesc libertatea, 
noul, sunt creativi și optimiști. Au o mare vitalitate și putere de muncă. 
Sunt cinstiți, corecți, luând deciziile exacte la momentul potrivit. Acceptă 
urcușurile și coborâșurile vieții, dar nu și critica ori lingușirea. Anii cei 
mai activi sunt între 35 și 49.

Este al celor născuți în datele de 2,11,20 și 29. Dominația Lunii 
le conferă tandrețe, romantism, înclinații artistice. Sunt liniștiți,

blânzi și n-au suficientă hotărâre deși sunt inventivi. Fazele de creștere 
și descreștere a Lunii îi influențează. Sunt rafinați, generoși, protectori, 
credincioși "și consideră prietenia ceva sacru. Se implică emoțional în 
problemele altora; sunt diplomati și nu mint niciodată. Dar pot fi neliniștiți, 
suspicioși și interiorizați. în orice ocazie sunt sclipitori și sunt seducători.

Corespunde celor care s-au născut în 3, 12,21 și 30. îi guver
nează Jupiter, au o mare puritate și ușurință în cooperare.

Ambițioși, independenți, activi și îndrăzneți nu acceptă subordonarea 
și slujbele banale. Au proiecte importante și pot deveni buni oratori, 
scriitori, oameni politici, profesori sau consilieri. Sunt credincioși, iubesc 
succesul și așteaptă să fie apreciați fiind foarte muncitori și eficienți 
în tot ce fac. Iubesc ordinea și disciplina, uneori devin tiranici. Au 
noroc în dragoste și au mulți prieteni. Slăbiciuni: ambiția și optimismul 
exagerate, extravaganța, impulsivitatea și gelozia/va urma)

Șl
SOVIHXTIE

T

Mâncatul semințelor este la 
noi un obicei precum guma de 
mestecat la americani. Și dacă 
americanii aruncă ambalajul gumei 
de mestecat de ce să nu aruncăm 
și noi cojile semințelor pe acolo 
pe unde le "mestecăm"...

Și astfel găsim cojile semin
țelor în parcuri, pe străzi, în stațiile 
de autobuz și în autobuze, în gări 
și în trenuri, la cinema și la 
cofetărie. Dar oare unde nu le 
găsim?

TOAMNA ȘI 
TENUL

Vremea mai rece de toamnă, 
cu vânt și umezeală, ar putea să 
ne afecteze tenul dacă nu avem 
grijă de el, nu-l protejăm. Din 
fructele și legumele de sezon ne 
putem face singure câte o mască 
potrivită tenului nostru.

Mască de struguri. Se zdro
besc 6 boabe mari de sțruguri și 
se amestecă apoi cu 1/2 linguriță 
de miere și o linguriță de cremă 
de față (din cea pe care o folosim 
de obicei): Se amestecă bine 
componentele, #r< curăță atent 
fața și se întinde masca pe ea. 
După ce a fost lăsată să acțio- 
ineze 20 de minute se clătește fața 
cu apă călduță. Masca de struguri 
strânge porii și hrănește nielea, 
dându-i aspect catifelat, luminos.

Măști de sezon se pot pre
para și din alte legume sau fructe 
proaspete și bine spălate. Ele se 
aplică o dată pe săptămână în 
s»raturi groase.

'Vă tog frumos sa-mi vorbiți 
calm, liniștit, pentru că altfel inima 
mea lucrează în plus, tensiunea 
arterială crește, pulsul se accele
rează, nervii se... deranjează, 
rinichiul se blochează. îmi pierd 
obișnuita-mi amabilitate, devin 
nervoasă. Vă cer scuze, anti
cipat". Citesc și recitesc micul 
anunț prins pe ușa unui fișet din 
secretariatul Inspectoratului Șco
lar Județean pentru zona Văii 
Jiului de la Petroșani. Dna Valeria 
•Carcea, secretară, îmi observă 
privirea îndreptată spre anunț și 
continuă să răspundă nume
roaselor apeluri telefonice, să 
dea lămuriri persoanelor care nu 
încetează să i se adreseze cu fel 
de fel de probleme: o mamă este 
interesată de redistribuirea elevilor 
care n-au reușit la examenul de 
admitere în liceu, altă mamă vrea 
să-și transfere fiica la Petroșani 
de la un liceu din județ, o învăță
toare e disperată din pricina 
postului... pierdut. Pentru fiecare 
are o vorbă bună; o îndrumare, 
explică cu răbdare ce au de făcut, 
de ce documente au nevoie, cui și
când să se adreseze... Telefonul acest răstimp n-am avut nici o foaie 
continuă să sune: de la un liceu de boală! Și e muncă aici, uzură

din Lupeni, de la grupul școlar din 
Vulcan, de la o școală generală din 
Petrila...

A trecut o oră de când mă aflu 
în acest birou. Nu mă mai miră 
anunțul prins pe ușa fișetului.

- Vă supără inima ? - o întreb 
într-un târziu.

- Până în primăvară n-am avut 
probleme. Acum...

- De ăceea ați pus anunțul? ■

SECRETARA
- Dna prof. Dima mi l-a adus. Și 

îmi e de ajutor.
- De când lucrați ca secretară?
- De aproape un sfert de veac. 

Mai precis din 13.XI.1974, când prin 
căsătorie am venit aici de la 
Botoșani. Da, da. Am început 
activitatea cu dna inspectoare 
Natalia Aldica. Ce frumos a fost! 
Da. Am 24 de ani munciți în acest 
tumult pe care-l vedeți, dar în tot

morală, nervi. Oamenii vin cu 
probleme, nu știu că aici nu sunt 
doar relații cu publicul, ci trebuie 
făcute situații, rapoarte, trebuie 
transmise note, comunicări. Sigur, 
nu e întotdeauna "aglomerația" pe 
care ați văzut-o azi. Se mai așază 
lucrurile. Dar, în general, e muncă 
stresantă. Adevărul este că îmi 
place munca de secretariat. Nu 
contează că de multa ori trebuie 
să rămân peste program pentru a 
încheia și transmite o situație. înțeleg 
ce mi se cere și răspund. O fac cu 
drag - recunoaște dna Valerica, iar 
chipu-i frumos, luminat de azuriul 
ochilor, e numai zâmbet. Multe 
doamne și domni inspectori au 
muncit, au trecut pe aici. Eu am 
rămas statornică lucrului pe care I- 
am îndrăgit încă în urmă cu 24 de 
ani. Deși, nu rareori, e stresant. Mă 
“ajută” însă și acel miniafiș pe care 
l-ați citit: “vă rog frumos să-mi 
vorbiți calm, liniștit...” Și mă mai ajută 
și izbânzile fiicei mele Dorina, de 
acum în anul IV la științe economice, 
la Cluj-Napoca. Ea îmi hrănește 
sufletul! Mi-I luminează, făcându- 
mă părtașă la bucuriile, la grijile ei

Lucia LICIU

MOAȘA DIM BUMILA
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Dna Dorica Crăciun este moașă principală la Dispensarul din 
Bunila. Lucrează din 71, de când s-a dat în folosință dispensarul. Este 
în prezent singura angajată aici, localnicii apelând la serviciile dumneaei 
atunci când au nevoie de primul ajutor, de tratamente injectabile ori de 
un medicament. Am discutat îhdelung într-o zi de septembrie când ne- 
amdeplasat în comună.

"De atunci, din 71, s-au perindat pe aici vreo 25 de medici. Stau câte 
o lună-două sau maximum un an și pleacă” - spunea. Așa că oamenii s- 
au obișnuit să vină la moașa Dorica să le ia tensiunea sau să îi panseze 
dacă s-au "rănit". "Am făcut și suturi... Am avut un caz când cineva s-a 
tăiat cu toporul. In situații deosebite chemăm salvarea de la Hunedoara 
și nu s-a întâmplat să nu ne ajute. în ultimii 20 de ani n-a fost nici o 
naștere la domiciliu". Temeri în acest sens nu sunt acum, căci în acest an 
nu este în evidență nici o gravidă, iar anul trecut n-a fost decât o 
naștere. "Copii sub un an avem trei, din care doi sunt veniți de la oraș la 
bunici. Familii tinere cu copii mai multi sunt la Cemișoara Florese și la 
Poienița Voinii, media vârstei la Bunila fiind de 50-60 de ani."

Cei din satul Cernișoara Florese s-au înscris toți la medicul de 
familie Florențina Pus. care are un cabinet particular bine dotat în 
Teliuc, dar dumneaei lunar vine în sat pentru a le acorda asistență 
medicală. Sătenii din celelalte patru așezări sunt înscriși pe listele 
medicilor din Ghelar.

"Mi-a părut rău de oameni, că aș fi putut și eu pleca" - reflecta dna 
Dorica. Locuiește cu soțul la Hunedoara, dar vine zilnic aici unde s-a 
născut și a copilărit și unde o are pe mama și un frate. Vara rămâne 
mai mult timp căci are pământ pe care îl lucrează laolaltă cu soțul, șofer 
pe salvare. "Timpul liber aici ni-l petrecem, cu grădinăritul” - spunea dl 
Lazăr Crăciun, care a lăsat b vreme lucrul ca să ne vorbească 
despre problemele ce le are.

Ca niște buni gospodari, s-au’ocupat și de întreținerea clădirii 
dispensarului, care se degradează altfel. A trebuit s-o acopere cu țiglă 
căci a fost descoperită de furtună. Ar trebui și zugrăvită.

Ca orice părinți, familia Crăciun dorește să-i asigure unicei fiice, 
Camelia, un viitor cât mai bun. Nunta au amânat-o pentru anul ce vine, 
spre a mai face economii. Până atunci își face fiecare lucrul cât mai 
Conștiincios, venii .d zilnic de la oraș la sat și uneori rămânând la Bunila 
câte i n sezon. "Pentru a nu-i lăsa a nimănui pe sătenii mei, pe cei în 
mijlocul cărora am ■ :escuf" - cum spunea moașa Dorica.

Estera SfNA J

Se poartă
❖ Culorile pastel, gri, alb, 

negru, roșu, bleu, roz, oranj, 
tonurile florale.

❖ Materiale cu aspect volu
minos, pufos; piele în combinație 
cu blană naturală sau artificială; 
amestecuri de fibre artificale și 
sintetice; lâna este însă prota
gonista sezonului.

❖ Mantoul este la modă în 
acest sezon de toamnă - iarnă. 
Se poartă mantoul petrecut, la 
două rânduri de nasturi, lung, cu 
cordon, cu revere mari în formă 
de triunghi și guler lat; sau cel tip 
militar, cu buzunare mari aplicate.

❖Ansamblul din jachetă cu 
fustă sau cu pantaloni, cămașă 
cu fustă mini, plisată; rochie cu 
jachetă; rochie - vestă; rochie - 
pardesiu (rochia și celălalt articol 
fiind confecționate din același 
material sau cu efect pozitiv- 
negativ); taior cu fusta.

❖ Rochia poate fi mulată pe 
corp, tip furou cu bretele subțiri; 
amplă la bază, cu pliseuri sau 
croială raglan; scurtă, cu talia 
marcată și pliseuri frontale. 
Jacheta poate avea toate formele 
și lungimile ca și fusta. Bluza e tip

^cămașă sau pulover.

Credeam că doar o anumită 
categorie a populației de la noi 
mănâncă și aruncă peste tot coji 
de semințe. Spre marea mea 
dezamăgire am văzut fete tinere 
și frumoase, cu unghii lungi 
vopsite și fustițe scurte mâncând 
semințe și scuipând cu non
șalanță cojile, indiferent pe unde 
trec sau unde se află.

E drept că semințele - ca și 
femeile de altfel - sunt bune numai 
"dezbrăcate" și nu m-aș mira ca 
tinerele fete ce scuipă coji peste 
tot să se lase și ele dezbrăcate 
cu aceeași ușurință - peste tot.

Așa obiceiuri, așa moravuri? 
Mâncatul semințelor e un 

obicei la fel de urât ca cel al gumei 
de mestecat, în plus e și mult mai 
murdar. în nici un caz potrivit 
tinerelor drăguțe.

Și dacă tot se dau în parla
ment legi trăsnite, mă întreb de 
ce nu se dă și una prin care să 
fie atenționați toți mâncătorii de 
semințe? Dacă nu pentru com
portamentul civilizat al tinerei 
generații măcar pentru păstrarea 
curățeniei. Sau poate că și în 
parlament sunt coji de semințe de 
floarea-soarelui pe jos?!...

Ina DELEANU

Grup de femei din Bătrâna 
îmbrăcate în costume 

pădurenești 
Foto: Traian MÂNU
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(23 septembrie -
22 octombrie)
Ește cochetă, atrăgătoare, cu i 

ochi mari și expresivi și cu surâs ' 
cuceritor, foarte feminină, aspirând I 
spre eleganță. Pare fragilă, dar nu 
trebuie să vă lăsați înșelați; este 
mai rezistentă decât o arată. Cu 
un aspect exotic, imaginea care i 
se potrivește cel mai bine este 
aceea a unei orhidee.

Are tendința pronunțată spre 
îngrășare și trebuie să-și supra
vegheze strict silueta. îi place să -i 
fie curtată, adoră flirtul, dar știe 
să spună "nu" când consideră că 
este necesar. Este accesibilă 
celor ce dovedesc față de ea 
gentilețe și căldură sufletească. 
O mamă bună pentru copiii săi, 

| afectuoasă și o bună gospodină, 
Inu va adera la idea că trebuie să 

aibă multe odrasle și nu va sta 
| toată ziua în bucătărie la vase. Ea 
■ e făcută pentru activități plăcute, 
■ pentru lux. Plină de tact, calmă, este 
| o soție ideală pentru un bărbat 
i ambițios, cu condiția să se bucure 
■ de atenție și de înțelegere din 
| partea lui. Este bine să-și suprime 
i din vreme înclinația spre lenevie, 
! căci aceasta îi va aduce necazuri. 
I Inteligentă și în general culti- 
I vată, femeia balanță este o par- 
. teneră redutabilă pe plan spiritual, 
I sentimental, conjugal și social.
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Ciulama de cartofi. Sunt 
necesare următoarele ingrediente: 
1 kg de cartofi, 50 g de unt, 50 g de 
făină, 100 g de cașcaval, sare. Se 
curăță, se spală și se taie felii 
cartofii; se fierb în apă sărată și se 
scurg. Se călește puțin făina în unt 
și se sting cu 300 ml apă în care au 
fiert cartofii. Sosul obținut se fierbe 
15 minute după care i se adaugă 

11 cașcavalul ras. Se toarnă peste 
cartofi și se dă vasul la cuptor pentru 

i I gratinare.
11 Cordon bleu. Pentru un piept 
'■ de pui trebuie o felie de șuncă slabă 
*| (de Praga) și una de cașcaval. Alte 
U ingrediente: făină, ouă, pesmet, ulei.

Pieptul se bate cu ciocanul până
-lL —— — — — — — — —

când este dublu față de un șnițel 
obișnuit. Carnea se îndoaie în 
jumătate și la mijloc se introduc feliile 
de cașcaval și de șuncă (cașcavalul

WMil
poate fi tăiat și cubulețe). Astfel 
preparată, carnea se sărează, 
piperează, se dă prin făină, prin ou 
bătut cu furculița și prin pesmet. Se 
"bate" șnițelul între palme ca pesmetul 
să se lipească numai cât este 
necesar, restul să cadă pentru a nu

se, arde in tigaie. Se prăjesc la foc 
potrivit și se servesc fierbinți.

Ouă cu ceapă. Cantitățile se 
apreciază după numărul persoa
nelor. Se curăță ceapa, se spală și 
se taie fideluță. Ouăle se bat cu puțin 
lapte, se adaugă sare și piper. Peste 
ceapa călită în uleiul bine încins se 
toarnă ouăle. La fel se procedează 
și cu ceapa verde ale cărei frunze 
se taie mărunt.

Banane flambate. 6 banane 
se curăță de coajă și se taie în 
jumătăți, pe lung. Se trec prin făină, 
ou bătut și iar prin făină. Se prăjesc 
în ulei fierbinte pe toate părțile. Se 
așază pe un platou și se stropesc 
cu coniac. Se servesc flambate.
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Când te apuci de un 
lucru sâ-l faci ca lumea

CU BANI PUȚINI, NU PREA AI CE 
CUMPĂRA!

Dl Octavian Dumulesc, vi- 
ceprimar al orașului Călan, 
este un om încă tânăr, dar are 
niște principii solide care îi ca
racterizează activitatea, viața 
în general. Pe parcursul dis
cuției ce am avut-o cu domnia 
sa recent ne-a afirmat cu pu
tere și limpezime.

Red.: Care este cel mai im
portant principiu, die viceprimar?

O.D.: Când te apuci de un 
lucru să-l faci în așa fel încât să 
nu trebuiască să-l repari sau 
să-l îndrepți mai apoi. Tu sau 
altul ce vine după tine.

Red.: De când sunteți vice
primar?

O.D.: Din noiembrie 1995, 
deci am prins și din legislatura 
trecută un an. Vreau s-o spun și 
vă rog să consemnați asta în 
"Cuvântul liber", că sunt membru 
al PNȚCD și mă mândresc cu 
asta.

Red.: O să consemnăm. Ce 
este esențial pentru un vice
primar?

O.D.: Să știe să lucreze cu 
oamenii. în democrație părerile 
sunt foarte diverse - și e firesc 
să fie așa. Trebuie să asculți 
toate părerile, cu tact și înțele
gere. Iar atunci când celălalt are 
dreptate, trebuie să i-o acorzi. 
Oamenii trebuie judecați și tratați 
după competență și valoare, nu 
după apartenența politică.

Red.: Administrația locală 
încă nu și-a găsit drumul pe care 
să pășească. De acord?

O.D.: Da și asta din cauza 
unui paradox: când avem bani,

Un an am strâns cureaua!
Acest lucru ni l-a spus Mihai 

Colesniuc de la bl. I de pe strada 
"Ovid Densușianu".

De ce i-au trebuit omului atâ
ția bani? Pentru hidroizolația

nu există legislație adecvată, iar 
când avem legislație, nu sunt bani. 
Apropo de bani, eu sunt de prin
cipiul că banii ce se Obțin la Călan, 
nu trebuie să iasă din Călan.

Red.: Cum adică?
O.D.: Venituri din taxe, impo

zite ș.a. să le materializăm în 
obiective ce să fie realizate de 
oamenii orașului, nu de unități ce- 
'și au sediul în afara lui.

Red.: Nu pe puțini primari și 
viceprimari i-am auzit plângându- 
se că oamenii cer și cer, dar nu 
participă la realizarea a ceea ce 
cer. Așa este?

O.D.: Așa. Pentru că Româ
nia încă nu are o lege a muncii. Or, 
fără muncă societatea nu poate 
progresa. Eu cred că se merge 
prea mult pe blândețe. Or, blân
dețea trebuie îmbinată cu auto

apartamentului în care locuiește.
în casă îi curge apă " de pe 

timpul lui Ceaușescu”. Ce a făcut 
asociația de proprietari? Nimic, 
deși nu a rămas dator niciodată 

ritatea. Atunci când există rea 
voință, trebuie procedat cu se
veritate.

Red.: încercând un bilanț al 
timpului de când sunteți vice
primar la Călan, ce ați înscrie la 
capitolul reușite?

O.D.: în primul și în primul 
rând realizarea centralei ter
mice din orașul nou, care a re
zolvat încălzirea celor 3330 de 
apartamente de aici. Apoi, fina
lizarea introducerii gazului me
tan în partea veche a orașului. 
Ar urma sporirea numărului de 
lămpi la iluminatul public, mon- 
tându-se circa 150 lămpi noi. 
începerea lucrărilor pentru ter
minarea blocului 26 cu 30 de 
apartamente, ce vor fi repar
tizate familiilor tinere și care va 
fi dat în folosință în primăvara 
anului viitor. Sediul primăriei și 
al consiliului local a fost mo
dernizat și dotat cu mobilier 
nou. Introducerea evidențelor 
pe calculator. S-a întocmit do
cumentație pentru extinderea și 
modernizarea alimentării cu 
apă etc.

.< Red.: Și la capitolul nereu
șite?

O.D.: Străzile orașului vechi 
și din sate sunt necorespun
zătoare. Gospodărirea satelor 
lasă mult de dorit. N-am găsit 
încă soluția pentru grădinile de 
lângă blocuri. Nu ținem neapărat 
să le desființăm, dar vrem să 
facem ordine aici. Și altele și 
altele ce se află înscrise pe 
agenda de lucru și le vom reali
za pe viitor.

către aceasta.
Acum și-a făcut rost (cum

părat) de materiglele necesare, 
iar cu ajutorul câtorva prieteni 
s-a apucat de treabă.

Care treabă costă mult, 
întrucât suprafața ce trebuie 
refăcută este de 130 mp.

Pentru cititorii interesați 
de "mersul" pieței din orașul 
Călan iată și câteva prețuri: 
gogoșari, 4500 lei/kg, vinete, 
4-5-6000 lei/kg, în funcție de 
calitatea lor;varză 2000 lei/ 
kg, roșii 3500 lei; fasole ver
de, 4000 lei;cartofi 3000- 
3500 de lei/kg, iar ardeii ka- 
pia se vând cu 5000 lei.

Datoria se 
_jtinge^__

Fosta "Sidermet" Călan 
datora Consiliului local su
ma de circa 1,5 miliarde lei. 
După divizarea acesteia în 
12 societăți, S.C. "Minacval" 
S.A. care a preluat datoria, a 
livrat în contul consiliului 
400 milioane lei. în aceste 
zile "Minacval" va mai*livra 
încă 400 milioane de lei. Se 
speră că până la finele anu
lui datoria va fi stinsă în între
gime. Bine ar fi întrucât și 
bugetul Călanului pe 1998 
este subțire.

A sporit 
numărul 

directorilor
Fosta "Sidermet" s-a divi

zat în 12 societăți comerci
ale conform programului de 
restructurare al Fondului

Pagină realizată de Traian BON DOR, Valentin NEAGU. Fotografii: Traian MÂNU
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în ce privește lactatele, 
smântână se vinde cu 6000 de 
lei borcanul de 400 gr, brânza 
de vaci cu 3500 lei iar laptele 
cu 2500 lei/l. Din discuțiile cu 
câțiva producători aflați în piață 
la acea oră a reieșit că la Că
lan banii sunt tot mai puțini, de 
aceea poate unora li se par 
scumpe unele produse.

Proprietății de Stat. Se speră 
că, de acum încolo, treburile 
vor merge mai bine. Un alt 
aspect vrem să subliniem în 
aceste rânduri și anume acela 
că a sporit numărul de șefi pe 
metru pătrat - cum se zice. 
Adică la fosta "Sidermef'sunt 
acum 12 directori, 12 adjuncți, 
12 șoferi ș.a. Restructurarea 
să trăiască.

Leneșii
Primăria orașului plătește 

lunar circa 27 milioane lei 
drept ajutoare sociale, iar 99 
de oameni servesc masa la 
cantina de ajutor social. De 
remarcat că plata ajutoarelor 
este la zi. Șl la Călan majo
ritatea celor ce apelează la 
mila publică, la ajutoare adică 
- sunt țiganii. Mulți dintre tu
ciurii sunt buni de muncă, dar 
fug de ea ca...necuratul de tă
mâie. Beneficiarii de ajutoare 
sunt obligați printr-o dispoziție 
a primăriei să efectueze cinci 
zile de muncă pe lună în folo
sul obștii. Evidența muncii lor 
este lăsată în seama asocia

Aceasta este și explicația 
că se cumpără tot mai puțin, 
deși piața oferă destul de 
multe produse.

Despre câștigurile produ
cătorilor?

- La prețurile și cantitățile 
vândute, nu câștigăm nici 
cât dăm pe transport sau cât 
cheltuim cu alte treburi.

țiilor de locatari. în aceste 
condiții - vă dați seama ce 
muncă depun cei în cauză. 
Adevărul este că ei nu prea 
muncesc.

Amenințare>

S.C."Hidrotermtrans" S.A. 
a afișat la toate blocurile din 
oraș anunțul că dacă oame
nii nu-și plătesc cheltuielile 
pentru serviciile prestate se 
va opri furnizarea apei reci. 
La ora actuală societatea la 
care ne referim are de recu
perat de la asociațiile de lo
catari 4 miliarde de lei. Cele 
mai mari restanțe le înregis
trează asociațiile cu nr. 6, 7 
și 8. Imediat după apariția 
anunțului o asociație a 
achitat 12 milioane de lei 
adunați în trei zile. Faptul 
acesta ne îndeamnă la 
ideea că asociațiile adună 
banii de la locatari și-i de
pun în bănci pentru a be
neficia de dobândă.Ideea 
aceasta circulă printre oa
meni, dar nu știm dacă este 
adevărată.

i( Căsătorii ) £

l

De la începutul anului până 
| acum la Primăria orașului Călan 

au fost încheiate 63 de căsătorii. 
Ultima pereche ce a rostit "DA" 

I în fața ofițerului stării civile este 
| alcătuită din Anucuța Luminița 

Lazăr din Călan și Florian Ga- 
vrilă din Balșa. Tuturor casă de 
piatră și copii frumoși și deș- 
tepți!
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Reciclarea r

drumurilorv __ ,y

în perioada trecută din 
acest an au fost reciclate dru
muri în lungime de 3,2 km, cheltu- 
indu-se în acest scop 1 miliard 
de lei. Puțin, dar tot e ceva.

Deviză
Primăria acționează sub lo

zinca conform căreia banii reali
zați în Călan să nu iasă din loca
litate. Adică, obiectivele de interes 
public să fie realizate - după lici
tație - de societăți ce-și au sediul 
în lodșlitate.

r
Apartamente în

proprietate
Din cele 3336 apartamente 

câte are orașul, 2989 au fosț vân
dute foștilor chiriași. Celelalte sunt 
locuite cu chirie. Se speră ca în 
timp scurt toate apartamentele să 
ajungă în proprietatea celor ce le 
locuiesc, numai că acum sunt 
foarte scumpe.

) C Curățenie )
------------------------- ---------------------- —

Salubrizarea orașului este 
asigurată de SC "Gospodarul" 
SRL, a dlui Tiberiu Șoș. Socie
tatea are 20 de angajați care 
fac o treabă foarte bună, loca
litatea fiind curată și cu multe 
flori și verdeață, lată încă o 
pildă că privatizarea este o cale 
spre progres.

C \
Rețeaua de gaz se

extindek______ 7
Se lucrează la introducerea 

gazului metan în satele Strei - 
Săcel și Strei Ohaba. S-a obținut 
cotă de gaz și pentru Batiz și.Nă- 
dăștia de Sus.

Va fi cald în 

apartamente, la 
iarnă?

O dată cu punerea în func
țiune a centralei termice din orașul 
nou ce a avut loc în anul trecut, s- 
a rezolvat încălzirea apartamen
telor de aici, în condiții bune, se 
poate aprecia. Centrala este, în 
urma unei licitații, în administrarea 
SC Hidrotermtrans SA, care asi
gură funcționarea acesteia în con
diții mulțumitoare. De curând, în 
centrală s-a instalat un monorai- 
macara ce circulă pe șină, ceea 
ce ajută la grăbirea reparațiilor.

Din discuția cu dl loan Nanciu, 
director tehnic la societatea amin
tită, am înțeles că la ora actuală 

verificarea funcționării celor patru 
cazane, a pompelor ș.a. s-a în
cheiat și centrala poate fi pornită 
oricând. A fost înlocuită instalația 
exterioară pe o lungime de 250 m, 
s-au verificat instalațiile exterioare 
la 14 blocuri. La puncte termice s- 
au instalat schimbătoare de căl
dură din plăci, mult mai eficiente 
decât cele din țevi și mai ușor de 
întreținut. Tot în cbntrale s-au 
montat și pompe noi și se lu
crează la contorizarea acestora. 
SC Hidrotermtrans este însă da
toare cu 3,5 miliarde de lei către 
CONEL și cu 1,3 miliarde de lei că
tre Romgaz. Sumele respective 
sunt greu de atins deoarece sunt 
mulți proprietari de apartamente și 
chiriași cu mari restanțe la chel
tuielile de întreținere. Ni s-a spus 
că sunt și familii ce au restanțe

--------------------------------------------------
de 7-8 milioane de lei. Tocmai din ■ 
această pricină s-a sistat livra- ’ 
rea apei reci și este periclitată I 

și pornirea încălzirii atunci când | 
va fi cazul. |

Țăran în timpul | 
liber Ji

Dl Octavian Dumulesc, vice- I 

primarul orașului, ne-a arătat | 
palmele pline de bătături mari și ■ 
ne-a spus că în timpul liber, puțin * 
cât are, este un țăran autentic. I 

Dl vice era în Bățălar, comuna | 
Bretea Strei, unde are 9 ha teren . 
pe care le muncește cu price- ■ 
pere și obține recolte bune. în | 
dotare are un tractor, o combină | 
și alte mașini necesare lucrului ! 
asupra pământului. I

____________________ y
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PIERDERI

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând casă cu etaj, anexe, 
garaj, încălzire centrală, 
N.Grigorescu. Telefon 211952. 
(5228)

• Vând casă str. Micu Klein nr. 
16, fosta str. N.Bălcescu. Tele
fon 620304. (5229)

• Vând casă 5 camere, gaz, 
garaj, în Simeria. Telefon 
261548. (5164)

• Vând apartament 4 camere, 
Dacia 1300, Orăștie, tel. 241987 
(5718)

• Vând Dacia 1309 L, motor 
tractor U 650, remorcă auto 5 
tone basculabilă. Telefon 
214765. (5226)

• Vând VW Transporter, ben
zină, în stare de funcționare, cu 
C.I., sau schimb cu Dacia. 
Telefon 231656. (8498)

• Vând două camioane IFA 
Robur, prelată, 25 mc, 3,5 tone, 
util, 1987, 4000 DM total. 054/ 
242580 (5716)

• Vând Oltcit 1990, stare 
bună. Tel. 667293 (5166)

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

• Cumpăr certificate de acțio
nar la S.C. Alimentara S.A. 
Deva. Telefon 232215, 094/ 
899315. (5137)

• Vând televizor, congelator, 
motocultivator, bicicletă medi
cală, aparat vibromasaj. Telefon 
212463. (5230)

• Donez un rinichi contra 100 
milioane. Relații telefon 
620502.

• Vând telefoane celulare 
second hand. Telefon 094/ 
822898. (5233)

• Vând imprimantă ace,
550.000 lei și calculator, 
750.000. Telefon 260393. 
(5164)______________________

• Rate!!! Centrale termice, 
automatizate pentru apar
tamente, case, vile, scară bloc. 
054/24258u. (5716)

ÎNCHIRIERI

• Caut să închiriez garsonieră 
sau apartament nemobilat în 
Simeria sau Deva. Telefon 
623860 orele 18-20. (5163)

OFERTE DE 
SERVICII

• S.C. Compact S.R.L. Deva 
angajează: ingineri constructori, 
proiectant structuri clădiri civile; 
inginer proiectant utilizator 
AUTOCAD; inginer constructor, 
devize, utilizator DOCLIB. Infor
mații telefoane 054/225207; 
233236. (5127)

• Societate comercială anga
jează familie pentru îngrijirea 
animalelor. Asigurăm cazare, 
masă. Telefon 092/225220. 
(OP)

• Societate comercială anga
jează cu carte de muncă mun
citor nefumător; salariul 1 milk 
on lei, vârsta maximă 35 ani. 
Deva, telefon 230034. (5123)

• Nou în România!!! Vă moti
vează un profit de plus 300 $ pe 
lună, în societatea românească, 
fără Investiție financiară? Toată 
lumea poate profita dar numai 
persoanele ambițioase pot 
reuși în posturile:vânzări directe, 
organizare, conducere. Fără 
limită de vârstă. Experiența nu 
este necesară. Dl. Morris. Tele
fon 054/627527. (5144)

• Societate particulară de 
construcții angajează urgent 
zidari și zugravi. Relații la 
telefon 216795 între orele 7-15. 
(5947)

• Asociația de proprietari nr. 
55 solicită oferte pentru acope
rirea blocului cu șarpantă. 
Relații telefon 214577 după ora 
47. (5227)

■ Asistent universitar, meditez 
matematică, orice nivel. Infor
mații telefon 234184. (5229)

• Doriți să câștigați între 
150-200 mii lei/zi? Sunați la 
092/477097, (5232)

• S.C. Ramis Design SRL 
Deva angajează de urgență 
cusători pentru activitatea de 
confecții textile. Informații 
str. Gh.Barițiu nr. 13, tel. 
217709.(5232)

• Uzina Mecanică Orăștie 
organizează concurs în data de 
30.09.1998 pentru ocuparea 
postului de șef stație apă. Con
diții: studii superioare, ingineri 
5 ani, vechime în specialitate 
minimum 5 ani. Relații supli
mentare la serviciul RURS. Tel. 
054/241040 int. 233, 257. 
(5723)

• Barul Mureșul din Mintia, 
nr.40, angajează urgent ospă- 
tare barmane. Informații la bar. 
(174524b;

DIVERSEEȘgtegggg
• S.C. Romintrade ajută 

persoanele disponibilizate cu 
Ordonanța 9 pentru recupe
rarea rapidă a sumei. Relații 
telefon 234048 între orele 9-16. 
(OP)

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

• Sâmbătă, 26 septembrie 
1998, ora 16, evanghelizare 
extraordinară la Casa de Cul
tură din Hunedoara. (5211)

• S.C.Devasat anunță intenția 
de majorare a tarifelor.

• Pierdut titlu de proprie
tate pentru pământ, nr. 
36196/21.10.1994 eliberat 
de Primăria comunei Dărmă- 
nești, județul Dâmbovița, pe 
numele Branjak Ioana. Se 
declară nul. (5236)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Sfetcu Nicușor. îl 
declar nul. (6047)

.•jt-CO MEMORĂRI

• Amintim celor care au
cunoscut-o pe

MARIA RODICA ALBA
născută Jurca, din Vorța, că 
în ziua de 28 septembrie 
1998, se împlinește un an de 
când a plecat în veșnicie, la 
numai 32 de ani. O deplân
gem soțul, fiica Sorina, ma
ma, tata, fratele și cumnata. 
Parastasul, duminică 27 sep
tembrie 1998, la Biserica 
Ortodoxă din Vorța. (8499)

DECESE

• Cu adâncă durere fa
milia anunță decesul mult 
iubitei și neprețuitei mame, 
soacre și bunici

MARINOFF EUFROSINA
înmormântarea "are loc 

astăzi 24 septembrie, ora 
13, la cimitirul "Buna Vestire" 
Bejan. Rămășițele pămân
tești sunt depuse la casa 
mortuară. Odihnească-se în 
pace. (5302)

"rnunu'pin. i.hub-q"

SC CONSUL DEVA SA
' organizează

cursuri de pregătire în informatică 
*utilizatori și operatori calculatoare PC 

Dâta începerii cursurilor este 28 septembrie 1998. 
Se acordă diplome autorizate de C.P.I. - București și 

recunoscute de Ministerul Educației Naționale.
Informații suplimentare la tel. 216257, 211130 și la 
sediul din Deva, bd-ul Decebal, bloc P mezanin.

Și pune-l în buzunar. 
Acum poți!

Ai tot visat, dar... Ei bine, acum poți să-ți iei un telefon mobil mai ușor. Prin CONNEX GSM ai g 
z 

noul sistem de plată în rate CONNEX SMART și poți cumpăra telefonul Motorola d520 în 6 rate SJ 

lunare, avansul fiind de numai 89$*! In plus, pânăla 17 octombrie, beneficiezi de

conectare gratuită pentru orice tip de abonament CONNEX GSM. m

RS
DEVA
Bd. Decebal, bl. Al, parter 
tel. 054-233 519

* nu închide T.VA

DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALEH AUTORIZAT CONNEX GSM

Sună bine. Pentru tine.

MymapiyLy] brad
Anunță vânzarea prin licitație 

publică a următoarelor active provenite 
de la fostele CAP Brad și Mesteacăn:

E> 2 grajduri inclusiv teren la 
Mesteacăn;
18> 2 fanare la Mesteacăn;
E> 6 fânare la Brad.

Licitația va avea loc în data de 
30.09.1998, ora 10,00, la sediul Primă
riei municipiului hrad și se va repeta în 
fiecare săptămână, miercuri, până la 
vânzarea activelor.

Informații suplimentare la tel: 054/ 
650698,650714, int.18.

S.C. "CETATE" S.A. DEVA
Organizează licitație deschisă in data 

de 28.09.1998, ora 11,00, pentru:
O Spații comerciale în Hunedoara;
O Stație autobuz str. Ion Creangă chioșc 
aluminiu 12 mp;
O Stație autobuz b-dul Dacia chioșc aluminiu 12 mp; 
O Spații producție, depozitare, comerciale, 
birouri în Deva, str. Gheorghe Barițiu, nr.9
3 Spații pentru producție și depozitare:
• spațiu A-43 mp
• spațiu B-43 mp
• spațiu C-21 mp
• spațiu D-76 mp
• spațiu E-14 mp
• spațiu F-16 mp
• spațiu G-34 mp

Informații la secretariatul societății din Deva, 
str. Mureșului, nr.4, tel: 054/214225, 213356.

N.
z

D.G.M.P.S. - Oficiul Județean de Foiță de Muncă și Șomaj Deva

k SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, LA DATA DE 22.09.1998
7

administrator 1 cusător piese din piele ospătar (chelner) 7
agent comercial 4 și înlocuitori 1 paznic 2
agent de asigurare 35 cusător piese la încălțăminte 16 receptioner 1
agent reclamă publicitară 39 dulgher pentru construcții 4 secretar administrativ 1
arhitect clădiri 3 electrician auto 1

strungar la strung carusel 1
arhitect urbanism, peisagis- electronist 4

tică și amenajarea teritoriului 1 fierar betonist 1
strungar universal 2

barman 11 frezor universal 1 sudor autogen 2

brutar 11 frigotehnist 4 șofer de autoturisme și

bucătar ■ 4 gestionar depozit 3 camionete 11

cofetar 3 inginer construcții civile, tâmplar universal 11

copfecționer tricotaje industriale și agricole 3 tehnician constructor 2
după comandă 11 inginer textile, pielărie 1 tinichigiu carosier 3

tonfecționer - asamblor instalator apă, canal 2 tricotor 5
articole din textile 73 jurisconsult 1 tesător-restaurator manual

constructor-montator de lăcătuș mecanic 14
de covoare 15

structuri metalice 1 magaziner 1
36

contabil 2 maistru în industria
contabil șef 3 textilă-pielărie 4 zidar rosar-tencuitor 4

doșar 1 manichiurist 1 zugrav, vopsitor 2

cosmetician 1 mecanic auto 1
croitor

V-....  ■.........—---------------------
13 muncitor necalificat 33 tot. locuri de muncă vacante 418

'informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Oficiul Județean de Forță de Muncă ș? 
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, in zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 8.30 - 12.30 /

INSTITUTUL DE 
MARKETING ȘI 
SONDAJE IMAS 

S.A.
Caută colaboratori locali 

în mediul utban și rural pen
tru activitatea.de aplicare 
chestionare.

Condiții:
> vârsta maximă 50 ani;
> studii liceale sau su

perioare;
> posibilitate de depla

sare în județ;
telefon la domiciliu;
Aplicarea chestionarelor 

este o activitate de precizie și 
solicită disponibilitatea lucru
lui cu oamenii. Puteți fi solici
tat pentru această muncă de 
circa 10-15 ori pe an. Persoa
nele interesate sunt rugate -să 
trimită o scurtă autoprezen- 
tare scrisă de mână, însoțită 
de numărul de telefon la care 
pot fi contactate, pe adresa: 
CP 56-52, 77750 București.

activitatea.de
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Aproape 18.000 locuri de munca 
vacante la sfârșitul lunii august
Aproape 18.000 de locuri de 

muncă erau vacante la sfârșitul 
lunii august a.c., informează Bi
roul de Presă al Ministerului 
Muncii și Protecției Sociale. Din 
cele 17.900 de locuri de muncă 
rămase neocupate, 14.784, res
pectiv 78,5 la sută, erau oferite 
muncitorilor, 2.191, respectiv 
16,3 la sută, persoanelor cu stu
dii medii și 925, respectiv 5,2 la 
sută, cadrelor cu studii supe
rioare.

MMPS mai informează că, în 
cursul lunii august, prin activita

rinanțarea procesului
de privatizare din

România
Fondul Proprietății de Stat și 

Banca Europeană pentru Re
construcție și Dezvoltare 
(BERD) au semnat un Memo
randum de Cooperare, banca 
urmând să pună la dispoziție 
fonduri necesare susținerii pro
cesului de privatizare din Ro
mânia. Valoarea inițială a fon
dului va fi de 50 milioane dolari, 
suma putând fi extinsă până la 
150 milioane dolari, a precizat 
Sorin Dimitriu, ministrul Priva
tizării.

BERD nu se implică în lici
tațiile de priviatizare organizate 
de FPS, însă câștigătorii aces
tora, români sau străini, vor pu
tea apela la fondurile puse la 
dispoziție, pentru sume cuprinse 
între 2,5 și 8 milioane dolari. 
"Fondurile alocate se adresează 
privatizării și mai puțin moder
nizărilor", a precizat Dimitriu. La

------------ 

BERD - proiecte de 
investiții in România
Banca Europeană pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare 
(BERD) intenționează să-și con
tinue și să-și dezvolte proiectele 
de investiții în România; fiind 
interesată în principal de infra
structură, telecomunicații și de 
sistemul bancar, se arată într-un 
comunicat al Senatului. Cu oca
zia vizitei pe care o efectuează, 
în perioada 19-26 septembrie, în 
România, o delegație a direc
torilor BERD, condusă de secre
tarul general al băncii, Antonio ' formă și aspectele privind actu- 
Maria Costa, s-a întâlnit cu vice
președintele Senatului, Ulm Spi- 
neănu.

în condițiile recentelor apre
cieri negative apărute pe plan 
internațional privind economia 
românească, mesajul transmis 
de reprezentanții BERD aflați în 
vizită în România a fost pozitiv, 
de existentă a unor perspective

tea de mediere a muncii, oficiile 
de forță de muncă au depistat
52.800 de locuri de muncă, cu
6.800 mai puțin față de luna pre
cedentă. Din cele 52.800 de locuri 
de muncă, au fost ocupate 
34.900, dintre care 13.100 de că
tre șomerii indemnizați.

în aceeași perioadă, numărul 
locurilor de muncă nou create în 
sectorul privat sau prin transfer 
de proprietate este de 115.479, 
cu localizare îndeosebi în jude
țele Prahova, Brașov și țn muni
cipiul București.

solicitarea uneia din părți, fondul 
alocat se poate transforma în 
participate.

Memorandumul cuprinde ter
menii de bază ai cooperării, 
condițiile și modul de colaborare, 
care vor fi supuse aprobării 
Consiliului de Administrație al 
BERD, a precizat Thomas Maier, 
director în funcțiune BERD al 
echipei pentru România și Mol
dova. Dobânda care va fi prac
ticată va fi negociată de la caz 
la caz .

Unele proiecte au fost iden
tificate deja, în siderurgie și alte 
sectoare, spune Sorin Dimitriu. 
Memorandumul precizează și 
zonele ce nu pot beneficia de 
finanțarea BERD: tutun, arma
ment, băuturi, cazinouri șt jocuri 
de noroc, activități de interme
diere imobiliară, servicii bancare 
și financiare.

favorabile, condiționate însă de 
accelerarea reformei, în special 
în ceea ce privește restructu
rarea și privatizarea regiilor auto
nome și a băncilor cu capital de 
stat, a declarat Ulm Spineanu.

Principalele teme de discuție 
cu dejegația BERD au vizat evo
luția reformei în România, pre
viziunile în acest sens pe anul 
1999, principalele acțiuni legis
lative necesare pentru punerea 
în practică a măsurilor.de re

alele și viitoarele proiecte ale 
BERD în România.

Investițiile Băncii Europene 
pentru Reconstrucție și Dez
voltare în țara noastră depă
șesc 1,5 miliarde de dolari, Ro
mânia aflându-se pe locul al 
doilea, după Rusia, în topul pro
iectelor finanțate de BERD în 
Europa Centrală și de Est.

Deputății au prelungit până 
la 31 decembrie 1999

termenul de aplicare a legii 
fondului funciar

Camera Deputaților a apro
bat prelungirea până la 31 de
cembrie 1999 a termenului de 
finalizare a acțiunilor privind 
aplicarea Legii fondului funciar 
nr. 18/1991. Deputății au votat, 
astfel, Ordonanța Guvernului nr. 
90/1998, care prevede ca, până 
la această dată, să fie finanțate 
acțiunile aferente aplicării Legii 
18/1991, din fondurile alocate, 
cu această destinație, Minis
terului Agriculturii, prin legile 
anuale ale bugetului .de stat.

Reprezentantul Guvernului a 
declarat în plen, în timpul dez
baterilor generale, că una dintre 
cauzele întârzierii privind elibe
rarea titlurilor de proprietate o 
constituie lipsa specialiștilor în 
măsurători topografice. El a ară
tat, Jn acest sens, că cei aproxi
mativ 1.500 de specialiști din 
afara Ministerului Agriculturii,

Studii aprofundate de master în
managementul sănătății publice 

și al serviciilor de sănătate 
cu acordul Ministerului Sănătății, 
pentru absolvenții învățământului 
superior cu examen de licență 
din domeniul medical dar și din 
alte domenii de.studiu, precum 
economic, științe juridice, socio- 
psihopedagogie, etc. Programul 
de studii aprofundate de master 
se va încheia cu o dizertație, 
absolventul primind Diploma de 
studii aprofundate-master.

Chetuielile aferente orga
nizării de studii aprofundate de 
master sunt suportate de unitățile
în care sunt încadrați cursanții ■ 
sau de către cursanți. Pentru ! 
medicii rezidenți nu se percep I 
taxe, finanțarea fiind asigurată | 
din bugetul UMF "Carol Davila", y 

Ministerul Educației Naționale 
aprobat organizarea, în cadrul 

Universității de Medicină și Far
macie ''Carol Davila" din Bucu
rești, a programului de studii 
aprofundate de master în mana
gementul sănătății publice și al 
serviciilor de sănătate, cu du
rata de doi ani, a declarat agen
ției MEDIAFAX, ’Mircea Mureșan, 
director Relații publice.

începând cu anul academic 
1998-1999, concursul de admi
tere la programul de studii apro
fundate de master va fi organi
zat pentru 20 de locuri, p.e baza 
criteriilor generale de admitere 
elaborate de MEN și în condițiile 
stabilite de UMF "Carol Davila",
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Pentru contribuții la 
promovarea drepturilor 

omului
"Grupul verzilor" din Parla

mentul European a nominalizat, 
la sfârșitul săptămânii trecute, 
asociația română Accept prin
tre candidații la premiul Saharov 
pe 1998, acordat anual pentru 
contribuții sau activități deo
sebite în sensul promovării 
drepturilor omului.

"Grupul verzilor" reunește 
parlamentari de centru-stânga 
din mai multe țări europene, prin
tre care Germania, Olanda și 
Belgia. într-un comunicat al 
acestui grup parlamentar remis 

t asociației Accept se precizează

CI(/mCA

Savanții cubanezi au des
coperit o ciupercă foarte efi
cientă în combarea gândacilor 
și studiază posibilitatea produ
cerii ei pe scară industrială, tran
smite AFP.

Insectele nedorite mor la 8- 
15 zile după ce au intrat în con
tact cu ciuperca respectivă sau 
cu sporii ei, a precizat inginerul 

MEDIAFAX

angrenați în acțiunea de punere 
în aplicare a legii fondului fun
ciar, sunt insuficienți.

Totodată, reprezentantul gu
vernului a apreciat că "o influ
ență negativă detereminantă" în 
eliberarea titlurilor de proprietate 
o au comisiile locale, conduse de 
primari; "care, prin neimplicarea 
în această acțiune și săvârșirea 
unor abuzuri, au generat stări 
conflictuale" ce au necesitat 
soluționarea prin noi validârr la 
Comisia județeană ori prin hotă
râri judecătorești, precum și relu
area repetată a măsurătorilor 
topografice. El a arătat că, din 
cauza acestor disfuncționalități, 
precum și a faptului că Legea 
nr. 18/1991 s-a modificat, se 
impune continuarea aplicării 
acesteia, respectiv finanțarea 
acțiunilor determinate de pune- 
rea ei în aplicare și în anul 1999. J
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că printre nominalizările la pre
miul Saharov se mai numără 
specialistul în fizica nucleară 
Mordechai Vanunu, arestat pen
tru că a dezvăluit existența unui 
program israelian secret de fa
bricare a armelor nuleare, pre
cum și prfeședintele Asociației 
Turce pentru Drepturile Omului, 
Akin Birdal, grav rănit într-un 
atac armat, în cursul-lunii mai.

"Nominalizarea noastră este 
un semnal clar al sprijinului față 
de oamenii care luptă, într-una 
din țările candidate la aderarea 
la Uniunea Europeană.

agronom care se ocupă de 
acei, studiu.

încercările pe teren, în case, 
școli sau spitale au înregistat o 
eficacitate de 80-95 la sută, supe
rioară celei de 7Q la sută, în labo
rator. Gândacii contaminați transmit 
boala și la restul coloniei, iar pro
dusul aplicat sub formă de granule 
rămâne activ mai multe luni.

Preturi stabilite cu avizulr

Oficiului Concurenteir
Șeful Oficiului Concurenței, 

Miron Biji, a apreciat, în nota de 
fundamentare a ordonanței, că 
prin acest sistem de stabilire a 
prețurilor se susține formula 
"prețurilor capac" prin "anco
rarea" acestora la indicele pre
țurilor de consum.

Ordonanța prevede, în plus 
față de Ordonanța de urgență 3/ 
97, care reglementa aceași pro
blemă, ca Guvernul să fie infor
mat asupra deciziilor Oficiilor 
Concurenței, iar în cazul unor 
"modificări structurale" ale cos
turilor, Executivul să avizeze 
modificarea prețurilor.

Senatul a adoptat ordonanța 
de urgență 7/98, prin care prețurile 
la 11 servicii executate în cadrul 
unor monopoluri se stabilesc cu 
avizul Oficiului Concurenței, în 
funcție de cursul de schimb sau 
de indicele prețurilor de consum.

Astfel, prețurile, la energie 
electrică și termică, precum și la 
serviciile internaționale de poștă 
și telefonie se pot ajusta lunar, 
în funcție de cursul de schimb. 
Prețurile la transport, apă, ser
vicii efectuate de Ministerul de 
Interne și la medicamente din 
producția internă se stabilesc în 
funcție de indicele prețurilor.

înființarea Oficiului 
Național al

Cinematografiei
Senatul a adoptat Ordo

nanța de urgență privind în
ființarea Oficiului Național al 
Cinematografiei (ONC). Se
natorii au introdus un amen
dament conform căruia 
ONC nu va finanța filmele 
care propagă defăimarea ță
rii și a națiunii. Legea a fost 
adoptată cu 82 de voturi pen
tru, 28 contra și 8 abțineri.

Senatorii au stabilit că 
TVR și televiziunile private 
vor plăti Oficiului Național al 
Cinematografiei 3% din pre
țul minutelor de publicitate 
vândute'. Sumele trebuie vi
rate până la data de 25 a lu
nii în curs pentru contractele 
realizate în luna anterioară. 
ONC este autorizat, conform 
unui amendament introdus 
în Senat, să aplice procedu
rile de executare silită în ca
zul neachitării sumelor dato
rate. Senatul a votat și un alt 
amendament, propus de 
Comisia pentru cultură, prin 
care agențiile de publicitate 
sau agenții economici care 
plătesc minutele de publi
citate sunt obligați să trimită 
ONC, până la data de 25 a 
fiecărei luni, contractele de 
cumpărare încheiate cu tele
viziunile.

ONC mai percepe, potri
vit Ordonanței, o taxă de 
10% din încasările provenite 
din difuzarea filmelor străine 
în cinematografe, precum și 

Fotografia de mai sus reprezintă strada Sarmizegetușa situat in 
plin centrul orașului Hațeg, pe care circulă, zilnic, sute de pietoni, 
mașini mari și mici. Din lipsa unui trotuar, pietonii circulă pe partea 
carosabilă a străzii. Pe această stradă circulă și aproximativ 300 de 
elevi, care frecventează cursurile Școlii nr. 2, situată în cartierul 
Tudor Vladimirescu. în partea dreaptă este loc suficient pentru 
amenajarea unui trotuar, strict necesar deoarece vine iarna și pe un 
drum cu polei pot apărea accidente, în special la copiii de 7-8 ani 
care merg zilnic, de două ori, pe această stradă. Primăria orașului 
Hațeg ar fi trebuit să facă această operațiune de mai mulți ani, dar 
n-a făcut-o. Poate acum se vor găsi bani și pentru această lucrare, 
așa cum s-au găsit pentru altele, mai puțin importante.

Text și foto: 
Aurel ANCA 

consilier local

o contribuție de 5% din vân
zarea sau din închirierea ca
setelor video 'înregistrate. 
Senatul a adoptat o altă vari
antă, potrivit căreia taxa per
cepută de ONC va fi de 
1,5% la vânzarea en gros a 
casetelor video. Banii vor in
tra în Fondul Național al Ci
nematografiei, administrat 
de ONC și destinat produ
cerii de filme românești.

Senatul a adoptat și un 
articol nou al Ordonanței, 
prin care este definit patri
moniul public al cinema
tografiei, aflat în adminis
trarea ONC. Acesta este 
constituit din filmele româ
nești realizate cu finanțare 
integrală de la bugetul de 
stat și din materialele răma
se în urma finalizării produc
țiilor (obiecte de recuzită, 
mobilier, costume, arme, de
coruri sau elemente de de
cor), aflate în depozitele Stu
dioului Cinematografic Bu
curești sau în oricare alt loc 
de depozitare. Senatorii au 
adoptat și un amendament, 
conform căruia proprietarul 
cinematografelor de stat 
este Radef România Film.

Aceste prevederi nu figu
rează în textul inițial al ordo
nanței și nici în varianta 
adoptată de Camera Depu
taților. O decizie finală va fi 
luată la medierea celor două 
texte.

m%25c4%2583surilor.de
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Zonele miniere - sub imperativul 
reducerii impactului social

Restructurarea mineritului a 
dat, dă și va da multe bătăi de 
cap guvernelor României. Pentru 
diminuarea consecințelor 
negative ale acestui proces, în 
urmă cu nouăjuni a fost înființată 
Agenția Națională pentru 
Dezvoltarea și Implementarea 
Programelor de Reconstrucție a 
Zonelor Miniere (ANDIPRZM), al 
cărei președinte este Radu 
Mironovici. O lungă perioadă de 
timp, Agenția s-a ocupat de 
propria organizare, de angajarea 
și instruirea personalului, de 
stabilirea obiectivelor de acțiune 
și elaborarea metodologiilor de 
lucru, rezolvarea unor probleme 
concrete rămânând în așteptare. 
Aceasta și din cauze obiective, 
în principal a lipsei fondurilor 
necesare, adoptarea cu întâr
ziere a bugetului de stat pe anul 
1998 nepermițânj includerea și a 
sumelor necesare acestui 
organism.

Considerăm că restructu

rarea sectorului minier din țara 
noastră s-a făcut cu întârziere și 
cu multe greșeli, Banca Mondială, 
care a hotărât să susțină printr- 
un împrumut consistent acăst 
proces, în cele două componente 
ale sale (1. închiderea minelor și 
2. atenuarea impactului social), 
și-a trimis în urmă cu două săp
tămâni reprezentanți la București, 
pentru a impulsiona acțiunile 
specifice în această privință, 
întrucât cea de a doua 
componentă cade în atribuțiile 
ANDIPRZM, conducerea aces
teia, la rândul său, și-a trimis 
specialiștii în zonele miniere, 
împreună cu autoritățile locale, cu 
sarcini exprese de a pune în 
practică unele dintre măsurile 
adoptate la centru, reieșite din 
recenta Ordonanță de Urgență a 
Guvernului privind zonele 
defavorizate.

Aceste măsuri, alte preo
cupări de până acum și intenții 
de viitor au ținut să comunice

ziariștilor directorul general 
executiv al numitei Agenții - 
Horia Nițescu, consilierul juridic 
Sorina Paul și coordonatorul 
pentru dialog social Marcel H., în 
conferința de presă organizată 
marți la amiază.la/sediul DMPS 
Hunedoara-Deva, la care a 
participat și subprefectul Nicolae 
Segesvari. Ni s-au adus astfel la 
cunoștință obiectivele principale 
ale Agenției, respectiv 
promovarea și facilitarea 
măsurilor - pe termene scurt și 
lung - de atenuare a impactului 
social în regiunile miniere în urma 
disponibilizărilor de personal și, 
canalele concrete de acțiune în 
această direcție, facilitățile 
Ordonanței de Urgență acordate 
zonelor defavorizate, cu accent 
pe cele miniere, organismele nou 
constituite în teritoriu, care să 
susțină și să aplice efectiv 
măsurile prevăzute. Este vorba 
de cele 14 colective zonale, cu 
54 de salariați, constituite până

acum în țară, inclusiv în Valea 
Jiului și în perimetrul Deva- 
Brad, de proaspătul consiliu 
consultativ local care a luat 
ființă la Deva, de consorțiul de 
sprijin inaugurat ieri la 
Petroșani - organism cu 
personalitatea juridică, urmând 
să se creeze unul și la Deva, 
tot atâtea nuclee de acțiune 
ale ADZM în teritoriu.

Amfitrionii au accentuat 
asupra rezultatelor deosebite 
ale Agenției (care totuși nu se 
văd n.n.), au adus în atenție 
sursele de finanțare și 
modalitățile de creditare ale 
programelor inițiate, până la 
sfârșitul acestui an, dar cu 
deosebire în 1999, și-au expus 
bunele intenții de a acționa 
perseverent, responsabil și 
eficient în acest domeniu de 
dxtremă importanță'îr care 
lucrează.

Dumitru GHEONEA

: 25 sept. 1513 - spaniolul
Vasco Nunez de Balboa 
traversează istmul Panama, de la 
Marea Caraibilor până la Golful 
Panama și descoperă Oceanul 
Pacific și Golful San Miguel

2 26 sept. 1898 - s-a
născut George Gershwin, 
compozitor, pianist și dirijor 
american, creator al așa-numitului 
jazz simfonic. A compus, printre 
altele, opera “Porgy și Bess", suita 
simfonică “Un american la Paris", 
un “Concert în fa” și numeroase 
lucrări pentru pian, cea mai 
cunoscută fiind "Rapsodia 
albastră” (m. 1937)

2 28 sept. 1803 - s-a
născut, la Paris, Prosper Merimee. 
scriitor francez, creatorul nuvelei 
moderne în literatura francgză. 
Alături de romanul istoric “Cronica 
domniei lui Carol al IX-lea și de cel 
de moravuri "Colomba", din opera 
sa fac parte nenumărate nuvele, 
dintre care amintim “Matteo 
Falcome", "Carmen”, “Arsene 
Guillot", "Tammango"(m. 1870).

: 28 sept. 1864 - a avut
loc la Londra, în cadrul unui mare 
miting, constituirea primei 
organizații internaționale a 
muncitorilor, cunoscută sub 
numele de Internaționala I.

1 28 sept. 1882 - s-a
născut istoricul Vasile Pârvan, 
considerat unul dintre savanții 
arheologi de frunte ai României. 
A inițiat numeroase lucrări 
arheologice, a colaborat la mai 
multe reviste științifice și literare 
și a scris cărți de mare valoare 
istorică - "Getica”, "Dacia”, 
“Cetatea Tropaeum" ș.a. (m. 
1927).

§ 29 sept. 1797 - s-a
născut compozitorul italian 
Gaetano Donizetti, autor a peste 
65 de opere, cele mai cunoscute 
fiind: “Lucia di Lammermoor", 
"Elixirul dragostei", "Don 
Pasquale", “Lucrezzia Borgia." A 
mai compus și muzică pentru cor, 
pentru orchestră, muzică de 
cameră, vocală și instrumentală, 
(m. 1848).
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Restructurarea la 
SC“Siderurgica” 5A 

! Hunedoara continuă

DORINȚA Șl VOINȚA DE 
REFORMĂ Șl UNITATE - 

REAFIRMATE

FfiRfi ȘTIINȚfi NU SE 
POfiTE FflCE fiGRICULTURfî 

PERFORMfiNTfî
Nimic spectaculos în de

clarațiile făcute în cadrul conferinței 
de presă de marți de directorul gen
eral al combinatului siderurgic 
hunedorean, dl Gheorghe Pogea. 
In linii mari s-a făcut cunoscut 
presei că procesul de restructurare 
și reorganizare la "Siderurgica" SA 
merge înainte. Sunt vizate obiective 
de creștere a productivității și a 
competitivității pe piață a 
produselor siderurgice fabricate la 
Hunedoara. Accentul se pune pe 
producerea oțelului electric, cu 
sortimente bogate în carbon, aliate 
și înalt aliate, cu valoare adăugată 
mare, dezvoltarea sectorului de 
forjă și terminarea investiției la 
turnarea continuă. în prezent, 
ponderea oțelului electric în totalul 
producției'la “Siderurgica" este de 
40 de procente, față de doar 10 la 
iută cât era cu câțiva ani în urmă. 
Acest lucru a fost posibil prin 
modernizările și adaptările făcute 
la OE1 și OE2. Dl Pogea a declarat 
că în perspectiva următorilor ani 
sectorul primar va rămâne în 
funcțiune, fiinduu rezervată o cotă 
din volumul producției undeva pe 
la 400.000 de tone de oțel.

în prezent, la Hunedoara se 
produc 620.000 de tone de oțel 
anual. în perspectiva anului 2000 
se speră ca producția să salte cu 
ceva peste un milion de tone, din 
care cca. 850.000 de tone să fie 
oțel laminat. Se află într-o fază 
destul de avansată implementarea, 
pe structura actualelor uzine, a 

^ centrelor de gestiune. Această

La închiderea ediției
Ministrul Finanțelor, 
Daniel Dăianu, a fost

revocat din funcțier
Remanierea actualului 

Guvern a început. Primul revocat 
din funcție de către președintele 
Emil Constantinescu a fost 
Daniel Dăianu, ministrul Finan
țelor. Tot era el deranjant prin 
faptul că a amenințat că nu va 
semna contractul cu Beli 
Helicopters. Și-apoi mal stătea 
rău și la colectarea impozitelor 
și taxelor de la agenții economici. 
Dincolo de glumă, trebuie să 

i

reorganizare urmărește o 
delegare a responsabilității la 
nivelul șefului de centru, precum 
și o monitorizare a ineficienței 
fiecărui centru în parte. Sunt 
structurate șapte centre de cost 
corespunzătoare Uzinei 1- 
cocserie, Uzinei 2-fontă, Uzinei 
3-oțel, Uzinei 4- laminoare, 
Uzinei 5-mecanica, Uzinei 6- 
energetic -și Uzina 7- 
transporturi. Conducătorii 
acestor centre de cost au, pe 
lângă sarcina de a-și instrui 
oamenii, și obligația de a ges- 
tionă singuri activitatea de 
manieră a se încadra între 
a n u m i ț i 
parametri 
economici 
stabiliți, con
tractual, de 
conducerea 
combinatului.

în materie de politică de per
sonal, s-a făcut precizarea că 
până la finele acestui an de la 
combinat vor mai fi dis- 
ponibilizați, conform Ordonanței 
9, încă 1650 de persoane. Astfel 
numărul celor disponibilizați în 
acest an va fi de 2700 de 
persoane, rămânând la 
“Siderurgica" cca. 12.500 de 
salariați. Dl Gheorghe Pogea a 
declarat că în perspectiva anului 
2000 numărul salariaților de la 
combinat va ajunge la 10.000 
de persoane.

A. SĂLĂGEAN

menționăm faptul că era un 
finanțist foarte bun, poate unul 
cam ,.teoretician", dar era. 
Valeriu Stoica, prim-vicepre- 
ședinWle PNL declara ieri că 
este nevoie de un ministru care 
să pună,în practică politica PNL 
și mai puțin unul independent... 
la Finanțe.

Noul ministru al Fjnanțelor 
este Decebal Traian Remeș. 
(M.B.)

)

Recent s-a întrunit în Capitală 
Consiliul Național de Coordonare 
al Partidului Democrat. 
Participanți la acest forum, 
președintele Biroului județean al 
organizației Hunedoara a 
partidului, dl ing. Gheorghe 
Barbu, împreună cu mai mulți 
membri ai biroului au convocat 
marți, 22 septembrie, o 
conferință de presă.

Scopul conferinței: de a 
comunica presei o parte din 
preocupările curente actuale ale 
partidului, de a reafirma dorința 
și voința de înfăptuire a reformei 
în toate compartimentele 

s o c i e t ă ț i i 
românești, de 
e-și afirma 
răspunderea 
concreță a

partidului în înfăptuirea reformei 
în compartimentele de care 
miniștrii PD răspund în Guvern, 
de a reafirma dorința de unitate 
îp partid și în coaliția la putere și 
la guvernare.

Potrivit celor comunicate de 
dl Gheorghe Barbu, în viziunea 
PD, slabele rezultate de până 
acum ale reformei, eșecul ei, se 
văd în lipsa eficienței 
economice. Blocajul financiar și 
evaziunea fiscală manifestate la 
scara întregii economii, au 
determinat ca reforma să bată 
pasul pe loc. Sunt motivele 
pentru care PD se delimitează 
net de sectoarele economice în 
care nu are atribuții 
guvernamentale nemijlocite. După 
cum se știe, în sfera 
economicului PD deține 
portofoliile industriei și eomerțului 
și cel al transporturilor.

Este insuportabilă, afirmă 
CNC al PD, dezordinea care 
domnește în instituțiile statului, 
multe dintre acestea acționând 
ca o frână în calea reformei. 
Analizând potențele partidului 
CNC a ajuns la concluzia că 
Partidul Democrat reprezintă o 
alternativă la guvernare.

Unitatea PD a stat insistent în 
atenția CNC și acest organism a 
ținut să lămurească temeinic 
cazul Adrian Severin - unul 
dintre liderii, până la ședința 
CNC, ai partidului - care a dat 
numeroase dovezi de lipsă a 
disciplinei de partid aducându-i 
acestuia prejudicii prin afirmațiile 

sau acțiunile sale. Țara are 
nevoie de partide politice 
puternice și PD nu îngăduie în 
rândurile sale tendințe de 
disipare. Rezultatul echilibrat al 
votului cu privire la înlăturarea 
lui Adrian Severin din funcția 
de vicepreședinte al partidului 
este în concepția liderului 
național al PD, Petre Roman, 
dovada cea mai sigură a 
democrației care se afirmă în 
partid. Sigur, s-ar putea tălmăci 

,și altfel acest echilibru al 
opțiunilor într-o problemă atât 
de-delicată dar ne abținem de 
la comentarii.

La întrebarea ziarului 
nostru dacă în Consiliul 
Național de Coordonare nu s- 
au dezbătut și probleme 
referitoare la unitatea alianței 
la guvernare domnul Gheorghe 
Barbu a răspuns:

“Afirrhâhdu-și sprijinul 
hotărât pentru Guvernul Radu 
Vasile, în condițiile când în 
sânul PNȚCD, principalul partid 
politic al alianței la guvernare, 
au apărut două curente, 
Partidul Democrat și-a 
manifestat implicit dorința și 
voința de a contribui la 
menținerea unității alianței în 
jurul acestui guvern al cărui 
program, dacă se bucură de 
susținerea politică necesară, 
este capabil să înfăptuiască 
reforma.

în pian mai larg, PD susține 
că nu există alternativă la 
unitatea alianței actuale la 
guvernare dar că această 
unitate nu poate fi asigurată cu 
orice sacrificii din partea 
partidelor care alcătuiesc 
alianța".

întrucât domnul Gheorghe 
Barbu este în același timp și 
președintele Consiliului 
județean, a ținut să clarifice la 
conferința de presă și o 
problemă foarte controversată 
în prezent și anume 
organizarea licitației pentru 
achiziționarea din import a 
materialului pentru placarea 
fațadei clădirii palatului 
administrativ.

Clarificările necesitând un 
spațiu tipografic mult mai larg 
vom reveni cu ele în ediția de 
mâine a ziarului.

Ion CIOCLEI

(Urmare din pag. 1) 

a direcțiilor agricole, modul de 
funcționare a centrelor agricole ca 
structuri aparținând de DGAA sau 
în cadrul primăriilor.

- Ce opțiuni s-au conturat?
- Au fost exprimate păreri chiar 

de către persoane ce au lucrat la 
DGAA, după care ar trebui să ne 
organizăm ca acum o sută de ani, 
sau ca centrele să fie trecute în 
subordinea primăriilor.

- Care este poziția Federației 
sindicatelor?

- Dezbaterile au reliefat ideea 
de a fi sprijinită actuala formă de 
organizare pe structura MAA, 
DGAA și centre agricole, care și-a 
dovedit viabilitatea și cunoaște 
pulsul pe întreg fluxul agriculturii.

- Ce dificultăți se întâlnesc, 
totuși?

- în ciuda lipsei celor mai sărace 
mijloace financiare, logistice și 
legislative, centrele agricole 
funcționează de șase ani numai în 
baza unui ordin al MAA, n-au sedii 
proprii, mijloace de comunicare sau 
de deplasare. Evident eficiența 
acestor instituții va fi demonstrată 
cu prisosință atunci când și cadrul 
legislativ va oferi pârghiile prin care 
ele să funcționeze, așteptându-se 
legile specifice pentru cultivarea 
pământului, creșterea animalelor, 
aplicarea tehnologiilor de vârf - 
așa cum se întâmplă în țările 
occidentale. Este de la sine înțeles 
că numai așa se poate intr-a în 
Europa.

Din constatările de până acum 
se poate trage concluzia că orice 
altă formă de subordonare ar 
conduce la imixtiunea factorului 
politic în problemele de specialitate 
mai mult decât este necesar.

în context - cum spunea dl 
Indrea - Federația sindicatelor 

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.

susține că în abordarea proble
melor de specialitate trebuie să 
primeze criteriul competenței și 
pregătirea profesională, nici
decum cel al algoritmului. De 
aceea legea funcționarului public 
și statutul corpului agronomic ar fi 
în măsură să clarifice această 
problemă,

- Referitor la salarizare, ce 
este de semnalat?

- Aici s-a cerut respectarea 
cadrului legislativ oferit de Legea 
154/1998, având în vedere că 
agricultura este singurul sector 
unde s-a făcut o reducere de 
personal de 60 la sută, în vreme 
ce nivelul salariului este cel mai 
redus din econonfie. Așa se 
explică de ce la unele DGAA s-a 
ajuns ca un specialist să lucreze 
pe două posturi, să avem comune 
și sate fără specialiști agricoli.

- In privința susținerii 
agriculturii, ce ar fi de spus?

- Discuțiile de la nivelul federației 
au arătat că trebuie alocate resurse 
bugetare mai însemnate, că pentru 
a face față concurenței - așa cum 
se procedează în occident - este 
nevoie să se acorde credite cu 
dobândă subvenționată, cu termen 
de grație pentru unele activități, 
pentru o dotare materială cu utilaje 
performante, toate conjugate cu 
aplicarea tehnologiilor moderne. 
Toate aceste probleme au fost 
aduse la cunoștința MAA pentru 
analiză și decizie.

în ceea ce privește abordarea 
pripită și unilaterală în diverse medii 
a unor probleme complexe cum 
sunt cele ale strategiei de 
dezvoltare a direcțiilor și centrelor 
agricole, precum și a agriculturii în 
ansamblul său, se poate ca unii să 
ajungă la concluzii greșite, ceea ce 
nu este în folosul nimănui, în special 
al agriculturii.
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