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In primele zece zile ale 
lunii octombrie, municipiul 
Deva va fi gazda mai multor 
manifestări cultural-artistice, 
reunite sub cunoscutul 
generic “Serbările Cetății'1. 
Ediția din acest an se anunță 
mult mai amplă decât cele 
anterioare, prilejuind devenilor 
“întâlniri” cu muzica și dansul, 
cu teatrul și umorul, cu arta 
plastică și meșteșugărească 
etc. “Răspund" de toate 
acestea principalii organiza
tori ai actualei ediții: Primăria 
municipiului Deva, Inspec
toratul pentru Cultură și 
Centrul Creației Populare ale 
județului Hunedoara și Casa 
de Cultură Deva.

Deschiderea oficială a Ser
bărilor Cetății are loc astăzi, 
ora 17, la Galeriile “Forma”, 
unde se desfășoară și 
vernisajul expoziției de pictură 
și grafică - Tabăra Națională de 
la Geoagiu Băi (ed. I 1998). Un 
moment similar - vernisajul 
expoziției personale de intarsie 
a lui •Corneliu Arsin - este 
găzduit de holul Casei de 
Cultură, la ora 17,30.

Următoarele două zile (2 și 
3 oct.) sunt consacrate celei de 
a patra ediții a Festivalului 
concurs de satiră și umor “Liviu 
Oros", desfășurată la Casa de 
Cultură și la Galeriile “Forma" - 
vernisajul Salonului de cari
catură “Liviu Oros" - sâmbătă, 
cu incepre de la ora 10.

Un concert de fanfară (ora 
10, Piața Victoriei), expoziția 
de numismatică, insignografie 
și medalistică (holul Casei de 
Cultură) și spectacolul fol-

Georgeta BÎRLA
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Ce se întreprinde în urma inundațiilor?
Oameni dezamăgiți, confruntați cu 

tot feiul de greutăți
Se spune că speranța este 

caracteristica românului. Dar când, 
zi după zi, an după an, vezi că 
treburile merg din ce în ce mai prost, 
că traiul bun este doar o amăgire, 
că până și natura se împotrivește 
omului, cum să nu te cuprindă 
deznădejdea? Asemenea oameni 
lipsiți de speranță am întâlnit și în 
comuna Turdaș, comună care și 
anul acesta Jn luna iulie, a fost 
afectată de inundații. Revărsările 
apelor au acoperit o mare parte 
din terenurile agricole, astfel încât 
culturi întregi au fost sub apă. Dar 
viitura nu s-a oprit aici. Apele 
furioase au pătruns în gospodăriile 
aflate în zonele predispuse la 
asemenea calamități.

La acel moment, sinistraților li

s-a promis că vor fi despăgubiți. 
Au primit, ce-i drept, unele ajutoare 
materiale, de altele însă nu au 
beneficiat nici până în prezent. Ce 
mai pot recolta acum, în pragul 
toamnei, cei afectați de inundații am 
încercat să aflăm deplasându-ne 
la fața locului. Am constatat o 
durere generală, convingerea 
oamenilor că la iarnă prin cămări 
va bate vântul, iar pe masă nu vor 
fi bucate.

Satul Pricaz, aparținător 
comunei Turdaș, a fost, dintre toate, 
cel mai calamitat. Amănunte despre 
ce se întâmplă acum în Pricaz am 
aflat stând de vorbă cu sătenii, dar 
și cu primarul comunei, dl Nicolae 
Simțea.

• Problema principală

este regularizarea râurilor 
Mureș și Orăștie:

La sediul Primăriei Turdaș, dl 
Nicolae Simțea ne-a prezentat 
situația terenurilor agricole și a 
gospodăriilor inundate. Am reținut 
că pe raza comunei s-au aflat sub 
apă 840 ha, reprezentând teren 
arabil și pășuni. De asemenea, apa 
a pătruns în 70 de gospodării, dintre 
care 59 în satul Pricaz și 11 în satul 
Turdaș. "La acea dată s.-au 
prezentat la fața locului două 
comisii care au evaluat pagubele. 
Membrii comisiilor au fost 
reprezentanți ai Consiliului 
județean, Prefecturii, precum și din 
domeniul construcțiilor. S-au 
întocmit tabele, s-au făcut devize 
pentru fiecare familie în parte.

Fondurile alocate pentru 
repărarea caselor însumează 
178 milioane de lei. Bani care, 
din păcate, nici astăzi nu i-am 
primit. Și atunci, dar și acum, 
oamenii au înțeles greșit 
procedura de utilizare a acestor 
fonduri. Ei ar fi dorit să intre în 
posesia banilor, ceea ce nu este 
posibil. Printr-o Hotărâre de 
Guvern, banii nu pot fi distribuiți 
fiecărei familii. "Primăria a trebuit 
să angajeze o firmă de 
construcții pe care de altfel o 
așteptăm și care să execute 
lucrările de reparații", afirma 
primarul comunei. Printre altele,

Cristina CÎNDA
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Pedagogie politică
Mai mulți cititori pe care i-am întâlnit 

zilele acestea m-au întrebat ce este 
aceea “pedagogie politică”. Am răscolit 
prin zestrea mea de cunoștințe dar, drept 
să spun, n-am putut răspunde la întrebare. 
Probabil că este ceva ultramodern, ceva 
de ultimă oră, așa că am spus cititorilor 
că mă voi documenta și sper că le voi 
putea răspunde.

COMENTA/dU
N-a trebuit mult să caut. într-un ziar 

cotidian care apare în Capitală am găsit 
ceea ce mă interesa, așa că acum sunt în 
măsură să lămuresc lucrurile.

Lumina clarificării vine din sfere 
înalte, tocmai din preajma președintelui 
țării. Deci o sursă demnă de toată 
încrederea. Purtătorul ei nu este o ființă 
ca toate celelalte, ci una care poartă aura 
de sfetnic principal al președintelui țării. 
Și precis o cunoașteți cu toții. Este 
aceeași persoană care, nu de mult, la 
școala de vară de la Tușnad, deși îl 
reprezenta pe președintele țării, dădea o 
interpretare, zice-se personală, cerinței 
UDMR de a se înființa o universitate de 
stat cu limba de predare maghiară în 
România, fiind de acord cu aceasta. Adică 
dumneaei era de acord ca învățământul 
maghiar în România să fie paralel cu 
învățământul românesc de la grădiniță

până la universitate, punându-se astfel 
prima cărămidă la temelia separatismului 
etnic care vizează autonomia teritorială 
și federalizarea țării noastre.

Da, ați ghicit! Este vorba despre dna 
prof. univ. Zoe Petre. Dumneaei a 
descoperit ce înseamnă "pedagogie 
politică" și din ideile emanate științific m- 
am inspirat și eu pentru a vă lămuri pe 
dumneavoastră stimați cititori.

Dar s-o luăm de la un capăt. Acest 
capăt ne spune că în ultima vreme, dl 
președinte al țării, Emil Constantinescu 
(care între timp ne-a lămurit și cât de 
personală era părerea dnei Zoe Petre cu 
privire la înființarea universității maghiare 
de stat), aflăndu-se de mai multe ori în 
fața unortineri, elevi de școală sau studenți 
de preferință, a criticat presa română că 
nu vede decât răul din țară, ocolind ceea 
ce puterea face bine și știrbind astfel 
imaginea României peste hotare. A spus- 
o o dată, a spus-o de două ori, ba chiar de 
trei ori și mai bine, încât a început și dânsul 
să creadă în afirmațiile pe care le debita 
la .adresa presei. Săptămâna trecută, 
șoptindu-i probabil vreun sfetnic de taină 
(poate chiar dna Zoe) să deturneze atenția 
opiniei publice de ța scandalul iscat după

Gheorghe PAVEL
(Continuare în pag. 2)

ELIMINAREA TAXELOR VAMALE 
LA OTELUL IMPORTAT 

AFECTEAZĂ SIDERURGIA 
ROMÂNEASCĂ

După disponibilizările “cu dar" făcute 
rândul siderurgiștilor să guste din fructul 
dulce-amărui al Ordonanței 9 
și...următoarele. La "Siderurgica" 
Hunedoara și-au făcut cerere de 
disponibilizare cca. 1600 de persoane, 
mult mai puțin, procentual vorbind, decât 
în minerit și la calea ferată. Directorul 
general al combinatului hunedorean, dl 
ing. Gheorghe Pogea, atribuie această 
sfială la disponibilizare a siderurgiștilor pe 
seama învățămintelor trase din experiența 
predecesorilor lor în ale reformei. Un lucru 
e cert I La fel ca regiile mineritului din 
România, la fel ca SNCFR, siderurgia 
românească agonizează sub rigorile unui 
mediu economic nou, ostil structurilor 
desuete zidite în spiritul economiei de 
comandă. A produce astăzi oțel în 
cuptoare Siemens-Martin a devenit cumva 
similar cu a fabrica televizoare cu lămpi 
într-o lume a circuitelor- integrate. 
Combinatele siderurgice integrate de tipul 
“Siderurgicii" au devenit anacronice, 
România putând fi considerată un 
“Jurassic Park” al formelor economice 
dispărute sau pe cale de dispariție. Nimic 
mai firesc ca aceste forme economice 
nepotrivite, încă pe picioare, să-și 
consume agonia în promiscuitatea unor 
situații financiare dezastruoase, 
deturnând pentru uzul propriu venituri

în minerit și la căile ferate, a venit acum 
care ar trebui, prin bugetul statului, să 
întrețină învățământul, cultura și, mai 
recent, fondul pentru sănătate.

în cazul “Siderurgicii" Hunedoara, 
capitalul circulant, adică banii necesari 
menținerii activității la parametri actuali și 
închiderii unui ciclu de producție, se ridică 
la 266 de miliarde de lei. Din volumul total 
al vânzărilor firmei, doar 28 de procente 
sunt încasate cash, prioritățile la plată 
fiind, conform declarațiilor dlui Gheorghe 
Pogea, salariile oamenilor și achitarea 
ratelor la creditul extern angajat de 
combinat pentru investițiile în tehnologia 
de turnare continuă. în rest totul intră în 
costurile pe care le implică procesul de 
producție, obligațiile către bugetul statului, 
al asigurărilor sociale și sănătate fiind, de 
obicei, de minimă prioritate. Așa se face 
că “Siderurgica" înregistrează în prezent 
o datorie de 180 de miliarde de lei la 
fondul asigurărilor sociale și de 152 de 
miliarde la bugetul de stat. Datoria 
combinatului este mult mai mare dacă 
avem în vedere restantele la plată către 
CONEL, ROMGAZ, SNCFR și alți furnizori 
de servicii. în situația financiară delicată a

Adrian SĂLĂGEAN
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Primăria 
municipiului Deva
între benzinăria 
Shell și patinoar 
se va decide prin 

referendum?
COMUNICAI 

UE PRESĂ
Din dorința de a pune capăt 

situației tensionate create de 
discuțiile pe tema asocierii 
Consiliului local Deva cu firmele 
SHELL (pentru construirea unei 
benzinării pe terenul solicitat de 
aceasta) și CONTRAX (pentru 
construirea patinoarului), pri
marul municipiului Deva, Mircia 
Muntean, este hotărât a 
supune pentru ultima dată spre 
aprobare aceste proiecte de 
hotărâri în ședința Consiliului ce 
va avea loc în 13 octombrie 
1998.

în cazul în care și de 
această dată aceste propuneri 
vor fi respinse, domnul Mircia 
Muntean, primar al municipiului 
Deva, va propune organizarea 
unui referendum prin care 
cetățenii municipiului Deva vor 
putea să hotărască, ei înșiși, 
asupra acestor asocieri

Pentru a evita orice fel de 
speculații referitoare la opțiunile 
consilierilor, .ținând seama și de 
afirmațiile făcute în conferințele 
de presă și în care mai toate 
formațiunile politice și-au expri
mat sprijinul pentru realizarea 
acestor proiecte, primarul 
municipiului Deva solicită ca în 
această ședință să se voteze 
prin vot nominal cu menționarea 
apartenenței politice a fiecărui 
consilier.

Expoziție de 
pictură și 

grafică
Azi, 1 octombrie a.c., ora 

17, la Galeriile de artă 
“Forma” din Deva are loc 
vernisajul expoziției Taberei 
Naționale de Pictură și 
Grafică “Germisara ’98". 
Manifestarea este orga
nizată de Primăria muni
cipiului Deva, Inspectoratul 
Județean pentru Cultură și 
Filiala Deva - Petroșani a 
UAR (M.B.)
-------- -------------- ---------
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Conferință de presă
IMPLICARE MAI HOTĂRÂTĂ ÎN 

ZONELE AFECTATE DE 
RESTRUCTURARE ȘI PRIVATIZARE

Prefectul județului Hune
doara, Pompiliu Budulan, și 
subprefectul Nicolae Segesvari 
au avut marți la amiază o 
întâlnire cu presa. Au participat, 
ca invitați, It.col. Adrian Filipescu 
- șeful Inspectoratului județean 
de Protecție Civilă Hunedoara, 
primarul orașului Simeria - loan 
Rovinaru și șeful Stațiunii de 
Cercetări Silvice Simeria - Flaviu 
Popescu.

Dnii Pompiliu Budulan și

Adrian Filipescu s-au referit pe 
larg la exercițiul de inaugurare 
a Centrului Operațional de 
Intervenție și Dezastre de la 
Budapesta, la care au 
participat, alături de primarul 
municipiului Petroșani - Carol 
Schreter, în zilele.de 25 și 26 
septembrie a.c. S-a relevat 
buna colaborare dintre

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

Laboratorul de chimie al Grupului Școlar Industrial 
Material Rulant Simeria. La oră elevii clasei a Xll-a B 

(prof. Ioan Homorodean).
Foto: Traian MÂNU
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IMPLICARE MAI HOTĂRÂTĂ
(Urmare din pag. 1)

Inspectoratele de Protecție Civilă 
ale municipiilor Deva și 
Budapesta, românii având multe 
de învățat din experiența 

i vecinilor unguri, mai bine dotați și 
mai operativi.

La rândul lor, dnii loan 
Rovinaru și Flaviu Popescu au 
informat presa despre condițiile 
grele de existență ale Parcului 
Dendrologic Simeria și au anunțat 
organizarea, în data de 3 
octombrie a.c., a unei consfătuiri 
de amploare națională cu tema: 
Arboretumul Simeria - Monument 
il Naturii, unicat în patrimoniul 

‘ional - trecut, prezent și viitor", 
speră în găsirea unor soluții 

: finanțare pentru conservarea 
dezvoltarea Arboretumului 
neria, prin implicarea dinamică 
responsabilă în chestiune a 

i tuturor factorilor cu putere de 
I decizie în plan local, județean și 

antral, ca și a iubitorilor de 
natură.

(Urmare din pag. 1) Oameni

Prefectul județului a 
adus, de asemenea, la 
cunoștința ziariștilor tematica 
seminarului privind Dezvol
tarea Regională în Valea 
Jiului, finanțat de Programul 
PHARE, ale cărui lucrări se 
vor desfășura în zilele de 5- 
8 octombrie în municipiul 
Petroșani și la care vor 
participa specialiști români și 
străini, a făcut câteva 
sublinieri ale criteriilor 
Ordonanței de Urgență a 
Guvernului României privind 
regimul zonelor defavorizate, 
în dialogul care a urmat pe 
tema criteriilor și modalităților 
de aplicare a acestui 
important document s-au 
exprimat păreri de implicare 
mai hotărâtă a factorilor 
responsabili din domeniile 
afectate de restructurare și 
privatizare, cât și a primarilor, 
a celorlalte autorități locale.

Furau din 
unităti

9

comerciale
Dacă ținem cont că 

Valentina Ana Ciobotar, din 
Radna Veche, județul Arad, 
are numai 15 ani ■ putem 
spune că a început-o cam 
devreme cu furtișagurile. în 
asociere cu Emanuel Giani 
Bălănescu, 21 de ani, din 
Teliuc, ea fura ziua-n amiaza 
mare din unități comerciale 
din municipiu. Polițiștii i-au 
depistat și liniștit.

Lipsă
De curând, Maria Aurora 

Noghlta, barmană la SC Coral 
Abora Corn SRL Deva, a fost 
depistată că vindea băuturi 
alcoolice cu lipsă la 
măsurătoare. I s-a întocmit 
dosar penal.

(Urmare din pag. 1) Pedagogie politica
reformularea articolului 123 din 
Ordonanța de urgență cu privire la 
modificarea Legii învățământului, 
astfel încât să se dea lumină verde 
înființăriii universității de stat 
maghiare (după ce comisiile 
permanente de învățământ din 
Camera Deputaților și din Senat 
respinseseră separatismul în 
învățământul superior), dl 
președinte a ieșit, zor nevoie mare, 
în fața ziariștilor cu lupta 
anticorupție, atât de dragă inimii 
sale. Așa că, vineri seara, toate 
canalele (sau aproape toate) de 
televiziune au transmis discursul 
dlui Emil Constantinescu la 
conferința de presă, în care 
dumnealui ne-a spus cât .de 
acerbă este lupta tu mafiile din 
România și câte biruințe a obținut 
CNAICGO. Ba a prezentat și un 
tabel în care erau înscrise numele 
celor arestați și pentru ce anume. 
Numai că toate exemplele erau 
cele citate și cu un an în urmă. Dl 
președinte a omis să spună că 
majoritatea celor arestați au fost 
și eliberați, iar despre afacerea 

"Țigareta 2” "întâmplător" n-a 
scos nici un cuvințel. In schimb, 
din nou, a criticat presa.

Revenind la pedagogia 
politică trebuie să spunem că, 
după tirurile repetate ale 
președintelui împotriva presei, 
dna Zoe Petre s-a simțit obligată 
să intervină în stilul dumneaei 
personal ca să explice că dl Emil 
Constantinescu n-a atacat presa, 
doar că dumnealui “nu-și permite 
să fie iritat, atunci când este 
iritat". Mai mult, dna consilier șef 
este neliniștită că presa ar 
"practica un negativism complet, 
care este opusul discer
nământului". în fine, dna Zoe 
conchide: “Așa cum a subliniat 
domnia sa (președintele n.a.) și 
am spus-o și noi, faptul că el, 
din când in când, se întâmplă să 
exprime un punct de vedere critic 
nu poartă consecințe asupra 
presei. Este vorba doar de un act 
de pedagogie politică, și nu de 
persecutare în vreun fel a presei." 
Deci e clar. Pedagogie politică 
este ori de câte ori președintele 

Emil Constantinescu atacă 
presa. Dumnealui nu critică 
așa cum ar face orice om de 
rând atunci când critică, ci 
face pedagogie politică. Vă 
mulțumim, dnă Zoe Petre, că 
ne-ați luminat și nu ne-ați lăsat 
să pierim neștiutori.

Că deficitul din balanța 
comercială a țării crește, 
mereu, că producția e în 
scădere, că importăm tot mai 
multe produse agroalimentare, 
că privatizarea stagnează 
ancorată în portul neputinței și 
că celelalte multe alte 
necazuri care apasă pe 
spatele oamenilor nu trebuie 
să intre în preocupările guver
nanților e clar, de asemenea. 
Acestea sunt pure invenții ale 
presei și nu merită nici măcar 
un gram de atenție. Domnul 
prezident și sfetnicii săi pot 
să-și vadă liniștiți de campania 
electorală și de pedagogia 
politică...

. dl Simțea ne-a mai mărturisit că în 
zilele Imediat următoare, cele mai 
afectate familii au beneficiat de 
ajutoare materializate în produse 
alimentare, îmbrăcăminte, dar și în 
bani. Pentru satele Turdaș și Spini, 
din județul Dolj s-a primit grâu și 
porumb. De asemenea, PRM a 
ajutat persoanele sinistrate cu 
alimente și orzoaica. Crucea Roșie 
și Apărarea civilă au donat celor 
cu case inundate câte 3 sticle de 
ulei, 3 kg zahăr și 3 kg orez, dar și 
pături, lenjerie etc. în satul Pricaz, 
firma Ana Electronic, reprezentată 
de soția patronului, a înmânat 20 
de milioane de lei- pentru patru 
familii din localitate.

Primarul comunei este de 
părere că problema principală 
este cea a regularizării râurilor 
Orăștie și Mureș pentru a feri 
satele de Inundații.

• “Din nou am fost dați 
uitării"

în această toamnă, locuitorii 
satului Pricaz nu vor avea ce 
^strânge de pe câmp. în gospodăria 
dlui Dumitru Mermezan, nr. 168, 
satul Pricaz, se desfășurau la data 
vizitei noastre lucrări de reparații 
la casă. Până acum dl Mermezan 
a reușit să își repare doar două 
camere, râmânându-i alte două 
pentru atunci când va dispune de 
bani. Dumnealui i-a fost inundată, 
pe lângă casă și anexele 
gospodărești, și o suprafață de 
11 ari unde cultivase legume și 
zarzavaturi.

I "Ni s-a promis că vom primi 
jbani și materiale de construcții. 
Atunci am primit 5 milioane de lei 
din partea firmei Ana Electronic. 
Am mai făcut împrumuturi și am 
reușit să-mi refac pe cât posibil 
casa. Pe lângă zugrăvit, a trebuit

dezamăgiți
să schimb tâmplăria, care nu mai 
putea fi folosită. Am fost și la 
prefect. Dar cred că din nou am 
fost dați uitării și nu vom mai primi 
nimic”, spunea dl Mermezan. ■

Alături locuiește familia 
Dobroaia. Și aici, dl Ion Dobroaia 
lucra la repararea imobilului. Din 
terenul agricol pe care îl deține, 
1,5 ha a fost inundat. în casă 
apa a atins 1 m. Toate lucrurile 
au fost strânse și adăpostite în 
pod sau duse la vecini. Pentru 
a-și reface casa, dl Dobroaia a 
investit în jur de 10 milioane de 
lei, deoarece a fost nevoit să 
tencuiască din nou, să schimbe 
podelele, să zugrăvească etc. 
"A venit o comisie și a evaluat 
paguba la o valoare de 7 milioane 
de lei. Nu am putut să aștept 
până vor veni angajații firmei de 
construcții, așa că m-am apucat 
singurde lucru. Am folosit banii 
donați de Ana Electronic, dar 
fiind insuficienți am vândut și 
câteva animale din gospodărie. 
Ni s-a spus, de asemenea, că 
banii folosiți pentru renovare ni 
se vor returna. Pentru toate 
materialele am primit bonuri, însă 
manopera nu mi-o plătește 
nimeni, ceea ce înseamnă peste 
2 milioane lei.”

Dna Maria Săbău este de 
părere că problema cea mai 
stringentă pentru satul Pricaz 
este realizarea digului. Familiei 
Săbău i-au fost inundate 
aproximativ 6 ha teren agricol. 
Pe o jumătate de hectar au 
cultivat cartofi și în primăvară au 
cheltuit 23 milioane lei pentru 
sămânță, arat, erbicidat etc. Au 

primit în schimb 24 kg grâu/ha și 
40 kg porumb/ha. “în toamna 
aceasta nu vom avea ce strânge 
de pe câmp^ Familia mea suferă 
din cauza aceasta. Am ajuns să 
trăim mai rău decât cei care 
locuiesc la bloc și care sunt 
nevoiți să cumpere totul. Sunt de 
părere că pentru binele satului 
ar trebui regularizat râul 
Orăștie", mărturisea dna Săbău.

Dl Avram Junie era supărat 
că apa a lăsat pe terenuri tot 
felul de gunoaie, distrugându-i 
calitățile. “Nu mai avem nimic în 
grădini. Acum, când trebuia să 
strângem roadele, noi stăm în 
casă. De asemenea, în această 
toamnă nu vom putea face nici 
arăturile necesare. Dacă nu se 
face digul, nu vom mai putea 
folosi o mare parte a terenurilor. 
Probabil, acolo vor crește doar 
papura și trestia”, spunea 
dumnealui.

Dnei Sofica Martin i-au fost 
afectați 58 ari cultivați cu 
porumb, legume și sfeclă 
furajeră. în altă parte au fost 
inundați 11 ari unde 
însămânțaseră cartofi. Au primit 
în schimb porumb și grâu.

Printre cei pe care 
nenorocirea nu i-a ocolit se 
numără și Mihai Popa, Ionel 
Junie, Sofia Irimie, Letiția 
Muntean, Dumitru Stârc, 
Salomia Stârc, Maria Ivașcu, 
Marcel Stârc, Ion Iov și mulți alții. 
Dezamăgiți, confruntați cu tot 
felul de greutăți, oamenii 
așteaptă frământați de griji și 
măcinați de neliniște apropierea 
timpului friguros.

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

Dar e al meu

SolutU Complete Pentru Biroul Dumneavoutri

Sună bine. Pentru tine.

CONNEX
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

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.

JOI
1 octombrie

TVR I
9.00 TVR Cluj 10.05 TVR 

lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Pentru dvs., doamnă! 
13.00 Natacha (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 Dia
log. Actualitatea editorială 
16.00 Conviețuiri 17.00 
Simba, regele Leu (d.a) 17.30 
Timpul Europei 18.10 
Hollyoaks (s, ep. 136) 18.35 
Stăpânul lumii (s.da) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 313) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
sport, ediție specială 21.00 
Prietenul nostru comun (s, 
BBC 1998, ep. 2) 22.10 Cu 
ochii’n patru 22.50 Jurnalul 
de noapte 23.00 Dintre sute 

Xfle catarge________________

tvr 2
9.00 Fotbal Liga Cam

pionilor meciul III (înreg.) 
11.00 Lumea sălbatică a 
animalelor (do) 11.35 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 limba germană
15.10 Limbi străine. Spaniolă 
15.35 Viață de câine (d.a) 
16.00 Dragostea contează 
(s, ep. 24) 16.55 Tribuna 
partidelor parlamentare 
17.00 Ceaiul de la ora 5 (div.)
19.10 Față-n față cu autorul
20.10 Natacha (s, ep. 47) 
22.00 Căutând-o pe Eileen 
(dramă Olanda 1987) 23.40 
Fotbal rezumatele meciurilor 
Ligii Campionilor

ANTENA 1
7.10 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.15 Iluzii 
(s, ep. 56) 12.20 Vedeta în 
papuci (r) 12.50 Sâmbete și 
zâmbete (r) 13.25 Planeta vie 
(do, ep. 81) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 
96) 16.30 Știri 17.00 Trei des
tine (s, ep. 13) 18.00 Decepții 
(s, ep. 44) 19.30 Tucă Show 
21.00 Procurorul (s, ep. 3) 
22.00 Nightman (s, ep. 4) 
23.00 Știri 23.30 Ai încredere 
în mine (f.p. SUA 1994)

PRO TV
9.10 Suflet de femeie (s/r) 

10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 
11.00 Wing an a Prayer (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. 95)
21.30 Nikita (s, ep. 30) 22.15 
Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 
Prietenii tăi (s, ep. 4) 23.00 
întâlnire cu presa/Profit

AGASA
9.30 Guadalupe (s/r) 10.15 

Te iubesc (s/r) 10.45 Din 
toată inima (s/r) 11.30 
Dragoste și putere (s/r) 12.15 
Misterioasa doamnă (s/r) 
13.00 Necruțătorul (f/r) 15.00 

Guadalupe (s) 16.00 Te 
iubesc (s) 16.30 Din toată 
inima (s) 17.30 Uneori avem 
aripi (s) 18.25 Ca la mama 
Acasă 18.30 Sărmana Maria 
(s); • Concurs 19.25 D.a 20.00 
Dragoste și putere (s, ep. 
185) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s) 21.3 > Verdict: 
crimă (s) 22.30 Chaplin 
(biografic SUA 1992)

PRIMA TV
10 00 Călătorii în lumi 

paralele (s/r) 11.00 1999 (s/r) 
13.00 Știri 43.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 15.00 Știri 
16.00 Știri 16.15 Pretutindeni 
cu tine (s) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.15 1999 
(s, ep. 43) 18.00 Călătorii în 
lumi paralele (s) 19.00 Știri 
19.45 Meșterul casei (s)

20.15 Masada (s, ep. 9^
21.15 Păianjenul roșu (f.a. 
SUA ’88) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 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 17.30-18.20 “Ghici cine 
bate la ușă?” (talkshow) 
23.50-24.00 Știri locale

ANTENA 1-DEVA
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
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E timpul să se treacă de la vorbe la fapte
Cum era de așteptat, pro

cesul restructurării sectorului 
minier și disponibilizarea unui 
mare număr de salariați au pro
dus un puternic impact social în 
zonele respective. Pentru ate
nuarea acestui fenomen a fost 
constituită, în luna februarie a.c., 
așa cum am mai scris, Agenția 
Națională pentru Dezvoltarea și 
Implementarea Programelor de 
Reconstrucție a Zonelor Miniere. 
Denumire stufoasă și preten
țioasă, deși misiunea instituției 
este una extrem de importantă 
și de complexă, mai ales că, față 
de obiectivul inițial de activitate, i 
s-au repartizat atribuțiile tuturor 
zonelor defavorizate, nu doar 
ale celor miniere, declarate. în 
baza programelor de Dezvoltare 
Regională.

, Aflați câteva zile în județul 
nostru, reprezentanți la vârf ai 
ADZM, împreună cu factori de 
conducere din administrația jude
țului, a unor orașe și comune în 
perimetrul cărora ființează unități 
miniere, de la Oficiul Județean de 
Forță de Muncă și Șomaj și de la 
Centrele zonale Deva - Brad și 
Petroșani, au organizat câteva 
activități și au adoptat unele mă
suri menite să accelereze progra
mele stabilite în domeniu, să dea 
concretețe prevederilor Ordonan
ței de Urgență privind Regimul 
Zonelor Defavorizate, adoptată de 
curând de Guvernul României.

-ț 
Au furat la Deva, dar prinși la Târgu Jiu
După ce au furat la Deva, doi hoți de talie națională au fost * 

I prinși la Târgu Jiu. Este vorba de Nicolae Ivanis, 23 de ani, din Târgu | 
. Jiu și Ion Flutar, tot atâția ani, dar de loc din Oravița. De puțină . 
I vreme, prin ruperea butucului yalei, cei doi au pătruns în locuința I
■ Anei Moroșanu din Deva. Hoții au plecat de aici cu bunuri în valoare i
■ de 33.000.000 de lei! Au părăsit chiar și localitatea. Degeaba însă. O ■
I echipă operativă a Poliției Municipiului Deva i-a identificat și reținut I 
’ la Târgu Jiu în scurtă vreme. Cercetările au stabilit că, în perioada 1 
| aprilie - septembrie a.c., indivizii, prin același mod de operare, au mai | 
, comis cinci furturi din locuințe pe raza municipiului Deva. j

între aceste activități s-a în
scris și întâlnirea dintre factorii 
mai sus menționați și primari din 
zonele miniere ale județului, ex
clusiv Valea Jiului, lideri sindicali, 
agenți economici dispuși să in
vestească în aceste localități și

Pentru sprijinirea 
zonelor miniere

șfă creeze locuri de muncă pentru 
persoanele disponibilizate. A avut 
loc un dialog interesant și util, în 
cadrul căruia au fost subliniate 
sarcinile ADZM și ale celorlalte 
organisme cu care lucrează în 
complementaritate, respectiv cele 
două Colective zonale (Deva - 
Brad și Petroșani) și Consiliile 
consultative din cadrul lor, pre
cum și Consorțiul de sprijin din 
Petroșani, s-a accentuat asupra 
necesității atragerii și sprijinirii 
agenților economici care pot crea 
locuri de muncă pentru salariații 
din minerit care au rămas fără 
servicii, găsirii surselor de finan
țare și a modalităților de creditare, 
s-au criticat unele stări de lucruri 
din perimetrul FPS și al anumitor 
bănci, care, în loc să susțină, să 
încurajeze acest proces, mai mult 
îl frânează.

Primarii municipiilor Hunedoara 
și Brad, ai unor comune din Po
iana Ruscă și Țara Zarandului au 

cerut lămuriri de la reprezentanții 
ADZM asupra modalităților în 
care pot susține ei eforturile 
agenției, au promis că vor acțio
na cu responsabilitate pentru 
materializarea programelor ă- 
doptate, a criteriilor OU a Guver
nului privind Regimul Zonelor 
Miniere, în baza căreia se lu
crează la modalitățile concrete 
de punere în aplicare.

Prezent la deschiderea lu
crărilor întâlnirii, alături de sub
prefectul Nicolae Segesvâri, 
consilierul guvernamental pe 
problemele miniere, Marcel Ma- 
carovschi, a fost extrem de critic 
la adresa ADZM, a FPS și a unor 
bănci și le-a recomandat celor 
prezenți să-și unească efortu
rile pentru a ajuta efectiv la dimi
nuarea impactului social în zo
nele miniere, generat de proce
sul restructurării și reducerii de 
personal.'Consilierul guverna
mental s-a arătat contrariat de 
metodele bizare ale Banc Post în 
creditarea unor agenți economici 
și a promis că îl va informa pe 
premier, după cum și-a exprimat 
pesimismul în legătură cu trans
formarea prea curând a amintitei 
OU în lege și a recomandat tutu
ror să intervină pe lângă parla
mentarii locali pentru susținerea 
și votarea cât mai rapid a ordo
nanței.

Dumitru GHEONEA

Alocații de stat pentru tineri de peste 18 ani
Tinerii în vârstă de peste 18 ani 

vor primi alocația de stat pentru copii 
până la terminarea liceului sau a școlii 
profesionale, conform unui proiect de 
lege adoptat de Senat. Proiectul, inițiat 
de Ministerul Muncii și Protecției So
ciale, modifică legea privind alocația

VEȘTI DIN 
VALEA JIULUI

Săptămâna 
curățeniei

Perioada 21-27 septem
brie a fost declarată “Săptă
mâna curățeniei", pentru ca 
străvechea zonă minieră sa
și.întâmpine oaspeții în hai
ne curate, de sărbătoare.

Memorialul folcloric 
“Gicu Popa” la a 

XIII-a ediție
Sâmbătă, 26 septembrie, 

pe scena Clubului munci
toresc Lonea s-a desfășurat 
tradiționala manifestare cul
turală a zonei, intitulată Me
morialul folcloric “Gicu Po
pa", ajunsă la a XIII-a ediție.

Este așteptat 
premierul Radu 

Vasile 
între personalitățile invi

tate la festivitățile prilejuite 
de împlinirea a 505 ani de 
existență a orașului Petrila 
se numără și primul minis
tru al României, Radu Va
sile. Va veni, nu va veni? Ori
cum este foarte așteptat. 
(O.g.)

de stat pentru copii, care fixa la 18 
ani limita de vârstă până la care se 
putea acorda alocația.

Aplicarea legii va însemna, 
conform Ministerului Muncii, plata 
suplimentară de la bugetul de stat a 
12 miliarde de lei lunar. Actualul

S.C. Mercur 
Corvinex - intr-o 
situație mai grea

Societatea comercială Mercur 
Corvinex din Hunedoara este cea 
mai mare unitate de acest fel din 
municipiul de pe Cerna. Din cele 
28 de magazine ce le deține, nu
mai două desfac produse indus
triale celelalte au profil alimentar. 
Are deci o importanță de esență în 
asigurarea hranei oamenilor. Am 
discutat cu dna Maria Iordan, 
directoarea societății și interlo
cutoarea ne-a spus că unitatea 
se află într-o situație foarte grea 
înregistrând pierderi din activitate. 
Singura cale de redresare ar fi 
privatizarea și scoaterea la vân
zare a spațiilor comerciale. în cele 
două direcții însă lucrurile tre
nează. A fost depus la Fondul 
Proprietății de Stat dosarul în ve
derea privatizării, dar nu se știe 
nimic de soarta lui. în ce privește 
cea de-a doua cale - vânzarea 
de spații către întreprinzătorii par
ticulari - Mercur Corvinex dispune 
de spații mari și depozite întinse 
ca suprafață și deci nu prea gă
sește clienți care să le cumpere.

Situația Mercur Corvinex nu 
este deloc roză, dimpotrivă a tre
cut la culoarea gri care se întu
necă din ce în ce. Se speră că în 
perioada următoare situația se va 
redresa întrucât s-a făcut o apro
vizionare serioasă pentru sezo
nul rece. Dar speranța aceasta 
se subțiază tot mereu. Oricum, în 
condițiile actuale - stagnarea nu 
înseamnă altceva decât darea 
înapoi. (Tr.B.) 

nivel al alocației este de 65.000 de 
lei lunar pentru fiecare copil.

Nu vor beneficia de plata alo
cației tinerii de peste 18 ani care 
repetă anul școlar, cu excepția 
celor care o fac din motive de sănă
tate.

Dispar 
meșteșugarii?

Foarte mulți oameni cu care 
am stat de vorbă, în special oră
șeni, dar și din mediul rural, se 
plângeau de dispariția serviciilor 
către populație. în multe localități 
au dispărut croitoriile, panto- 
făriile, atelierele de reparații de 
care oamenii au foarte mare ne
voie. De ce? Am pus această 
întrebare drei Felicia loja, preșe
dinta Cooperativei “Drum Nou" 
din Hunedoara.

- Nu știu cum stau lucrurile 
în alte părți, dar în Hunedoara 
există o gamă largă de servicii. 
Noi avem, de pildă, 30 de unități 
dintre care 80% oferă servicii. 
Totuși această activitate s-a 
diminuat foarte mult.

- De ce, dnă președintă?
- Principalul motiv este că 

viața oamenilor a devenit foarte 
scumpă și oamenii nu au bani. 
Cine își mai permite să-și co
mande haine, pantofi etc când 
tot venitul familiei se duce pe 
mâncare și pe întreținerea apar
tamentului? Și mai este ceva: au 
apărut unități ce desfac articole 
așa numite second hand.

- Treaba asta nu este o 
mândrie pentru români.

- Păi cum să fie? Se întâm
plă des că vine un om la atelier 
să-i scurteze o haină sau un 
pantalon. Când să achite opera
ția zice: păi costă mai mult decât 
cu cât le-am cumpărat.

- Ar fi necesare poate mai 
multe ateliere de reparații îm
brăcăminte, încălțăminte, insta
lații sanitare de uz casnic.

- Așa este. Ar fi sarcina co
operativei meșteșugărești. Dar 
se câștigă puțin, de aceea nici 
privații nu se prea înghesuie.

- O viață civilizată presu
pune o gamă de servicii bogată 
și diversificată.

- Ei, România mai are mult 
până acolo, se zbate încă în 
tranziție și într-o cruntă sărăcie.

Traian BONDOR

Intră în a patra dimensiune 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 GȘM. 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 PERT
CENTER

Zona conectării la viitor
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"c^țici mo consider utila
- De ce credeți că vă caută 

părinții când își înscriu fiii în 
clasa I?

- Știu eu? Poate pentru că, 
fiind deveancă, sunt cunoscută. 
Apoi, am avut promoții de copii 
de valoare. Rezultatele lor au 
determinat, cred, și recu
noașterea muncii mele. Prin ei 
am fost remarcată. Știu eu a cui 
prețuire o trag după mine? 
Oricum, numai prin copii de 
valoare te poți afirma. Sunt 
bucuroasă când mi se 
încredințează mai mulți copii 
din aceeași familie. îmi. 
amintesc de familia Zubașcu, 
tata șofer, mama încărcătoare 
la fabrica de pâine. Din cei 
patru copii ai lor, trei au fost 
elevii mei. Când ultimul dintre 
ei a încheiat clasa a IV-a, mama 
lui mi-a spus: “Vă mulțumim că 
timp de 12 ani la rând ați avut 
grijă de câte unul din copiii 
noștri!”

- Ce înseamnă cei 34 de 
ani de muncă dăruiți copiilor 
din ciclul primar?

- Spun prea mult dacă 
răspund: TOTUL? Dacă aș fi 
făcut altceva, cred că n-ar fi 
însemnat nimic. Toate eveni
mentele profesionale sau fami
liale sunt legate de promoțiile 
de elevi cu care am lucrat. 
Copiii mei din prima promoție 
de aici, din Școala Generală Nr. 
1, sunt astăzi Oameni. Răzvan 
Bardan e medic, Adriana Radu, 
care termină facultatea, e acum 
în Franța... Când mă ocupam de 
generația din care a făcut parte 
Tiberiu Stanciu (tăticul care a 
adus acum, în clasa I, pe fiica 
sa Valentina), am devenit eu 
mămică. Și, iată, fiul meu, 
Mihai, are acum 25 de ani, a.

absolvit politehnica timișoreană, 
secția electrotehnică. Generația 
care acum a intrat in liceu a fost 
pentru mine medicamentul 
sufletesc in perioada cea mai 
grea a vieții mele. O aveam pe

ri/i
mama grav bolnavă și, Doamne, 
cum mă mângâiau, cum m-au 
ajutat să rezist! Acum, în 
generația cu care pornesc iar la 
drum, trei boboci sunt frățiori ai 
elevilor mei care au incheiat în 
vară clasa a IV-a. Acum vin 
împreună la Școala Generală 
Nr. 1. Cei mari în clasa a V-a, 
cei mici în clasa I. Ați observat 
cum au venit să-și vadă 
frățiorii? Roxana pe Mădălina 
Ghiță, Andrei pe Bogdan Băluță, 
iar Marius pe Isabela Junie.

- V-am întâlnit în primul 
an de dăscălie sus, la Dealu 
Mare, cu peste 20 de elevi în 
patru clase simultane. Apoi ia 
Hondoi, ia Certej - vreo 6 ani. 
Am locuit în aceiași bloc și v- 
am văzut mereu făcând 
naveta. A fost și perioada în

care ați urmat filologia la 
prestigioasa universitate 
clujeană. Sunteți licențiată 
în litere. Cum de ați rămas... 
învățătoare ?

- Am încercat la început. Nu 
s-a putut. Nu aveam gradele 
didactice. După ce am luat și 
gradul I ca profesor, puteam șă 
încerc iar. Am renunțat însă. 
După atâția ani ‘de muncă la 
ciclul primar, m-am considerat 
mai utilă aici. Am rămas la 
locul unde știu mai bine să mă 
fac utilă. Să fac ceea ce mi-e 
tare drag să fac.

- De două decenii răs
pundeți de cercurile peda
gogice. Cam tot de atâta 
vreme vă numărați - în taină 
- printre poeți. V-am ascul
tat creațiile poetice în serbă
rile școlare și, uneori, în în
tâlnirile elevilor dv cu poeții 
locali, care au de fiecare 
dată o frumusețe aparte. De 
ce nu le faceți publice ?

- Mi s-a mai propus. Scriu 
rar, atunci când simt în
demnul. Mi le-am adunat într- 
un “dosărel” pe coperta căruia 
am scris: “Intimități”. De fapt, 
așa sunt.

Am răsfoit, la ceas de 
taină, scrierile strânse de dna 
învățătoare în “intimități”. în 
versurile din care răzbate o 
nemăsurată dragoste pentru 
MAMĂ, pentru copii, pentru 
flori, pentru anotimpuri, am 
regăsit și o Doamnă a 
condeiului, nu numai sufletul 
mare cât muntele al Doamnei 
învățătoare Lia Sorescu, de la 
Școala Generală Nr. 1. Deva.

Interviu realizat de 
Lucia LICIU

PERSONALITATEA ȘI 
NUMĂRUL PSIHIC (II)

Corespunde celor născuți în zile de 4,13, 22 și 31 
■“ale fiecărei luni, nativi guvernați de Rahu (Nodul Nord 
al Lunii), ceea ce le conferă instabilitate, labilitate 
emoțională, ezitare. Acestea se concretizează în 
schimbări neprevăzute în viață. Sunt îndrăzneți, curajoși, 
răbdători. Punctul lor de vedere diferă de cele mai multe 
ori de al celorlalți și de aceea au dușmani ascunși. Sunt 
adepții acumulării de bogății, dar când au bani cheltuie cu 
nonșalanță. Foarte interiorizați, au o senzualitate 
evidentă și deci multe aventuri amoroase, dar mai puțină 
parte de dragoste. Succesul vine în a doua parte a vieții. 
Deși nu iubesc banii, au parte de moșteniri.

Este numărul celor care s-au născut în 5,14 și 23 
ale lunii. Nativii sunt dominați de Mercur și au un

caracter contradictoriu. Sunt blânzi dar fragili, joviali, 
plăcuți. Iau decizii fără să gândească prea mult, sunt 
impulsivi, ușor adaptabili și cu o dispoziție ce se schimbă 
în funcție de situație. Au idei progresiste și sunt parteneri 
de încredere în afaceri, dar au și înclinații artistice, mai 
ales spre literatură. Rămân gânditori independenți, 
apreciază compania oamenilor erudiți, conservatori dar 
sunt deschiși și ideilor moderne.

□ Aparține nativilor din datele de 6, 15, 24 ale 
fiecărei tuni. Guvernați de Venus, au un magnetism 
deosebit, iubesc luxul, sunt rafinați. Atrag sexul opus și 

au parte de multă dragoste. Conștiențî de farmecul lor 
detestă urâțenia și dezordinea. Inteligenți, plini de tact, 
iubesc simplitatea, libertatea și sunt comunicativi. Se 
plictisesc repede, nu se pot concentra prea mult pe un 
subiect. Sunt foarte norocoși și primesc ajutoare 
nesperate. în familie sunt blânzi, iubitori și răbdători. 
Mențin relații de prietenie de lungă durată. (Va urma)

■ O bucățică de cărbune de lemn așezată 
în frigider alungă mirosurile cele mai persistente.

■ Câteva rămurele de lavandă uscată sau 
câteva coji uscate de portocale vor umple 
camera de miresme dacă le puneți în jarul unei 
sobe (șemineu cu lemne).

■ Mâinile foarte murdare se curăță cu o 
pastă formată din 5 linguri de zahăr și 1 lingură 
de ulei.
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In aceeași firmă
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“Poțifi savantă,
SECRETE MICI

EFECTE MARI

Descântec
Te-ncercui cu gândul. 
Cu brațele, cu o piatră 
Luată din vatră.
Te-ncercui cu piatra focului, 
însemnul neclintit al locului. 
Umbra ta o înlănțui, 
O cuprind în vatra casei mele. 
Cu para focului e scris 
Cercul în care te-am închis. 
Și dacă furiile Tăriilor 
Vor să te abată, 
Liniștită 
în lumină te aduc 
Cu piatra focului 
Din vatră;
Buzele luminii le sărut. 
De pleci spre răsărit 
Gândul și cuvântul meu 
Te-adulmecă •
Ecoul lor răsună-n depărtare: 
“Adu-mil Soare!” 
Și dacă glasul n-are dreptul 
Să te ajungă decât în șoapte, 
Mă-ntorcspre miazănoapte, 
Rog stelele din cer: 
“Adu-mi-l Noapte! ”

Lucia APOLZAN 
(Din volumul "Drumuri, 

încercări, împliniri”)

Dorința de a o cunoaște 
pe dna Elena Rus mi-au 
stârnit-o aprecierile făcute de

1 i,nul dintre ești’ săi efi pentru 
munca de peste un sfert de secol 
și pentru că și-a crescut singură 
cei doi copii. Dialogul s-a legat 
repede, fără rețineri.

întâi mi-a relatat despre 
munca sa de 26 de ani și 7 luni, 
întreaga perioadă ’ fiind la 
cooperație, actualul Federalcoop. 
Prima dată s-a angajat la un 
depozit de textile în 1972, apoi, 
după un an s-a transferat la Ceai- 
Bar. După 10 ani aici, a primit 
gestiunea unui magazin de 
incintă, unde a mai lucrat alt 
deceniu. în această perioadă a 
avut și responsabilitatea unui 
depozit de achiziții în care munca 
era non-stop de dimineața până 
seara. Au venit restructurările și 
din 5 depozite a rămas unul. A 
ajuns, prin transfer, la un chioșc al 
cooperației la Energomontaj 
Mintia. Acesta a fost ultimul loc 
de muncă înainte de pensionare. 
Dar toate locurile în care și-a 
desfășurat activitatea aparțin 
aceleiași firme și trecerile de la 
unul la altul au fost de fapt 
promovări. în cei aproape 27 de 
ani înscriși în cartea sa de muncă 
n-a primit nici o amendă, n-a avut 
lipsuri în gestiune (timp de 16 ani). 
La plecarea la pensie 
conducerea i-a propus să mai 
rămână fie și cu contract de 
prestări de servicii iar colegii s-au 
despărțit de dna Elena Rus cu 
lacrimi în ochi.

“Sunt așa de obosită - 
mărturisește - încât nu vreau să 
mai lucrez. Cel puțin deocamdată. 
Gânditi-vă că n-am avut în toată 
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perioada cât am lucrat decât 
două concedii medicale - unul 
pentru o fractură și celălalt 
pentru o congestie pulmonară 
urâtă. în rest mi-am folosit 
concediile de odihnă ca să merg 
în stațiune sau la Baia Sărată 
să-mi tratez reumatismul. Și 
chiar concediile le luam iarna, 
când oamenii aveau mai puțin de 
lucru, erau în șomaj’’. Un 
asemenea comportament 
justifică aprecierile dlui loan Boc, 
ultimul său șef. Și sentimentele 
de respect sunt reciproce, căci 
dna Rus consideră că “ai mei au 
fost cpi mai buni șefi". Mai 
precizează însă că întotdeauna 
s-a străduit să fie, dacă nu pe 
primul loc, măcar pe al doilea și 
să se intereseze de 
aproviztonare căci nu “șeful îți 
aduce marfă".

Dincolo de muncă viața dnei 
Elena Rus a însemnat bucurii și 
necazuri în familie. De 24 de ani 
e văduvă și a trebuit să se 
ocupe singură de cei doi băieți, 
rămași de tatăl lor de 10 și 7 ani. 
Cel mare e plecat de 3 ani în 
Anglia, dar ddpă ce-și va “face 
o sumă" se va întoarce în țară. 
Cu fosta lui soție se înțelege 
bine, aceasta continuând să-i 
spună mamă atât ea cât și 
actualul său soț. Probabil că pe 
nepoțel îl va aduce aici la școală 
și va sta la bunica (acum 
locuiește la Cugir). Cel mic, un 
tânăr voinic și chipeș, a venit pe 
la mama (spre vădita sa 
bucurie) în timp ce stăteam de 
vorbă. E căsătorit, lucrează la 
Chișcădaga dar are și propria 
sa firmă. “Lucrează foarte mult 
copiii mei - spune mama. Sunt 
tineri dar întreprinzători". De anul 
trecut, de teama singurătății 
instalată în casă după plecarea 
băieților, și-a găsit un om, “bun, 
care-mi iubește copiii". Acum și 
copiii sunt mai liniștiți căci o știu 
în siguranță, nu se mai tem că ar 
putea păți ceva (cu un timp în 
urmă a suferit un preinfarct).

Din spusele dnei, din 
expresia feței, am dedus că e 
împăcată și fericită.

Viorica ROMAN

poți fi artistă, nu

femeie. \it trece în
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tabăra bărba

rfZor.”
(G CMineșcu)
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■ Melcii de grădină care atacă răsadurile 
dispar dacă se presară pe riiarginea brazdei 
sare grunjoasă.

■ Insectele din,casă" dispar dacă ardeți 
frunze de dafin. Rezultatul este spectaculos, în 
plus în casă rămâne un miros plăcut.

■ Petele de rugină slabe.de pe hainele 
noastre se scot cu zeamă de lămâie, peste care 
se așază talpa fierbinte a fierului de călcat, 
așteptând până ce rufa te usucă, după care se 
spală.

■ Un cornet de piper (deschis), așezat în 
dulapul de haine, alungă moliile.

Grupaj de Hie LEAHU

Suferim pentru că greșim i
După unele păreri bolile 

se dobândesc în urma unor 
greșeli personale.

Ficatul e locul unde se 
răsfrâng emoțiile negative, 
ura și mânia. Violențele 
împotriva propriei persoane, 
disimulate în răutăți față de 
ceilalți, îmbolnăvesc ficatul. 
Dezacordul dintre suflet și 
minte poate genera icterul. 
Scapă de necazuri oamenii 
credincioși, care nu vor muri 
de ciroză, se spune. 
Problemele vezicii biliare 
sunt date de îngustimea 
spiritului.

Pancreasul e oglinda 
| vieții senzuale trecute. 
IDia.betul reprezintă lecția 

rigorii și disciplinei extreme.

Rinichii. Cei care nu-și I 

exprimă talentele, credințele | 
sau dorințele, se expun la. 
tulburări renale. Infecțiile* 
urinare sunt generate de| 
resentimente față dei 
partenerul sexual.

Hipotensiunea estel 
cauzată de lipsa de| 
compasiune sau de limitarea j 
sentimentelor. Hipotensiunea I 
este boala persoanelor care | 
nu cred în iubire, sunt, 
negativiste. '

Alcoolismul implicai 
probleme de relație cu tatăl, i

Tabaqismul reflectă* 
probleme legate de înțărcare I 
sau de relația cu mama. |

Otitele provin din refu-. 
zul de a-i înțelege pe alții. I 
__________ __________ ____ I

O retetă din t 
bătrâni

fn cazul durerilor de dinți 
se aplică pe dintele care doare 
un tampon de vată îmbibat cu 
suc de usturoi (de ceapă ori de 
mentă).

Pentru dureri provocate de 
carii dentare se va introduce în 
carie un mic fragment de 
mugure de cuișoare, care își 
exercită acțiunea antiseptică și 
calmantă datorită degajării 
uleiurilor volatile de tanin. Se 
mai poate introduce în carie o 
bucățică de usturoi (care 
acționează prin arsenicul pe 
care îl conține) sau un mic 
cocoioș obținut prin zdrobirea 
unei bucățele de rădăcină de 
pătrunjel (cu puțină sare).

fn faza de debut a! abce
selor dentare se recomandă 
Infuzie de flori de mușeței 
călduță care se ține în gură sau 
infuzie de frunze de salvie.

Vinete ympiute cu zarzavat. Se aleg vinete 
tinere, li se taie coada și se despică la mijloc pe 
lung. Se pun în apă clocotită, puțin sărată și se 
lasă să fiarbă până devin moi. Se 
scot din apă, se așază pe o masă 
curată, se pune peste ele o 
planșetă și deasupra ei greutăți, se 
lasă astfel 2-3 ore, pentru a se 
scurge zeama neagră. Apoi vinetele 
se umplu cu zarzavat bine frecat cu
sare: varză albă tăiată fideluță, câțiva morcovi, 
țelină și pătrunjel (rași), usturoi pisat. Acest 
amestec se pune în despicătum vinetelor care 
apoi se leaga cu cozi de țelină opărite. Se așază 
în borcan (în Care s-a pus hrean, boabe de piper 
și eventual de muștar) și peste ele se toarnă o

saramură făcută din apă (2 I), oțet de 9 grade 
(un pahar) și sare după gust. Se pun deasupra 
scăndurele în cruce și se leagă cu celofan. Se 

păstrează la loc rece.
Gogoșari și ardei gen bulion. 

k 1 kg de gogoșari, 1 kg de ardei 
roșii lungi, 300 g sare, 1 g acid 
salicilic. Se spală bine gogoșarii și 
ardeii, se taie în două, se înlătură 
cotorul și semințele. Se dau ardeii

prin mașina de tocat și se amestecă bine cu 
sarea și acidul salicilic. Se așază în borcane și 
se leagă cu celofan dublu. Se întrebuințează 
iama în prepararea ciorbelor, mâncărurilor cu sos 
sau chiar zacusca (mai ales din fasole boabe). 
(Din '"’Practic! Instructiv! Educativ!’)

îmbrăcămintea
bebelușului

Este bine să vă întrebați prietenele cu 
experiență ce este practic și util în 
domeniul îmbrăcămintei pentru noul 
născut. în primele șase luni, crește foarte 
repede și îi .vor trebui multe schimburi.

Pentru că își petrece o mare pape din 
timp dormind, îmbrăcămintea în care se va 
simți confortabil va fi pijamaua dintr-o 
singură bucată, din țesătură extensibilă. 
Nu este nevoie ca totul să fie nou și

COLTUL TINEREI 
’ MAME

modern. Se poate împrumuta sau cumpăra 
de ocazie, la jumătate de preț. De 
asemenea lucrurile esențiale ca leagănul 
și cântarul pot fi închiriate.

îmbrăcămintea se va alege ceva mai 
mare, ținând cont de conformația 
bebelușului, nu de vârsta lui. Se vor 
cumpăra articole din materiale moi, 
confortabile, care se pretează la spălatul 
cu mașina automatică și pe cât posibil 
neșifonabile. Evitați hăinuțele care se 
îmbracă peste cap, deoarece micuții au 
oroare de aceasta. Știind că scutecele 
trebuie schimbate des, alegeți 
îmbrăcăminte care să vă permită 
eliberarea părții de jos a corpului, fără să 
dezbrăcați complet copilul.

Nu uitați că plăcerea bebelușului se 
află în confort și în timpul ce i-l acordați și 
nu oferindu-i ceea ce este șic, modern și 
costisitor. (După Cartea tinerei mame - 
Bebelușul de la o zi Iș un an de Anne 
Bacus)

slabe.de
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Blândețea și fermitatea trebuie sa 
meargă mână în mână

Dl loan Glodeanu, primarul 
orașului Hațeg, a fost ziarist o 
vreme, dar în momentul de față 
este supărat pe gazetari. De ce?

' Fiindcă într-o anchetă pe tema 
modului cum este gospodărit și 
administrat orașul, autorul aces
teia a stat de vorbă cu oameni 
ce nu locuiesc în Hațeg. A sărit 
însă peste supărare și a ac
ceptat să stea de vorbă cu noi.

întrebare: Știm că - din 
punctul de vedere al culorii politi
ce - consiliul este foarte etero
gen. Cum colaborează primăria 
cu consilierii?

Răspuns: Foarte bine. La în
ceputul acestei legislaturi unii con
silieri au încercat să facă politică 
de partid în ședințe. La cererea 
noastră însă au renunțat. Atât noi,, 
primăria, cât și consiliul loca], fa
cem o singură politică: interesele 
Hațegului și ale oamenilor lui.

' î.: Ați pus în dezbatere pro
iecte de hotărâri pe care con
silierii le-au respins?

R.: Respinse nu, doar amâ
nate.

î.: Au fost hotărâri respinse 
de prefectură?

R.: Cea cu privire la grila de 
salarizare. De altfel prefectura a 
anulat astfel de hotărâre la toate 
consiliile locale. Vreau să accen
tuez că foarte buna colaborare nu 
înseamnă că toți consilierii sunt de 
acord cu textul prezentat de pri
mărie, că este unanimitate în mo
mentul votării. Dimpotrivă, dezba
terile sunt foarte aprinse, se dis
cută în contradictoriu. Asta în sco
pul adoptării de hotărâri cât mai 
bune care să slujească efectiv 
intereselor tuturor oamenilor.

*■— - -
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La Prestatorul SA

Dificultăți în 
realizarea stocurilor

de iarnă
Dificultățile cu care se con

fruntă unitățile de gospodărie 
comunală și locativă nu sunt 
dintre cele mai puține și acest 
lucru mai cu seamă atunci când 

' este vorba de bani? Și la Hațeg, 
după cum avea să ne informeze 
dl Viorel Jurconi - managerul 
tehnic al SC Prestatorul SA, pro
blema cea ma grea pentru 
această perioadă o reprezintă 
lipsa fondurilor bănești ppntru 
crearea stocurilor de iarnă ne
cesare agentului termic.

Potrivit spuselor interlocuto
rului nostru la centrala nr. 1 s-au 
alocat 20 de milioane de lei pen
tru diverse reparații, iar la PT3 
nu au fost mari probleme întru
cât este o centrală nouă. Singu
ra șansă pentru soluționarea 
situației privind stocurile de iarnă 
o reprezintă creditul întrucât 
asociațiile nu au posibilitatea să- 
și plătească în avans serviciile 
prestate, credit care atrage do-

î.: In dorința de a afla cum 
funcționează această colaborare 
și, mai ales, cu ce rezultate, vă 
rugăm să ne răspundeți la între
barea: în ce se materializează ea?

R.: într-o recentă ședință a 
consiliului local am prezentat un 
bilanț al primilor doi'ani ai acestei 
legislaturi, așa că vă pot spune 
clar ce am reușit și ce nu.

î.: Ce-ați reușit, die primar, 
desigur, împreună cu echipa?

R.: Să știți că - nu o spun ca 
să mă laud - împreună cu vicepri- 
marul, secretarul, cu conducătorii 
de birouri, de altfel cu toți salariații 
instituției - alcătuim o echipă ce se 
străduiește să îndeplinească nevo
ile orașului și ale celor ce ne-au 
ales sau nu ne-au votat. Dar să 
trecem la concret. în primul rând am 
reușit să îmbunătățim infrastruc
tura. S-a turnat asfalt'pe 3 km de 
drum, au continuat lucrările la șo
seaua de centură. Se apropie de 

bânzi și implicit costuri mai mari. 
De plata antisipată nici nu poate 
fi vorba întrucât cele 20 de aso
ciații cât însumează orașul au o 
datorie de circa 200 de milioane 
de lei, bani cu care în prezent- 
dacă ar fi în contul SC Presta
torul SA s-ar putea achiziționa 
un stoc de combustibil necesar 
pentru câteva luni. Iar cu altă 
parte s-ar putea plăti din dato
riile pentru energie electrică ce 
se ridică în prezent la 260 mili
oane de lei.

Dl Viorel Jurconi ne-a mai in
format că Prestatorul SA Hațeg 
are de încasat peste 500 de mili
oane de lei; o parte dintre datorii 
provenind de la unitățile buge
tare - circa 300 de milioane de 
lei. Randamentul foarte slab al 
centralei termice nr. 2 a făcut în 
urmă cu trei arrî asociațiile-de 
locatari să renunțe la serviciile 
acesteia, majoritatea dintre lo
catari căutându-și soluții proprii 
pentru încălzire și apă caldă.

Vechimea mare a rețelei de 
apă din oraș nu exclude serioase 
dificultăți întrucât tuburile fiind mai 
vechi de 25 de ani nu permit o 
presiune mai mare de trei atmos
fere, situație în care la etajele su
perioare nu există apă în perma
nență. înlocuirea acestora devine 
tot mai grea întrucât tuburile din 
azbociment în prezent nu se mai 
fabrică, iar realizarea unor soluții 
alternative cere timp și bani în 
plus.

Lipsa banilor pentru inves
tiții, pentru refacerea rețelei de 
apă a orașului nu exclude într- 
o perioadă apropiată mari gre
utăți, fapt ce pune sub semnul 
întrebării asigurarea unor ser
vicii de calitate și la prețuri 
accesibile.___________________ J 

final introducerea gazului metan. 
S-a rezolvat iluminatul public pe 
fiecare stradă din oraș. S-a refă
cut canalul pluvial și a sporit ca
pacitatea canalizării în zona blo
curilor. Apa potabilă se conto- 
rizează. S-a terminat documen
tația pentru introducerea apei 
potabile în Silvașu de Jos. S-a 
deschis o cantină de ajutor social 
unde iau masa 218 persoane, 
marea majoritate elevi. Am asi
gurat spațiu pentru judecătorie și 
parchet. S-au organizat trei par
cări cu plată în centrul orașului. 
Reușitele noastre sunt mult mai 
multe, dar nu aveți dumnea
voastră spațiu să le scrieți pe 
toate.

î.: Așa este, dar altceva 
vrem șă vă întrebăm: Ce nu ați 
reușit și nu reușiți?

R.: Două lucruri: să dăm locuri 
de muncă și locuințe la oameni. Iar 
Hațegul are foarte mulți șomeri - 
cred că jumătate din populația aptă 
de muncă nu are de lucru. Lo
cuințe nu se mai construiesc.

î.: O ultimă întrebare: în ra
porturile cu cetățenii sunteți 
adeptul blândeții sau al fer
mității?

R.: Cele două trebuie îmbi
nate, după părerea mea, și apli
cate de la caz la ca?. Cred că se 
impune mai multă fermitate în apli
carea și respectarea legilor. Cel 
mai grav fenomen al acestei peri
oade este neaplicarea legislației. 
De aceea avem corupție peste 
tot, infracționalitatea crește, liniș
tea și ordinea publică sunt pro
fund tulburate. Blândețea și fermi
tatea trebuie să meargă alături, 
^ânăjnmână^cumsezice_^^^

‘x A căutat-o cu lumânarea!
Dacă fiecare dintre noi căutăm să avem grijă de sănătate, să nu pățim 1 

I ceva, nu același lucru se poate spune de losif Gadi din Hațeg. în urmă cu I 
I câteva luni s-a prezentat la Poliția din localitate unde a dat o declarație în i 
1 care se spunea că "rog dacă voi fi lovit de o mașină, șoferul să nu 1 
| pățească absolut nimic, deoarece vina va fi numai a mea." La doar | 
I câteva zile, losif Gadi și-a căutat-o cu lumânarea, aruncându-se în fața ■ 

unei mașini, în urma căreia s-a ales cu fracturi și traume zdravene. ‘
Indignat de cele întâmplate s-a adresat poliției din nou prin care | 

^solicita pedepsirea "șoferului vinovat", deși vina îi aparține. y

I

I
z

Tragedii la

Numai în acest an pe 
raza de competență a Poli
ției Rutiere din Hațeg au 
avut loc 15 accidente sol
date cu cinci morți și cu 13 
persoane grav rănite.

Cauzele cele mai frec
vente sunt viteza și alcoo
lul, precum și neatenția la 
depășiri.

Numai în trimestrul trei 
pentru abateri de la norme
le rutiere s-au ridicat 24 
permise dintre care 14 
'pentru alcool. Tot în această 
perioadă a fost stabilit și un 
record radar de 148 km la 
oră pe drumul'spre Caran
sebeș, într-o localitate sub
urbană Hațegului.

Polițiștii de la Serviciul 
circulație al orașului atrag 
atenția că odată cu veni
rea toamnei drumurile na
ționale 68 (Hațeg - Caran
sebeș), 66 (Hațeg - Petro
șani) și Călan - Hațeg ofe
ră numeroase surprize pe 
alocuri creându-se zone 
periculoase ce pot duce la 
tragedii - fapt ce implică o 
rulare mai atentă pe aces- 

Je porțiuni de drum.

Pagină realizata de 
Cornel POENAR, 
Traian BONDOR 

Foto: Traian MÂNU

NOTFINFORMA JIIOPINII 
corect și la timp de obligațiile ce le 
au față de bugetul statului. Asta și 
pentru că activitatea lor este urmă
rită îndeaproape de factorii de drept 
să o controleze. în perioada trecută 
din acest an, circa fiscală a efec
tuat 50 de controale constatând 
doar 5 abateri de la legi pentru care 
a aplicat amenzi de o jumătate de 
milion de lei.

Serviciu propriu
Consiliul local și-a creat un ser

viciu propriu care are ca obiect de 
activitate salubritatea orașului ce 
acționează din martie a.c. Serviciul 
respectiv asigură întreținerea spa
țiilor verzi, curățenia străzilor și 
trotuarelor, cele trei parcări cu plată

Contorizarea

a-

apei
în Hațeg există circa 4000 

de apartamente, marea majo
ritate dintre acestea fiind cum
părate de locatarii acestora. La 
inițiativa primăriei în vederea 
reducerii consumului de apă re
ce și pentru a diminua pagubele 
s-au montat contoare la fiecare 
scară.

în prezent circa 80% c 
blocuri sunt contorizate.

Telefonie 
moderna

De mai mulți ani Hațegul
vea mari probleme, cu telefoa
nele din pricina aparaturii vechi 
din centrala orașului. Din luna 
martie a.c. aceste necazuri au 
dispărut deoarece a fost mon
tată o centrală de tip ĂLCATEL 
care funcționează ireproșabil.

Privatizați! și 
disciplina 
financiară

Adevărul este că în Hațeg 
sunt foarte mulți întreprinzători 
particulari, realizându-se din acest 
punct de vedere încărcătură mare 
pe cap de locuitor. Dna Cornelia 
Bota, șefa circumscripției fiscale, 
ne spunea că la ora actuală 
există 310 SRL-uri, 190 asociații 
familiale și persoane fizice ce ofe
ră diverse servicii,. în special co
merciale și 25 de societăți în nume 
colectiv. Marea majoritate dintre 
agenții economici privați se achită 

Ai 6 rate!
* ;■

Acum ajungi mai ușor

XuTOPUAT COhMTX G*M UCALCA AUTORIZAT CONNtX 3BM OCAlCA AUTORIZAT COHhtX GSM

... să-ți iei un telefon mobil. îl iei în rate!

Sună bine Pentru tine.

COMNCX OSU OCALE» AUTORIZAT COHN1X GSU OlAltfc AUTORIZAT CONNEX OSMDEALER AUTORIZAT

HUNEDOARA
Bd. Dacia nr.37,
Bl.'47, Parter 
tel. 054-723 139

ORĂȘTIE 
B-dul Eroilor, 

Vladimirescu nr. 2 Bl E, Parter 
tel. 054-770013 tel. 054-247 540

DEVA BRAD
Bd. Decebal, bl. R, Str. Tudor 
parter
tel. 054-211 216
• nu include T.V.A

DEALER AUTO
RIZAT CO

NNEX G
SM DEALER AUTO

RIZAT CO
NNEX G

SM DEALER AUTO
RIZAT CO

NNEX G
SM DEALER A

U
TO

R
IZA
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SM DEALER A
U
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R
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De acum, prin^CONNEX GSM. ai noul sistem de plată în rate CONNEX SMART și poți 

cumpăra telefonul Motorola d520 în 6 rate lunare, avansul fiind de numai 89S*. în plus, până

la 17 octombrie, beneficiezi de conectare gratuită la orice tip de abonament CONNEX GSM.

din centrul localității și - se apre
ciază - face treabă foarte bună.

Este un exemplu ce ar me
rita extins căci e mult mai ieftin.

Invitație
a

Circa 50% din oamenii apți de 
muncă din oraș nu au un loc de 
muncă sigur, sunt șomeri adică. 
Mulți au depășit perioada aju
torului de șomaj și cea a ajutorului 
de sprijin. 256 de familii primesc 
ajutor lunar de la stat, iar 218 ce
tățeni - în special școlari - sunt 
înscriși la cantina de ajutor social.

Prin restrângerea activității la 
unii agenți economici au rămas 
multe spații de producție nefolosite. 
Sunt așteptați întreprinzătorii.

CONNEX
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COMEMORĂRI

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând casă, 71 ari grădină, 
1 hectar pădure. Mărtinești, 69 
(3018)

• Vând apartament 2 camere, 
la parter. Tel. 229111 (3021)

• Vând apartament 2 camere, 
amenajat pentru vânzare carne 
și preparate din carne, situat în 
Orăștie, str. Pricazului, bloc 4/35, 
tel. 092/548801. (5737)

• Vând apartament 2 camere, 
ultracentral, etaj IV, tel. 218150, 
etaj IV, tel. 218150, orele 7,30- 
15,30. (4981)

• Vând casă în Hunedoara, 
poziție centrală, preț negociabil. 
Informații la adresa Al.Odobescu 
nr.11, între orele 17-21. (5554)

• Vând Oltcit Club, 8.000.000 
lei, negociabil. Tel. 216908, 
zilnic 8-20 (3001)

• Vând camion S.R.114, 
incomplet, tel. 622476 sau 
623851 (5252)

• Cumpăr copiatoare vechi, 
dezafectate, pentru piese. Ofer 
între 50-100 DM pe bucată. 
Relații la telefoanele 092/ 
238348 sau 054/713800. (OP)

• Vând și montez parbrize 
auto, toate tipurile. Qeva, str. 
Dragoș Vodă, 14. Telefon 
225075. (5322)

• Vând remorcă Aro una tonă 
și motor tractor 650, preț nego- 
ciabil. Telefon 667450. (9339)

• Vând otel beton diametrul 
6- 2805 lei/kg și diametrul 
8,10,12 - 2965 lei/kg. Telefoane 
213637, 092/348200. (5342)

• Vând căței Rottweiler, din 
părinți campioni, linie germană. 
Tel. 057 242643 (3004)

• Vând telefoane celulare de 
mâna a doua, ofer garanție. Tel. 
094 859958 (3009)

• Vând capre, preț conve
nabil, Orăștie, tel. 242654, fa
milia Bîru. (5736)

• Vând trei valțuri noi, de 
800, sită plană nouă, cu 6 
pasaje, trei elevatoare duble, 
moară de porumb și linie 
curent, cu transformator. Tel. 
813385, Alba, (5738)

• Societate comercială anga
jează absolvenți promoția 1998. 
Solicitanții sunt rugați să trimită 
C.V. la căsuța poștală nr.22, 
Oficiul Poștal nr.6 Deva. (OP)

• 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. (5331)

• Angajez șofer categoria D. 
Tel. 211618 (5348)

• Societate particulară de 
construcții angajează urgent 
inginer constructor. Tel. 216795, 
între orele 7-15 (3020)

• Angajăm urgent: un agent 
vânzări cosmetice pentru Valea 
Jiului, un agent vânzări cosmetice 
pentru Hunedoara, Hațeg, Călan. 
Preferabil cu experiență: posesor 
auto sau carnet auto. Informații 
tel. 092/233397 (5184)

• Vineri, 2 octombrie 1998, 
se împlinesc trei ani de la trece
rea în veșnicie a celui care a fost

av. EMILIAN GEORGE IGNA

Parastasul de pomenire va 
avea loc vineri, 2 octombrie 
1998, ora 12, la Cimitirul din 
str. Eminescu, Deva. Copiii 
Gigi, Daciana, Alex, Antonela, 
Vlad, Gigi. (3037)

DECESE

DIVERSE

• Cu adâncă durere în 
suflet familia anunță dece
sul bucului și dragului lor 
soț, tată și bunic

GHEORGHE CATANOI

• în conformitate cu Legea nr. 
137/1995, SC Eco Invest SRL 
Deva anunță începerea de
mersurilor pentru obținerea 
acordului de mediu pentru 
sediul magazinului din str. 
A.lancu, bl. H.1, sc.D,parter. 
Eventualele sesizări se depun 
la sediul APM Deva, str. Aurel 
Vlaicu, nr. 25. (3017)

• Medic tratez disfuncții se
xuale, impotență, ejaculare 
rapidă, colete provincie. 01/ 
6376273, 092/342629. (OP)

•Astăzi, 01 10 1998, ora 17, 
în foaerul Casei de cultură 
Deva are loc vernisajul expo
ziției de intarsie în lemn a 
domnului dr.ing. Corneliu 
Arsin, în organizarea S.C.Mi- 
nexfor SA Deva și Casa de 
cultură. Expoziția poate fi 
vizitată în perioada 01.10 - 
10 "'0.1998 Vă așteptăm cu 
drag!

Pentru cei care l-au cu
noscut și vor să-l conducă 
pe ultimul drum, înmor
mântarea va avea loc astăzi, 
1.10.1998, ora 14. (3028)

• Suntem alături de familia 
îndoliată și regretăm decesul 
buhului nostru cumnat

GHEORGHE CĂTĂNOI

OFERTE DE 
SERVICII

PIERDERI

• Efectuez transport persoane 
Bekescsaba și București. Tel. 
217882 (5346)

• Pierdut certificat fiscal 
8848201 aparținând SC Humro 
&Re Comserv Uroi. Se declară 
nul. (3014)

nr.

DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM ■=*

Acum poți!

Sună bine. Pentru tine.

CONNEX

Și pune-l in buzunar

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

noul sistem de plată în rate CONNEX SMART și poți cumpăra telefonul Motorola d520 în 6 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
Bd. Decebal, bl. Al, parter 
tel. 054-233 519

* nu include T.V.A

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

Sincere condoleanțe și 
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace. Familia Tamaș 
Aron. (3028)

• Cu adâncă durere adu
cem calde mângâieri fami
liei îndoliate de decesul 
celui care a fost

GHEORGHE CĂTĂNOI

Dumnezeu să-l aibă în 
grijă! Familia Voica loan. 
(3028)

II

TUR SA
Soimus
9 9

Vinde
Gama completă uti

laje tâmplârie produse 
de "Umaro" Roman în 
stare foarte bună.

Utilajele pot fi văzute la 
sediul "Agromec" Șoimuș 
(fost SMA).

Cedăm contract în
chiriere hala tâmplârie.

Informații suplimentare la 
tel: 054/211976 sau 094/ 
561824.

PRIMARIA COMUNEI CRISTIORU
DE JOS

JUD. BIHOR
Organizează, conform HGR 727/1993, licitație publică deschisă 

fără preselecție pentru adjudecarea proiectării studiului de feza
bilitate pentru investiția publică "Alimentarea cu apă a loca
lităților Poriana și Săliște de Vașcău, comuna Criștioru de 
Jos, județul Bihor", în data de 15 octombrie 1998, ora 12.

Sursa de finanțare: Bugetul de stat.
Condiții de participare: societăți comerciale care au experiență 

în domeniul respectiv.
Documentele licitației se pot procura contra sumei de 300.000 

lei.
Data macximă de predare a ofertelor: 15.10.1998, ora 9, la sediul 

primăriei, iar deschiderea ofertelor se va face în data de 15.10.1998, 
ora 12.

Plata documentelor de licitație se va face la casieria primăriei. 
Relații s.uplimentare se pot obține de la primărie, tel: 337432.

Qerul, variabil, va prezenta 
înnorări temporare în regiunile 
nordice și nord-vestice și trecă
tor în sud-estul țării, precum și în 

zonele de deal și de munte unde pe alocuri vor cădea averse de
ploaie. în restul teritoriului acestea vor fi izolate.

Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 12 grade, iar 
cea maximă va fi cuprinsă între 23 și 25 grade.

f VREMEA j

D.G.M.P.S. - Oficiul Județean de Foiță de Muncă și Șomaj Deva 
SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCA VACANTE, LA DATA DE 29.09.1998

administrator 
agent comercial 
agent de asigurare 
agent reclamă publicitară 
arhitect clădiri 
arhitect urbanism, peisagis

tică și amenajarea teritoriului 
barman 
brutar 
bucătar 
cofetar 
confecționer tricotaje 

după comandă 
confecționer- - asamblor 

articole din textile 
constructor-montator de 

structuri metalice 
contabil 
contabil șef 
coșar 
cosmetician

1
6

35 
50

3

1
28
10
4
3

1
3
2
1
1

croitor 
cusător piese din piele

și înlocuitori 
cusător piese la încălțăminte 
dulgher pentru construcții 
electrician auto 
electronist 
fierar betonist 
frezor universal 
frigotehnist 
gestionar depozit 
inginer construcții civile, 

industriale și agricole 
inginer textile, pielărie 
instalator apă, canal 
jurisconsult 
.lăcătuș mecanic 
magaziner 
maistru în industria 

textilă-pielărie 
mecanic auto

13

1
16

1
1
4
1
1
4
2

3
1
1
1

14
2

4
4

muncitor necalificat 
ospătar (chelner) 
paznic 
portar 
psiholog 
recepționer 
secretar administrativ 
strungar la strung carusel 
strungar universal 
sudor autogen 
șofer de autoturisme și 
camionete 

tâmplar universal 
tehnician constructor 
tinichigiu carosier 
tricotor 
țesător-restaurator manual 

de covoare 
vânzător 
zidar rosar-tencuitor

7
7
2
1
1
1
1
1
2
2

5
8
2
3
5

15.
35

2

tot. loc. de muncă vacante 405
Z-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Oficiul Județean de Forță de Muncă și 
Șomaj Hunedoara-Deva puteți pnmi 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

Universitatea de Vest "Vasile Goldis" Arad -------------------------------------------------- *----------
Organizează înl0.10.1998 concurs de admitere la:

Facultatea de Medicină, singura autorizată din țară prin HG 294/1997
Facultatea de Drept (acreditată definitiv)
Facultatea de Stomatologie
Facultatea de Marketing - Management - Informatică
Facultatea de Științe Umanist Creștine
Facultatea de Educație Fizică și Sport
Colegiul Universitar Pedagogic 

Colegiul de Tehnică Dentară
(toate autorizate priin HG 294/1997)

Școala Postliceală de Ghizi de Turism
Școala Postliceală de Relații Publice
Școala Postliceală de Contabilitate - Informartică

Pentru Școlile Postliceale se pot înscrie și absolvenți fără Diplomă de Bacalaureat.
înscrierile pentru concursul de admitere se fac la secretariatele facultăților și colegiilor în perioada 

30.09■ 09.10.1998, zilnic între orele 8-16. La Facultatea de Educație Fizică și Sporiși la Colegiul 
Universitar Pedagogic, probele eliminatorii se var desfășura în data de 09.10.1998. înscrierile pentru 

Școlile Postliceale se fac in Campusul Universita r, str. Feleacului, nr. la, imobil P+4, sala 8.
Informații suplimentare la tel: 057/25639'1, int. 18, Birou! relații cu publicul

>

11

71
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Anunță:

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

Consiliul Județean Hunedoara

în data de 15 octombrie va avea loc selecția de 
oferte de preț pentru tehnică de calcul în vederea 
achiziționării.

Solicităm în plus oferte de soft de rețea.
Ofertele se depun la sediul Consiliului Județean, în 

Deva, str. 1 Decembrie, nr.35, la Registratură.
Informații latei: 054/215652

<< ’ - ■ ■■ -
-......... ..................

.banca* ZA.

Corpul Expertelor Contabili 
șl Contabililor Autorizați 

Filiala Hunedoara-Deva
Str. Libertății, bloc L4, mezanin, tel: 214658

Organizează cursuri de inițiere în contabilitate, 
începând cu data de 5 octombrie 1998.

Conform Ordonanței Guvernului nr. 89/1998 art. 5, litera b, 
condițiile minime pentru dobândirea calității de contabil 

autorizat prevăd studii medii și o vechime in contabilitate 
de cel puțin 5 ani.

------------- ■ ......

Societate 
Comercială
> Oferă spații pentru 

depozitare mărfuri, cu 
rampă pentru încărcări- 
descărcări, atât la Deva 
cât și la Petroșani.

> Vinde la prețuri foar
te avantajoase mobilier co
mercial: rafturi metalice 
pentru depozitare marfă; 
cântare 500 kg (stare 
nouă); dulapuri metalice tip 
vestiar; palete lemn tip 
EURO 1200x800 cm.

Relații zilnic între orele 
8-15, la tel: 223320 sau 
221093.

în ziua de 2 
octombrie a.c., 
la ora 17, în 
sala Prefecturii 
va avea loc 
adunarea ge
nerala a Aso
ciației revolu- 
tionarilor din t

Deva, la care 
sunt convocati•

toti membrii.
Consiliul de 

conducere

Direcția Generală a 
Vămilor

Scoate la concurs pentru Vama Deva următoarele 
posturi vacante:

1 post inspector vamal gr.II, studii superioare; 
4 2 posturi controlor vamal gr.III, studii medii; 
$ 1 post muncitor (șofer) gr.III, studii medii.

Informații privind condițiile de participare, locul 
susținerii concursului, documentele, tematica și biblio
grafia necesare pentru prezentarea la concurs sunt afișate 
la sediul Vămii Deva, str. 22 Decembrie, nr.259-261.

Soluții germane pentru 
amenajări interioare 
adezivi pentru gresie, faianță, tapet, 
covoare PVC și textile 
spumă poliuretanică 
gleturi, chituri și silicon pentru etanșarea rosturilor 
acrilat pentru reparații 
șape autonivelante

♦

♦
♦
♦
♦
Distribuitor autorizat: ■ SIMAKO
Deva, Bd. Decebal, bl. P, tel./fax.: 054-211053

Publirom Group SRL

Banca Transilvania SA
Sucursala Deva

CREDITE AVANTAJOASE 
PENTRU EXPORTATORI

Firmele cu activitate de export beneficiază de 
avantaje suplimentare la creditele acordate de 
Banca Transilvania, dobânzile practicate fiind, în 
funcție de rulajul în valută, mai mici, după cum 
urmează:

- cu 2 procente pentru încasări valutare de peste 
100000 USD/lună sau echivalent în alte valute

- cu 3 procente pentru încasări valutare de peste 
200000 USD/lună sau echivalent în alte valute

- cu 5 procente pentru încasări valutare de peste 
500000 USD/lună sau echivalent în alte valute.

Se acordă:
- credite pentru activitatea de producție
- credite pentru investiții
- credite pentru cumpărarea de acțiuni și active 

ale societăților care se privatizează.
Detalii în legătură cu aceste tipuri de credite 

obțineți la sediul nostru din Deva, 
b-dul 22 Decembrie, nr. 42.

Tel. 054-232258, 232280 Fax: 054-232280

Sunteți interesat să lucrați pentru COMPANIA nr. 1 
din lume în industria restaurantelor quick-service?

McDonaitfs

McDonald's vă oferă posibilitatea de a învăța cum să 
conduceți activitatea într-unul din restaurante ca: 

MANAGER ÎN RESTAURANT

Sunteți candidatul potrivit dacă:

Angajeaza
- sales representative
- marketing representative
- comercial representative
- area sales manager

Condiții:
I

- vârstă maximă 30 de ani
- prezență agreabilă
- abilități comunicationale

I >

Se oferă:
- salarizare fixă + comison, posibi

lități de promovare

-sunteți o persoană dinamică, flexibilă și ambițioasă
- aveți cunoștințe bune de limba engleză
- aveți vârsta cuprinsă între 23-33 de ani

- aveți domiciliul în Deva
- aveți studii medii (bacalaureat) 

i

McDonald's vă oferă:
- perspectivele profesionale ale unei companii internaționale

- pregătire corespunzătoare în România
- lucrul într-o echipă tânără, motivant 

-salariul în funcție de performanță

Trimiteți un Curriculum Vitae la 
fax: 057-211011 și așteptați să fiți contactați.

Dacă doriți să vă alăturați nouă, vă rugăm să trimiteți 
un CV și o scrisoare de motivație până la data de 

15 octombrie 1998, la adresa:
McDonald's ROMANIA - str. Fabrica de Glucoză, nr. 2-4, 

sector 2, București, Departamentul Resurse Umane
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COMBATEREA ACTELOR DE 
BRACONAJ PISCICOL

Inspectoratul General al PoJiției și Ministerul 
Agriculturii și Alimentației, constatând că are loc o 
reducere alarmantă a unor specii de pești (existând chiar 
pericolul dispariției acestora) ca urmare a braconajului, 
au decis, de comun acord, să organizeze acțiuni și 
controale periodice în vederea depistării persoanelor 
care săvârșesc asemenea acte, urmărind aplicarea cu 
fermitate a Legii 12/1974 și a HG 971/1994.

în acest sens se vor intensifica controalele și patrulările 
pe timp de zi și de noapte pe raza localităților urbane sau 
rurale unde se află lacuri, bălți sau ape curgătoare, 
acționându-se în echipe mixte pentru prevenirea și 
descoperirea faptelor antisociale în acest sector.

De asemenea, se va urmări depistarea persoanelor 
fizice care dețin la domiciliu unelte și scule de pescuit 
interzise prin diferite acte normative, sau care au ca 
preocupări confecționarea și comercializarea acestora; 
identificarea persoanelor care datorită specificului 
activității profesionale au posibilități și sunt predispuse la 
procurarea de materiale explozive sau substanțe toxice 
în scopul utilizării la braconaj piscicol.

Totodată se vor organiza periodic controale și filtre în 
special pe timpul nopții asupra autovehiculelor sau 
ambarcațiunilor care staționează sau circulă în zona 
lacurilor, bălților și apelor curgătoare, pentru 
descoperirea celor care dețin sau transportă pește 
provenit din acte de braconaj în vederea comercializării; 
acțiuni și controale în piețele agroalimentare ori în 
punctele autorizate sau neautorizate unde se 
comercializează pește, în scopul depistării persoanelor 
care desfășoară activități ilicite la acest regim. (N.T.)

".. *

Serbările 
Cetății

(Urmare din pag. 1) 

doric al ansamblului "Silvana” (ora 18, 
Casa de Cultură) vor fi ofertele zilei de 
duminică, 4 oct.

Luni (5 oct.) este ziua teatrului; sala 
mare a Casei de Cultură va găzdui 
spectacolele Teatrului de păpuși "Ariei” 
din Deva (ora 10) și al Teatrului 
Național din Cluj, cu o piesă de William 
Shakespeare - “Comedia erorilor” (ora 
18).

Același teatru de păpuși va evolua și 
marți (6 oct.) în Piața Victoriei (ora 17), 
în timp ce în sala mică a Casei de 
Cultură va avea loc Amfiteatrul artelor, 
urmat'de un recital de chitară clasică, la 
ora 18,30.

Serbările Cetății continuă în 7, 8 șî 
9 octombrie cu tradiționalul festival- 
concurs de muzică ușoară “Stelele 
Cetății" iar ultima zi (10 oct.) este 
rezervată Târgului meșterilor populari, 
desfășurat în Piața Victoriei, începând 
cu ora 10, unde va avea loc apoi 
spectacolul folcloric al ansamblului 
“Pădureanca” iar de la ora 18 un 
concert rock, finalul fiind marcat, ca de 
obicei, de un joc de artificii.*- ■ ■■ A

STELIȘTII Șl 
ARGEȘENII AU 

MAI DAT O 
PALMĂ

FOTBALULUI 
ROMANESC
Așa cum era de aș

teptat, atât Steaua, cât și 
F.C. Argeș au capotat. Nu 
credem că iubitorii 
fotbalului realiști din țară 
mai sperau în minunea 
calificării uneia dintre 
aceste echipe, ambele 
fiind învinse și pe propriul' 
teren. Dar, se așteptau, cel 
puțin, să aibă o com
portare meritorie, să dea o 
replică bună adversarilor. 
De unde? Valencia - Steaua 
3-0, Celta Vigo - F.C. Argeș 
7-0! De prisos să mai 
subliniem comportarea 
deplorabilă a acestor 
formații. (S.C.)

CASA AlTO TIMIȘOARA 'T'
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.

SOCIETATEA JR ^Jil 
COMERCIALA JFU W

PROIECTARE-CONSTRUCȚII-AMENAJĂRI INTERIOARE-IMPOR T 
& COMERCIALIZARE MATERIALE. DE CONSTRUCȚII

SOCIETATEA COMERCIALĂ
AS AR CONSTRUCT SRL DEVA

Achiziționează en gros europaleți standard (1200 x 800 mm) folosiți 
Relații la tel/fax 054 - 214950 sau tel. 094 - 611423

Ziua mondială a persoanelor de vârsta a treia

“Bătrânețe haine grele”
Venirea toamnei aduce cu sine 

emoții și temeri deopotrivă pentru 
mici și mari. Pentru cei mici și pentru 
tineri încep școlile și s-a terminat cu 
timpul liber și cu distracțiile (fie și 
parțial); pentru părinții lor începe o 
perioadă în care cheltuielile sunt 
mai mari decât vara, mai ales că 
planează asupra noastră 
amenințarea scumpirilor la energie 
electrică, gaze naturale, încălzire 
ș.a.m.d. Dar poate cu' cea mai mare 
emoție așteaptă sezonul umed și 
rece persoanele de vârsta a treia. 
Cu pensiile lor fac cu greu față 
cheltuielilor de întreținere la bloc 
sau procurării combustibilului pentru 
iarnă și în plus bolile adunate în ani 
le dau mai multă bătaie de cap.

Guvernanții promit că pentru cei 
mai necăjiți vor lua măsuri speciale 
de protecție. Bine ar fi așa să fie și 
cât mai curând posibil, dar, din 
nefericire, la noi, de la vorbă la faptă 
drumul e extrem de lung și de 
anevoios. Norocul celor care nu 
sunt la mila societSții, care au 
venituri decente sau chiar mari sau 
au copii care le pot purta de grijă. E 
greu de stabilit procentul acestor 
fericiți. Dar ei există. Da, am întâlnit 
și pensionari fericiți! Și nu este 
vorba neapărat despre cei cu unul 
sau mai multe milioane de lei 
pensie. De vreo două ori a venit la 
redacție dl Popa, din nova, foarte 

(Urmare din pag. 1) ELIMINAREA TAXELOR VAMALE
combinatului are un rol important 
și contextul general, firma având 
un nivel al creanțelor de 444 de 
miliarde de lei, din care pentru 25 
de miliarde sunt obținute titluri de 
executare silită.

Situația nu e mai bună nici la 
capitolul nivel tehnologic. Poziția 
actualei conduceri din combinat 
este favorabilă menținerii în 
funcțiune a fluxului primar de 
producție. Cuptoarelor Siemens- 
Martin de la Hunedoara le sunt 
prevăzute, în continuare, 
producții de 400.000 de tone de 
oțel, în ciuda cheltuielilor 
deosebite pe care tehnologiile 
fluxului primar le presupun. Cifrele 
comparative arată diferențe 
majore între performanțele și 
rentabilitatea producției de oțel în 
statele dezvoltate față de 
parametrii de producție de la 
Hunedoara. De exemplu, o tonă 
de oțel produsă la “Siderurgica" 
absoarbe 0,75 MW, în timp ce în 
vestul Europei cifra gravitează în 

supărat de parcă noi am fi 
împrăștiat sărăcia peste oameni sau 
i-am căuta special doar pe cei mai 
necăjiți în documentațiile noastre. 
Dumnealui susține că o duce foarte 
bine cu 600 de mii de lei pensie și 
că atunci când își depune surplusul 
la bancă șirul pensionarilor care fac 
același lucru este foarte lung. Așa o 
fi. Dar ce sume depun? Câte 50- 
100 de mii de leî pentru situații 
neprevăzute sau... Doamne, 
ferește?! Probabil sunt persoane 
sănătoase care nu cheltuie prea 
mult cu medicamentele, știut fiind că 
pensionarii noștri nu-și mai cumpără 
haine noi și cu atât mai puțin mobilă 
sau obiecte electrocasnice.

Sunt în schimb alte categorii de 
pensionari care cu siguranță nu pot 
să-și pună bani din pensie la 
bancă. De 
pildă cei 
pensionați 
după o via
ță de lucru 
pe ogoare, 
cei . cu 
pensii de 
boală sau 
care trăiesc 
din ajutorul 
special de 
160 de mii 
de lei acor
dat handi- 

jurul valorii de 0,4 MW. Nu mai 
amintim aici că prețul MW-ului 
românesc este dublu față de cele 
practicate în occident. La fel, în 
procesul de fabricație se consumă 
la Hunedoara între 12 și 14 
kilograme de electrozi la tona de 
otel, față de 2 kilograme cât 
consumă concurentul vestic.

Ar fi nedrept sa spunem că 
din 1989 până acum nu au fost, la 
“Siderurgica”, preocupări vizând 
primenirea tehnologică. Prin 
modernizări la OE1 și OE2 s-a 
mărit ponderea oțelului electric, 
acesta reprezentând 40 la sută din 
totalul producției, față de 10 la sută 
în urmă cu câțiva ani. S-au investit, 
de asemenea, sume importante, 
sute de miliarde de Jei, pentru 
implementarea la Hunedoara a noi 
tehnologii, în speță turnarea 
continuă și cuptorul electric 
numărul 3. Aceste investiții, 
începute cu ani în urmă, n-au fost 
însă nici una finalizate. Sunt 
asigurate sursele de finanțare, ne 

capaților. Pentru aceștia din urmă 
am dorit să aflu dacă se întreprinde 
ceva pentru ajutorarea lor. Dl 
Octavian Bogdan, președintele 
Asociației Handicapaților Neuro- 
motori Hunedoara-Deva, preciza că 
din 1994 pensionarii handicapați s- 
au înscris la “Sargeția”, în AHN 
existând doar cei cuprinși anterior 
acestei date sau cei ajunși pe 
parcurs la vârsta a treia. AHN a inițiat 
un program pentru cei cu handicap 
sever sau bătrâni - “Nu ești singur” - 
, care nu pot veni la asociație. în 
aceste cazuri merge asociația ia 
acești membri ai săi ca să vadă 
cum și cu ce îi poate ajuta concret. 
Unii au nevoie de un anumit tip de 
cărucioare, alții de haine. “Unii sunt 
în situații disperate căci trăiesc doar 
din ajutorul de 160 de mii de lei - 

spune dl 
Bogdan. 
Aceștia 
supraviețu
iesc prin grija 
asociațiilor 
de caritate 
sau prin mila 
vecinilor 
într-o ase
menea situ
ație limită se 
află și familia 
dlui Tiberiu 
Balint, ambii 

spune dl Gheorghe Pogea, pentru 
terminarea lucrărilor la cuptorul 
electric numărul 3, care va fi cel 
mai modern, productiv și ecologic 
cuptor din România. Cât despre 
turnarea continuă, ea...continuă.

Conform protocolului semnat 
între Guvernul României și U.E., 
începând cu 1 ianuarie 1998, 
oțelul din import va fi scutit de taxe 
vamale. Practic, la ora actuală, 
siderurgia hunedoreană . și, 
extrapolând, cea națională, nu au 
nici un atu față de oțelul vestic. 
Tehnologii vechi cu consumuri 
ridicate și productivități reduse, 
piață restrânsă, nefinalizarea 
investițiilor în noi tehnologii, lipsa 
capitalului circulant sunt doar 
câteva din simptomele unui sector 
economic suferind. Nu se poate 
nici spera la o remontare a 
handicapului tehnologic față de 
vest, având în vedere că în UE la 
fiecare tonă de oțel produsă sunt 

cu handicap. Ce face Asociația 
"Sargeția" pentru membrii săi? De 
un an mai nimic, căci a rămas 
fără sediu, spune dl Vasile 
Pădure, președintele său.

Despre vârsta a treia s-ar 
putea spune multe. Din păcate 
prea puține lucruri vesele. Mai 
sunt pensionari care visează să 
le crească pensiile, în multe 
cazuri acestea fiind inechitabile 
(pentru aceeași muncă diferă 
cuantumul lor în funcție de anul 
pensionării). Dar ministrul muncii 
și protecției sociale, dl 
Alexandru Athanasiu, aver
tizează că s-a ajuns la fundul 
sacului, că e foarte probabil să 
fie puși în situația să nu mai 
poată fi plătite pensiile. Ar fi 
cumplit dacă s-ar întâmpla așa 
ceva. Oameni care au muncit o 
viață, în loc să se bucure în 
liniște- de anii senect-uții, să 

• trăiască cu spaima zilei de 
mâine. Pentru ei vorbele 
"bătrânețe haine grele” ce se 
referă la bolile și singurătatea 
care îi împovărează dobândesc 
semnificații și mai dure, unora 
lipsindu-le mijloacele elementare 
de trai, alții temându-se că ar 
putea ajunge în aceeași 
situație.

Viorica ROMAN

S.C. APOLLO S.A.
Organizează licitație pen

tru vânzarea următoarelor 
mijloace fixe:

1. Auțoizotermă Saviem;
2. Remorcă furgonetă izotermă - 2 

buc;
3. Autofurgonetă TV izotermă;
4. Autofurgonetă TV;
5. Remorcă tractor;
6. Chioșc alimentar metalic, 24 m2.
Licitația va avea loc în data de 

05.10.1998, ora 12,00, la sediul 
societății, str. 1 Decembrie, nr.37 A și 
se va relua în fiecare zi de miercuri 
până la adjudecarea tuturor 
mijloacelor fixe.

Informații suplimentare la sediul 
societății sau la tel: 214296.

cheltuiți pentru tehnologii noi și 
modernizare între 19 și 30 de 
dolari, în timp ce în România 
sumele alocate în acest sens 
sunt de doar 1,2 dolari la tona 
de oțel. Oțelul produs în micro- 
întreprinderile siderurgice din 
vest, unde 500 de salariați, cu 
tehnologii ultramoderne, produc 
1,2 milioane tone.de oțel, va 
veni în concurență cu oțelul 
produs în combinatele noastre 
integrate, unde 800 de mii de 
țone de oțel sunt produse de 
10.000 de oameni. Timpul nece
sar punerii la timp a siderurgiei 
românești este deja prea scurt. 
Eliminarea protecției vamale 
surprinde, practic, siderurgia 
noastră cu “pantalonii pe vine”, 
oțelul vestic, _mai ieftin și 
susceptibil de a fi mult mai bun, 
având puterea de a spulbera și 
ultimul vis de glorie al șide- 
rurgiștilor români.

A

In perioada 23 septembrie -
23 octombrie 1998:

Terminale originale ERICSSON 
MODEL GA 628 cu prețul începând de la 
119 USD

Și cele mai avantajoase condiții de abonament:
■ CONECTARE GRATUITĂ
■ MINUTE GRATUÎTE ÎN PLUS FAȚĂ 

DE ABONAMENT ÎN PRIMELE 2 LUNI
■ TOMBOLĂ
■ LOTERIE
Toate acestea le puteți găsi numai la firma 

SILOG ELECTRONICS, prin magazinele:
■COMPUTER SHOP, DEVA, B-dul Decebal, 

bl. S, parter, tel/fax: 054233061.
■DAEWOO - PHILIPS, HUNEDOARA, B- 

dul Dacia, nr. 6B, bl. 5, parter, tel./fax: 054721925.
■ DAEWOO - PHILIPS, ORĂȘTIE, str. 

Eroilor, bl. A, parter, tel./ fax: 054247955.
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