
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE AL 
DEVEI SE VA ÎMBUNĂTĂȚI

Sorin Dimitriu a demisionat
Două au fost, în principal, 

temele abordate în conferința 
de presă organizată de 
conducerea SC „APATERM" 
SA Deva la finele săptămânii 
trecute. Prima dintre acestea 
este implementarea în 
municipiul de reședință a 
județului nostru a unui program 
de reabilitare a sistemului de 
încălzire centrală. S-a precizat 
că o delegație din Deva a luat 
parte recent la un schimb de 
experiență ce a avut loc în 
Grecia pe tema organizării și 

funcționării sistemelor de' 
încălzire centrală, mai precis 
cum se pot înlătura pierderile 
de căldură. S-a convenit să se 
aleagă o clădire de interes 
public din municipiu unde să 
se efectueze lucrări de 
închidere a tuturor pierderilor 
de căldură. Pentru 
coordonarea acestor lucrări la 
SC „APATERM" SA s-a creat 
un Birou energetic condus de

Traian BONDOR
(Continuare în pag. 2)

Deputatul PNȚCD de 
Hunedoara, Sorin Dimitriu, a 

^demisionat luni, 19 octombrie 

1998, din funcția de ministru al 
Privatizării și din cele de 
președinte al Fondului Proprietății 
de Stat și al consiliului de 
administrație al acestuia. Despre 
înlocuirea lui Sorin Dimitriu din 
importantele funcții pe care le-a 
deținut vreme de doi ani de "zile 
se vorbește mai de mult, știute 
fiind nemulțumirile față de 
prestația sa și de ritmul lent al 
privatizării în România ale primului 
ministru Radu Vasile, ale 
organismelor internaționale care 
monitorizează acest proces în țara 
noastră, precum și ale unor 
politicieni, specialiști, conducători 
de societăți comerciale, cetățeni.

La întâlnirea cu presa pe care 
a orgarfizat-o, ministrul și 
președintele demisionar nu a avut 
’nimic a-și reproșa, considerând că 
și-a făcut datoria, acuzând însă 
Parlamentul pentru că nu a votat 
legile propuse de domnia sa și pe 
primul ministru, care nu l-a dorit 
alături, în Executiv.

Interimatul la Ministerul 
Privatizării îl va asigura premierul 
Radu Vasile, pânăla numirea altui 
ministru. în funcția de președinte 
al FPS a fost numit Radu Sârbu, 
fost președinte al Sucursalei 
Teritoriale Cluj a FPS, care și-a luat 
deja postul în primire. A ținut și 
prima ședință a consiliului de 

administrație, remaniat și el de 
către primul ministru, înainte de 
a pleca la Bruxelles, unde ieri a 
avut discuții importante la 
cartierul general al Alianței Nord- 
Atlantice, cu secretarul general 
al acesteia, Javier Solana.

Comentariile după demisia 
îndelung pregătită a lui Sorin 
Dimitriu sunt controversate, cele 
mai multe considerând-o absolut 
necesară pentru un nou început, 
mai dinamic și mai eficient, în 
procesul dificil și complex al 
privatizării - obiectiv determinant 
al reorganizării și dezvoltării 
economiei românești.

Dumitru GHEONEA

CCETATE DEVA SA
Făină albă tip 550 
1650 lei/kg + TVA
Tel: 054 - 217937(213356

COTIDIAN INDEPENDENT A APARE LA DEVA

WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal,

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax234483
Acordă dobânzi atractive la 

depozitele in lei 
persoanelor fizice!
X la 30 de zile - 51%
X la 90 de zile - 53%

Județul 
Hunedoara
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SIE “BANAT- 
URISANA”*

Societatea de Investiții 
Financiare “Banat-Crișana” 
aduce la cunoștința acționarilor 
săi prelungirea termenului de 
distribuire a dividendelor prin 
intermediul unităților Băncii 
Agricole până la data de 31 
octombrie 1998 inclusiv.

Acționarii care nu și-au ridicat 
dividendele, sunt invitați să se 
prezinte la cea mai apropiată 
unitate a Băncii Agricole, până la 
data menționată.

Pentru ridicarea dividendelor 
este obligatoriu să se prezinte la 
ghișeul băncii cu buletinul de 
identitate și certificatul de 
acționar ale titularului acțiunilor.

Primul ministru Radu Vasile sparge
greva foamei sinistrațiior din Petroșani

Ploile torențiale din luna 
iunie a.c. au dus la inundarea a 
31 de apartamente din cartierul 
„Aeroport” al municipiului 
Petroșani. O comisie județeană 
a evaluat pagubele produse șl a 
stabilit sumele de bagi ce 
trebuiau date sinistrațiior. Au 
trecut aproăpe cinci luni de 
atunci însă oamenii nu au primit 
nici un leu, cu toate intervențiile 
făcute la autoritățile locale șl 
județene, precum și la Guvernul 
României. între timp el și-au 
reparat pe cont propriu 
locuințele, deși articolul 7 din 
Hotărârea nr. 413/1998 a 
Guvernului prevede că pentru 
înlăturarea efectelor calamităților 
îaturale produse în luna iunie 
998 decontarea lucrărilor se 

face de către comisiile județene 
pe baza situațiilor de lucrări 
prezentate de societățile de

Un grup de sinistrați din 
Petroșani

construcții autorizate care le-au 
efectuat.

Exasperați de muțenia 
autorităților și cheltuirea banilor, 
șase din cei 31 de sinistrați au 
intrat în greva foamei, în data de 
14 octombrie a.c., în fața 
Primăriei municipiului Petro
șani. Numele lor: Mlhai 
Cârneală, Florentina Niculcloiu, 
Georgeta Ene, Ana Pojar, Ion 
Cârstocea și loan Pop. în ziua și 
la ora sosirii primului ministru 
Radu Vasile la Petroșani (vineri, 
16 octombrie a.c., ora 14,45), 
greviștii sinistrați și-au mutat 
locul protestului în fața Casei 
Galbene, unde a avut loc 
întâlnirea premierului cu 
reprezentanți ai administrației 
RAH și ai Sindicatelor miniere, 
ai autorităților locale și județene. 
La ora 17, la Ieșirea din sala de 
dialog, greviștii foamei l-au *

Primul ministru Radu Vasile ascultând doleanțele unor cetățeni.
Foto: Traian MÂNU

abordat pe dl Radu Vasile, 
care i-a calmat pe sepepiștli 
protectori și a stat de vorbă cu 
împricinați!, care i-au mărtu
risit necazurile lor. Chematla 
fața locului, prefectul județului 
Hunedoara, Pompiliu Bu- 
dulan, l-a informat pe premier 
că oamenii au dreptate, că 
banii necesari există, însă 
lipsește modalitatea legală de 
acordare, respectiv o hotărâre 
de Guvern.

,,Dacă-i așa, le-a spus 
primul ministru, mâine 
adoptăm documentul și veți 
primi banii promiși. Așa că 
încetați greva foamei”.

„Vă mulțumim, die prim 
ministrul Ați fost salvarea 
noastră”. Și oamenii au plecat 
spre casele lor.

Dumitru GHEONEA

I Investiție importantă \ 
I ia DSV Deva
■ O CLINICĂ ! 
I VETERINARĂ | 
] Șl UN J 
I LABORATOR j 
| După cum am reținut dintr-o I 
’ recentă discuție purtată cu dl dr. 1 
| Dimitrie loschici, director al | I Direcției sanitar-veterinare a ■

județului Hunedoara, la Deva se ' 
| va construi o clinică veterinară și | 
. un laborator de specialitate. în . 
I aceeași clădire, ce are I 
I amplasament în incinta DSV, se I 
J construiește și un amfiteatru cu : 
I 100 locuri, unde se vor desfășura | 
I simpozioane științifice. (

Valoarea acestei investiții, 1 
| ai cărei antreprenor general | 
■ este SC ACOMIN Deva, . 
I depășește 7 miliarde lei, labo- I 
I ratorul fiind prevăzut și cu I 
: dotările necesare. (N.T.) 'I- ________ -I

Mulțumirir
Un fapt mai rar în ultima 

vreme. La redacție a venit dna 
Gica Căldărușe ținând cu tot 
dinadinsul să aducă mulțumiri 
unui colectiv din turism.

lată că se mai întâmplă și 
așa ceva. Așadar, dna Căldă
rușe vrea să mulțumească celor 
de la Vila „Sanda’’, din cadrul 
Stațiunii Balneoclimaterice 
Geoagiu Băi pentru solicitu
dinea și grija pe care o au față 
de cei aflați la tratament acolo.

Asemenea aprecieri ar 
trebui să auzim mai des, nu? 
(V.N.)

X__________________ /

Gata cu corupția, am îngropat-o! 
De-acum atacăm 

sărăcia
După ce prin contractul și programul nu de 200 ci de peste 

600 de zile actuala putere a reușit să înmormânteze corupția și să 
stârpească economia subterană, iată că acum este scoasă la 
rampă o nouă bătăile, cea cu sărăcia. Birocrația, privatizarea și 
alte asemenea obiective considerate a fi mai puțin importante au 
rămas să le rezolve posteritatea, eventual prin mileniul trei. De 
zîua mondială a combaterii sărăciei, președintelui țării și 
guvernului le-a trecut prin cap ideea năstrușnică să ia taurul de 
coarne și să pună sărăcia la zid, adică s-o sugrume, s-o scoată 
afară din casele oamenilor și s-o trimită unde și-a dus mutu’ Iapa. 
Asta mai zicem și noi decizie, nu glumă. Din moment ce al terminat 
cu corupția într-o țară cu o populație merșu în scădere (datorită 
și emigrației masive, nu numai creșterii mortalității și reducerii 
natalității), cel mai bun lucru ce-ți rămâne de făcut nu este altul 
decât acela de a alunga și sărăcia pe meleaguri străine. De altfel 
era de așteptat să, vină în actualitate și acest subiect fierbinte, 
dacă avem în vedere că încă de la vremea alegerilor a fost o 
promisiune certă că a venit rândul conducătorilor, respectiv al 
puterii, să facă și ei niște sacrificii, deoarece poporul a făcut 
destule.

Criteriile după care se face clasificarea săracilor, delimitarea 
clasei de mijloc și a bogaților ascund multe necunoscute, din mo
ment ce se apreciază acum că numai un sfert din populația României 
(deci cu puțin peste cinci milioane) ar fi afectată de flagelul sărăciei. 
Dacă și în realitate lucrurile ar sta așa, ne-am putea declara ca 
niște favoriți ai soartei. Dacă ținem însă seama de faptul că de lipsa 
bunurilor materiale necesare traiului este atinsă mai mult de 
jumătate din populația țării, conform datelor statistice, nu este greu 
de imaginat ce răspundere-și mai asumă guvernanții șl puterea. 
Cum acest obiectiv, al combaterii sărăciei, devine o cauză națională, 
musai este nevoie și de o strategie în acest sens și, evident, de o 
comisie națională dar nu formată din săraci. Soluția pentru 
eradicarea fenomenului care generează sărăcia s-a descoperit cu 
mare ușurință, demascându-se și cauza principală a flagelului, 
aceasta constând, după aprecierea specialiștilor, în lipsa locurilor 
de muncă. De neînțeles este însă că se face abstracție de polarizarea 
bogăției, de condamnarea la dispariție a pensionarilor, de faptul 
că, în loc să scadă, numărul celor ce-și pierd locurile de muncă 
sporește mereu ca urmare a falimentului unor firme, a astupării 
așa-ziselor găuri negre din economie.

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 2) .

Ftaici - 
ancjjietră

Doctorii scrio rețete compensate, co gratoități, dar
farmaciile no le pot onora

Mediatizarea frecventă a 
problemei medicamentelor 
gratuite și compensate n-a 
rezolvat în vreun fel situația, încât 
unii se întreabă dacă mai are 
vreun sens să scriem despre 
acest lucru. Dar, dacă oamenii - 
bolnavii vârstnici ori părinții 
copiilor - nu mai spun nimic, sau 
nu-i auzim noi căci s-au săturat 
să tot vorbească în van, nu 
înseamnă că au acceptat situația, 
că s-au resemnat. Nemulțumirile 
sunt frecvente, chiar dacă nu sunt 
exprimate, iar cei dintâi care fac 

cunoștință cu starea de revoltă a 
celor în imposibilitatea de a-și 
cumpăra leacurile sunt medicii, iar 
apoi farmaciștii. “Degeaba ne scriu 
doctorii medicamente bune, com
pensate, dacă în farmacii nu ni se 
dau căci farmaciile nu-s plătite" - 
spunea supărat un pensionar. 
Vorbele merg la suflet, iar atunci 
când personal intri dintr-o farmacie 
în alta să ți se onoreze o rețetă și 
nu reușești, ori ești invitat, cu 
bunăvoință de altfel, “încercați 
săptămâna viitoare”, ai 
dimensiunea reală, concretă a 

stării de apăsare, de dezamăgire 
și nervozitate a celor puși mereu 
în asemenea situații. Am intrat 
vineri, 16 octombrie, prin câteva 
farmacii din Deva.

Farmacia “Ana Farm” din 
strada Mărăști. “Situația cu rețe
tele compensate este neclarificată
- afirma dna farmacistă Ana Stan, 
președinta Colegiului farmaciștilor
- în sensul că noi, neprimind banii 
din aprilie (compensatele) și mai 
(neterminată, nici gratuite, nici 
compensate), având datorii mari 
la furnizori, nu ne mai'putem 

permite să creștem aceste datorii; 
aceștia, la rândul lor, refuză să ne 
mai dea medicamente. în felul 
acesta s-a creat un cerc vicios: noi 
nu mai putem aproviziona exact 
cu ce trebuie, nune mai permitem 
să mai dăm gratuit, așa încât 
tristețea este pe de o parte a 
farmaciștilor care au farmacii 
particulare (ei suportă o seamă de 
cheltuieli - TVA, plătesc CAS, 
toate impozitele către stat) cât și 
a omului bolnav. Vin mame cu 
copii în brațe, care n-au 15-20 de 
mii de lei și pleacă să stea la cozi, 

dacă vor găsi medicamentul și 
spun dacă, fiindcă singura 
farmacie care dă compensate 
este farmacia de stat 55, din 
Gojdu, aceasta uneori în 
imposibilitatea de a onora ceea ce 
prescriu medicii. Situația cea mai 
tristă este a pensionarilor care vin 
și cumpără o folie de Nifedipin, 
zece tablete de Silubin, patru de 
Saridon sau altceva ca să-și poată 
începe tratamentul până când 
vine pensia. Și să nu uităm că lor 
li se reține pentru aceste asigurări 
din pensie. Dezamăgirea este 

foarte mare atât a noastră, care 
vrem din inimă să servim omul 
bolnav, cât și a bolnavilor sau a 
celor din familie care vin să 
cumpere pentru ei. Teama 
dobânzilor,- care au crescut 
acum și pe care le plătim (nu ne 
scutește nimeni de ele) este 
reală. Banca nu ne scutește de 
dobânzile pe care noi trebuie 
exact la data stabilită să le 
achităm. ”

Estera SlNA
(Continuare în pag. 6)
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La .Centrul de Sănătate IIia

Acte medicale bine înfăptuite
Având un oarecare prestigiu, 

în zonă, Centrul de Sănătate 
este cea mai apropiată unitate 
sanitară la carejocuitorii satelor 
din împrejurimi pot apela. 
Calitatea actului medical înfăptuit 
aici este bună, dovadă fiind 
numărul foarte mare de pacienți. 
,,La această oră, secția de in
terne este supraaglomerată 
funcționând la cei mai înalți 
parametri, indicele de spitalizare 
fiind foarte bun”, mărturisea dl dr. 
Aristide Preja, directorul 
centrului. Un neajuns îl constituie

O discuție despre neajunsuri și 
priorități ar fi de mare 

importanță
Nu de puține ori Centrul de 

sănătate a beneficiat de sprijinul 
Băncii Mondiale și al diferitelor 
foruri. Ajutoarele, materializate 
în aparatură și ustensile 
medicale, sunt eficiente și 
Ixnevenite.

Recent, Centrul de Sănătate 
a fost dotat cu un aparat 
sofisticat pentru efectuarea 
analizelor de laborator. Dar, 
pentru funcționarea acestuia se 
cere o constantă a curentului 
electric, 24 de ore din 24, lucru 
care la noi nu se prea întâmplă. 
Desele întreruperi de energie

Urmările unei depășiri 
neregulamentare

O depășire neregulamentară pe DN 66 în 
localitatea Pui a făcut ca două persoane să-și 
piardă viața, iar alte .două persoane să se 
aleagă cu vătămări grave ale integrității 
corporale.

Șoferul CIOARĂ AUREL, în vârstă de 39 ani, 
aflându-se la volanul autoturismului nr. HD-94- 
YZA, aparținând SC "DELIA IMPORT EXPORT" 
SRL Petrila, a depășit imprudent o altă mașină 
tamponându-se frontal cu un autoturism 
Mercedes care circula regulamentar din față, 
în coliziune a fost implicată și mașina depășită.

în urma accidentului Cioară Aurel a decedat, 
iar trei pasageri aflați în mașina condusă de acesta 
au fost grav răniți. După câteva zile a rtiai decedat 
un pasager. Acestea sunt urmările unei depășiri 
neregulamentare.

Lt.coi. Mircea NEGRU 
Inspectoratul de poliție ai județului 

Hunedoara 
in FOTO: 

Autoutilitara D. 1304 nr. HD-94-YZA 
Autoturismul Mercedes nr. 2 SB 677 după 

producerea accidentului.

TV/ MIERCURI 
OCTOMBRIE 

Wtyri
9.00 TVR Cluj-Napoca

10.15 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Sensul 
tranziției (r) 13.00 Natacha (s/ 
r) 14.10 Santa Barbara (s/r) 
15.00 Tradiții 16.30 Tribuna 
partidelor parlamentare 
17.00 Simba, regele Leu (d.a)
17.30 Medicina pentru toți 
(mag. medical) 18.05 
Studioul electoral 19.05 Sun
set Beach (s, ep. 326) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, sport, 
ediție specială 21.30 Fotbal 
Liga Campionilor: Bayern 
Munchen - FC Barcelona 
22.40 Jurnalul de noapte

: tvr 2
9.00 Teleenciclopedia (r) 

10.00 Avocatul poporului (r) 
11.00 Comorile lumii (do/r)
11.30 Mapamond (r) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45

. Doar o vorbă săț-i mai spun! 

faptul că de aici lipsesc secțiile 
de chirurgie și obstetrică- 
ginecologie. Cazurile care 
necesită intervenții chirurgicale 
sunt trimise la Deva, la fel ca și 
nașterile, ceea ce determină 
scăderea indicelui de spor, la 
populație. Cu toate acestea, la 
Centrul de Sănătate, volumul de 
muncă al medicilor și cadrelor 
medii medicale este mare, căci 
populația de pe raza centrului de 
comună este în mare parte 
îmbătrânită și predispusă la 
îmbolnăviri.

electrică sau variațiile de 
tensiune au făcut ca aparatul 
să nu poată fi întrebuințat. în 
același timp, s-a acutizat 
nevoia unui ecograf care încă 
lipsește din dotarea centrului, 
deși este foarte solicitat. Poate 
n-ar fi rău dacă cei care doresc 
să ofere un ajutor Centrului de 
Sănătate, ar întreba con
ducerea acestuia de ce anume 
este nevoie aici și care sunt 
prioritățile în instituția sanitară 
amintită.

Cristina CfNDA
_________ __________ /

(r) 13.00 Sănătate, că-i mai 
bună decât toate! (r) 14.00 
Em. în limba maghiară 15.10 
Limbi străine. Germană 
15.35 Viață de câine (d.a) 
16.00 Țiganca (s, ep. 16) 
16.45 Santa Barbara (s) 17.40 
Tribuna partidelor par
lamentare 19.00 Știri 
bancare și bursiere 20.10 
Natacha (s, ep. 60) 22.00 Fata 
din Cadillac (f.a. SUA 1994) 
0.00 Meridianele dansului

ANTENAI
6.45 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.20 Iluzii 
(s, ep. 68) 11.10 Cezar și 
Cleopatra (f/r) 13.00
Constelația Cinema (r) 13.30 
Planeta vie (do, ep. 95) 14.00 
Știrile amiezii 14.30 Foișorul 
de foc (talkshow) 15.30 Dal
las (s, ep. 107) 16.30 Știri 
17.00 Trei destine (s,e p. 24) 
18.00 Decepții (s, ep. 24)
19.30 Marius Tucă Show 
21.00 Toată lumea minte 
(thriller Canada 1992) 23.35 
Prezentul simplu

GRÂU 
PENTRU 
ȚĂRANI

Potrivit unor informații pe care 
le-am primit de la dl Cian Matei 
Cornel, șeful Centrului Agricol 
Brad, agricultorii dinzona Brad pot 
achiziționa grâu de sămânță 
pentru campania agricolă de 
toamnă în baza unor înscrieri la 
Sediul acestuia.

Dl Cian Matei Cornel ne-a mâi 
precizat că costul unui sac de grâu 
de sămânță este doar de 78000 
de lei, preț foarte mic în 
comparație cu alte oferte existente 
pe piața din zonă. (C.P.)

[ Municipiul ■ 
I Orăștie fără i 
I nici o librărie !

Cu mare năduf și [ 

I amărăciune, un intelectual din I
I municipiu ne-a atras atenția I
' asupra unui lucru greu de 1 
I crezut. I
I - Nu avem, die, o librărie i
1 în tot municipiul. Dacă vrei să 1 
| cumperi o carte trebuie să iei |

drumul spre alte localități. Au 
fost două sau trei librării la noi, 
dar după 1989, încet, încet le-

■ 
I

I
■
I

I
I
I

I
I

J

I au desființat. Acum avem însă 
■ crâșme la tot pasul, buticurl cu 
| tot felul de vechituri.

I Poate aude cine trebuie 
acest lucru. (V. N.)

PRO TV
9.40 Roata norocului (r) 

10.05 Tânăr și neliniștit (s/r) 
11.00 Gesturi însemnate (s, 
ep. 9) 11.45 Pensacola-forța 
de elită (s/r) 12.30 Fiica 
oceanului (s, ep. 45) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 
Profesiunea mea, cultura (r) 
15.00 Tânăr și neliniștit (s) 
16.00 Nano (s,e p. 145) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 Suflet 
de femeie (s, ep. 50) 18.10 
Știrile PRO TV 18.50 Roata 
norocului (cs) 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile 
PO TV 20.30 Iubire și iertare 
(dramă SUA ’98, p. II) 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 
Nebun după tine (s, ep. 7) 
23.00 Știrile PRO TV/Profit
23.30 Pro și contra cu 
Octavian Paler

ACASĂ
7.00 Uneori avem aripi (s/ 

r) 7.45 Guadalupe (s/r) 9.00 
Sărmana Maria (s/r) 10.00 Te 
iubesc (s/r) 10.30,Din toată 
inima (s/r) 111.30 Dragoste și

Taxa pentru sănătate - 
o nouă obligație 

financiară neglijată de 
marii datornici

Este evident că oricâte 
taxe și impozite ar aplica 
Guvernul, pentru îngro- 
șarea bugetului anemic al 
țării, rezultatele nu pot fi 
decât nesatisfăcătoare, 
dacă nu dezastruoase. Se 
cer bani de la întreprinderi 
“parazite” a căror lipsă de 
rentabilitate le obligă să 
consume, pentru folosul 
propriu, banii cuveniți unor 
fonduri vitale ale societății. 
Unul dîntre acestea esțe și 
fondul de sănătate.

La nivel central nu s-au 
strâns nici 60 la sută dintr- 
un necesar considerat a fi

sistemul de Încălzire al 
devei se va Îmbunătăți

(Urmare din pag. 1) 

dl ing. loan Cristea. Biroul are 
sarcina de a elabora un 
program de îmbunătățire a 
organizării și funcționării 
sistemului de încălzire a 
orașului ce va fi aplicat în 
următorii ani și va cuprinde o 
seamă de măsuri complexe 
menite a spori eficiența 
actualului sistem de încălzire.

A două temă a conferinței 
de presă se referă tot la 
încălzirea municipiului. S-a 
specificat că danezii vor să 
modernizeze unul din punctele 
termice ale Devei. Este vorba 
de înlocuirea actualului sistem 
de schimbătoare de căldură cu 
unul nou, cu plăci, sporindu-se 
astfel randamentul punctelor 
termice cu circa 30 la sută și 
reducându-se astfel costul 
încălzirii.

în cadrul conferinței de

De-acum atacăm 
sărăcia

(Urmare din pag. 1)

Când este vizibil pentru 
oricine că din rău lucrurile merg 
în mai rău, că sărăcia se 
adâncește și cuprinde tot mai 
mulți români, nu este câtuși de 
puțin lipsit de însemnătate să fie 
declarat război pentru stoparea 
fenomenului și să fie găsite căile 
de Ieșire din această stare. 
Șansele de izbândă sunt însă 
/nult prea îndepărtate in

putere (s/r) 12.15 Misterioasa 
doamnă (s/r) 13.00 Jeff (f/r) 
15.00 Guadalupe (s, ep. 30) 
16.00 Te iubesc (s, ep. 35)
16.30 Din toată inima (s, ep. 
207) • Concurs 17.30 Uneori 
avem aripi (s,e p. 38) 18.25 
Ca la mama Acasă 18.30 
Sărmana Maria (s, ep. 77) • 
Concurs 19.05 Sărmana 
Maria (s) 19.25 Șoimii 
călători (d.a) 20.00 Dragoste 
și putere (s, ep. 202) 20.45 
Misterioasa doamnă (s, ep. 
65) 21.30 Verdict: crimă (s, 
ep. 115) 22.30 Departe de 
Moscova (co. SUA ’84)

PRIMA TV
7.00 Prima oră (mag.) 

10.00 Agenda electorală
10.15 Călătorii în lumi 
paralele (s/r) 11.10 1999 (s/r) 
12.00 Pretutindeni cu tine (s/ 
r) 11.10 1999 (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 
13.00 Știri 13.15 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 

minimal pentru bunul 
mers al sistemului sanitar, 
în topul datornicilor 
figurează, din păcate^ și 
un mare număr de firme 
hunedorene.

Le amintim dintre 
acestea pe cele cu datorii 
mai mari: “Siderurgica” 
Hunedoara -10,2 miliarde 
de lei; ICSH - 2 miliarde de 
lei; Sucursala Minieră 
Brad - 2,8 miliarde de lei; 
E.M. Deva - 1,46 miliarde 
de lei; “Condor” Deva - 
278 de milioane de lei, 
“Cetate” Deva - 190 de 
milioane de lei. (A.S.)

presă s-a anunțat - așa cum 
ziarul nostru a menționat în 
numărul său de sâmbătă- 
duminică - pornirea încălzirii 
centrale'în Deva și totodată 
începerea acțiunii de 
debranșare a marilor 
datornici. Este vorba de 
agenții economici care au 
înregistrat o restanță mai 
mare de 75 de zile. SC 
APATERM SA intenționează 
să procedeze și la 
debranșarea chiriașilor și 
proprietarilor de apartamente 
cu restanțe mari la cheltuielile 
de întreținere.

în cadrul conferinței de 
presă reprezentantul ziarului 
nostru a ridicat problema 
necesității unui nou sistem de 
încasare a cheltuielilor de 
întreținere, avându-se în 
vedere că actualul sistem este 
greoi și că au luat ființă 
asociațiile de proprietari.

condițiile în care demolarea 
economiei este ridicată la rang 
de virtute, când Interesele 
naționale sunt ignorate cu 
seninătate, Iar demnitarii una 
spun și alta fac. Dominați 
parcă de o vocație a sărăciei, 
într-o țară cu mari bogății, 
românii mal cred puțin în 
contracte șl pariuri iluzorii. De 
promisiuni și de programe 
este sătulă lumea, nu?

Călătorii îp lumi paralele (sj^ 
18.00 Studio electoral 19.00 
Știri 19.45 Meșterul casei 
(s) 20.15 Un alt început (s, 
ep. 19) 21.15 Tinerețea 
sufletului (co. SUA 1983) 
23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe (talkshow)

t PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 
07.00 - 09.00 “Bună
dimineața, PRO TV e al 
tău!” (coproducție cu 
stațiile locale) 09.15-10.05 
Program comercial PRO 
TV Deva 17.00-17.15 Știrile 
PRO TV (coproducție)
22.15- 22.30 Știri locale

ANTENA PDEVA
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)

Miercuri 21 octombrie

O BERBEC 
(21.III ■ 20.IV)

Lucrați în ritm intens și faceți 
greșeli. Atenție, luați-o mai 
încet, fiți mai atent la calitate că 
lumea de asta are nevoie în 
primul rând. întâlnire romantică.

O TAUR 
(21.IV - 21.V)

Dozați-vă efortul pentru a fi 
mai eficient. Nu vă pierdeți în 
amănunte. Veți fi invitat la niște 
prieteni. Nu-i refuzați.

O GEMENI 
(22.V - 21.VI)

Nu sunteți atent și s-ar 
putea să deteriorați ceva prin 
casă. Ar fi bine să vă eschivați 
de la treburile gospodărești, n- 
ar fi pentru prima oară. Un 
prieten vă dă o veste nu prea 
bună.

C RAC
(22.VI ■ 22.VII)

V-ați programat prea multe 
pentru azi. Familia vă este 
alături. Evitați deciziile în 
domeniul afectiv, căci 
sentimentele neclare vă 
împiedică să vedeți clar 
lucrurile.

Z LEU 
(23.VII - 22.VIII)

Neplăceri în familie din 
cauza banilor. N-ar fi exclus să 
obțineți o mărire de salariu, sau 
o primă, ceea ce ar rezolva 
problema banilor. Oricum 
încercați o conciliere.

O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

O rudă este aproape de dv 
și, deși nu recunoașteți, aveți 
nevoie de ajutorul ei. 
Speculațiile vă pot aduce 
încurcături.

Z BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)

Este posibili să aveți o 
realizare sentimentală, 
încercați să trăiți clipa, lăsând 
în urmă necazurile cotidiene. 
Veste legată de cineva 
apropiat.

O SCORPION 
(23.X ■ 21.XI)

Cheltuieli numeroase dar ați 
cam ajuns la fundul sacului. 
Neliniște dar și speranță, că 
norocul vă va surâde. Surpriză 
plăcută legată de o vizită la 
medic.

Z SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Vă remarcați pentru ideile dv 
strălucite. Un prieten vă este 
alături. Dorință mare de 
afirmare, dar încă n-a sosit 
vremea pentru așa ceva.

Z CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Tensiuni în anturajul 
apropiat. Preîntâmpinați 
apariția unui conflict de mari 
proporții. Partenerul de afaceri 
e pe punctul de a face o 
greșeală. Fiți pe fază!

Z VĂRSĂTOR 
(20.1 ■ 18.11)

Energia dv v-ar putea aduce 
unele beneficii; dar nu în 
domeniul profesional, unde 
ideile vă cam scapă de sub 
control. Aveți răbdare.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.1)

Posibile neînțelegeri cu șefii 
sau cu tatăl dv. Stăpâniți-vă 
căci o izbucnire nu v-ar aduce 
nici un avantaj. Cunoștința care 
vrea să vă ajute nu-i prea 
sinceră. Deci, atenție.
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Retezatul
Hațeg - 
Victoria

Dobra 0-0
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Meci plăcut, antrenant, jucat | 
. cu mare angajament fizic de cele j
■ două formații dornice să-și aprQ- ■ 
| pie victoria. în ciuda dominării de |
■ către gazde (îndeosebi în re-1 
_ priza a ll-a), a ocaziilor avute, _ 
I dar și a situațiilor create la poar-1 
| ta lor de către oaspeți, foarte |
■ buni în câteva acțiuni rapide, ■
1 scorul a rămas nedecis până la ■ 
I finalul partidei. I
J Deși hațeganii și-au făcut |
■ simțită prezența în terenul ad- j 
I vers, din primele minute ale me-1 
| ciului, oaspeții nu s-au rezumat |
■ la un joc strict de apărare de-1 
! clanșând atacuri foarte tăioase ! 

I la poarta lui Lascu și chiar în I 
| min. 5 Bumbaru s-a aflat aproape |
■ de gol. Tot oaspeții, printr-o corn- ■
■ binație între Costa și Bumbaru, * 

I pun pe picior greșit apărarea I 
| gazdelor, care răspund la rândul |

Ilor prin acțiuni ofensive în minu- j 
tele 14, 22, 24. în min. 26 Stefoni ■ 
| execută excelent o lovitură li-1 

| beră de la distanță, aproape în ■ 
! vinclu, dar Lascu scoate în cor- ! 

I ner - dovedindu-se greu de tre-1 
| cut. Nici înaintarea oaspeților n-a | 
■ șomat, contraatacând ori de câte ■ 
■ ori a putut să o facă. ’
! în repriza a ll-a, în special I 
| spre finalul partidei, gazdele și-1 
Iau mărit presiunea la poarta j 

oaspeților, dar fie că apărarea în ■ 
| frunte cu portarul au pasat, fie | 
| că gazdele au ratat din câteva l 
! situații clare cum au fost în mi- ! 

I nutele 71, 77 și 87, după ce tre- i 
| cuseră prin mari emoții în min. | 
■ 65 și 68 când Costea de la Do- ■ 
J bra putea marca în poarta lui1 
I Opric. 1
; Rezultat echitabil, într-un | 

■ meci viu disputat, dar în spirit ■ 
' sportiv. Bun arbitrajul brigăzii P. ■ 
| Zlate, V. Păuna și D. Ciocani 

| (Petroșani). Observator Sever | 
J Bogdan.
I RETEZATUL: Opric, Arde-1 
] lean, Rămbetea, Stroia (40 Vlai-1 

eoni), Savu (76 lonescu), Marin, ■ 
Ștefoni, Buzgar, Gheorgheoni! 

(46 Gavriluț), Itul, Moldovan! 1 
VICTORIA: Lascu, Zoica, | 

Hosu (53 Costea), Sava, Sterie, j 
S. Meroniuc, Costa (88 M. Me- ■ 
roniuc), Bumbaru, Vișan, |

I Stancu (66 Curetean), Sas (85 l 
! Bol iac). ’

' Sabin CERBU I
L — _ ——J

Karate
Sportivii din 

Orăștie - locul trei 
in Cupa Dacicus
în urmă cu câteva zile în Sala de sport a 

Liceului de chimie de la Orăștie s-au des
fășurat întrecerile din cadrul Cupei Dacicus 
în cadrul "Sărbătorii dacilor”sub egida So
cietății Astra. Au participat karatiști de la 17 
cluburi din țară și din Republica Moldova, 
participanți din București, Brașov, Oradea, 
Cluj, Tg. Mureș, Sibiu, Alba lulia, Mediaș ș.a. 
După două zile de competiție, la cluburi, pri
mul loc l-au ocupat karatiștii de la Rapid 
București, care au fost prezenți cu 18 sportivi 
- dintre care, 8 sunt campioni naționali la 
kumite -, locul doi a revenit echipei Dacia 
Orăștie - formație ce a dominat net proba la 
kumite + 75 kg, iar pe locul al 3-lea s-a clasat 
Katana Mediaș.

Ocupând locul al doilea, sportivii din 
Orăștie,. în frunte cu conducerea clubului - 
Radu Hosu (președintele secției karate de la 
AS Orăștie), Vasile Horea (secretar) și antre
norii Nicolae lordăchescu și Ștefan Ciocos, 
au dovedit din nou că sunt bine pregătiți, 
capabili să obțină adevărate performanțe, 
atât pe echipe cât și la individual. La probele 
la care au luat parte, de la Orăștie, pe primul 
loc s-au clasat: Robert losifescu, Mihai Hosu, 
Flavius Oltean, Adriana Solomon și Codruț 
Opriș. Locul al ll-lea: Sanda Filidon, Mihai 
Crăciun, Ovidiu Ghenescu, Marcela Toader, 
Veronica. Nechita, Șerban Ana Maria și Lucian 
Biersunaru. Locul al Ill-lea: Leonard Scurtu, 
Miruna Socol, Cristina Dudaș, Anca Filidon, 
Maria Stoica, Ghenescu Marancea Silvia, 
Darias Buciuman și Liliana Dănică.

Un concurs s-a încheiat, întregul lot se 
pregătește cu aceeași perseverență și dă
ruire, pentru ca sportivii din Orăștie să ocupe 
locuri de frunte în confruntările ce urmează.

HANDBAL FEMININ 
ARTEGO TG. JIU -UNIVERSITATEA 

REMIN DEVA 11-14 (6-6)
Pentru Universitatea Remin Deva, victoria 

obținută în meciul cu echipa Artego Tg. Jiu a 
însemnat un salt către liga națională.

Și de această dată devencele au jucat în de
plasare, unde au avut de susținut un meci foarte 
disputat. Jocul a fost strâns, mai cu seamă în prima 
repriză, când tabela de marcaj arăta meci egal (6-6). 
Primul gol al jocului a fost înscris în minutul 10, scorul 
devenind 1-0 în favoarea Universității Remin Deva. 
Având un curat ghinion, jucătoarea Universității 
Remin Deva, Melinda Toth, a ratat, în această primă 
repriză, două lovituri de la 7 m. Timp în care gazdele 
au marcat, preluând conducerea cu scorul de 4-3 în 
minutul 20 al jocului. Spre final de repriză, devencele 
și-au mobilizat forțele reușind rezultatul 6-6 la pauză, 
în această repriză, portarul echipei Artego Tg. Jiu, 
Ileana Bistriceanu, a avut o evoluție remarcabilă, 
apărând cu brio poarta echipei gazde.

Prin introducerea în cea de-a doua repriză a 
jucătoarei recent transferate de la Liga Națională, 
Georgetă Dascălu, jocul în atac a cunoscut o 
îmbunătățire. Dovada clară în acest sens o con
stituie minutul 48 când scorul devenise 8-6 în 
favoarea Universității Remin Deva, precum și 
minutul 55 care corespunde rezultatului de 12-8 
pentru echipa din Deva.

■Când Universitatea Remin Deva a condus jocul 
cu două puncte diferență (12-10), antrenorul echipei 
Artego Tg. Jiu a purtat discuții cu jucătoarele la 
marginea terenului de joc. în ultima parte a întâlnirii 
Universitatea Remin Deva și-a impus jocul, obținând 
la fluierul final rezultatul 14-11, chiar dacă alte două 
lovituri de la 7 m au fost ratate de către Laura 
Avram și Codruța Zavragiu. în această ultimă 
repriză, abilitatea Claudiei Cetățeanu, portarul 
echipei oaspete, a fost demnă de remarcat.

Din brigada de arbitri au făcut parte Constantin 
Săndulescu și Valentin Călina din Pitești, jocul fiind 
supravegheat corect de către observatorul fede
ral Dinu Racoveanu.

Realizatoarele celor 14 goluri: Melinda Toth - 5; 
Georgeta Dascălu - 4; Simona Bozan - 2; Codruța 
Zavragiu, Violina Hențiu, Laura Crăciun, câte 1.

* * *

Astăzi, după patru etape disputate numai în 
deplasare, Universitatea Remin Deva întâlnește la 
Sala sporturilor din Deva, cu începere de la ora 
16,00, echipa Autonova Satu-Mare.

Cristina CfNDA

PROGRAMUL
TUR-RETUR AL CAMPIONATULUI

1)E JUNIORI Al ȘI R1
EDIȚIA 1998 - 1999

Etapa VI - 17.10.1998
VICTORIA CĂLAN - VEGA DEVA
CIF AL. BRAD - JIUL PETROȘANI
FOTBAL START DEVA - CORVINUL HUNED.
Etapa VII - 24.10.1998
FOTBAL START DEVA VICTORIA CĂLAN
CORVINUL HUNED. CIF AL. BRAD
JIUL PETROȘANI VEGA DEVA
Etapa VIII - 31.10.1998
VICTORIA CĂLAN 
VEGA DEVA - 
CIF AL. BRAD -
Etapa IX -4.11.1998
CIF AL. BRAD - 
FOTBAL START DEVA 
CORVINUL HUNED.
Etapa X - 7.11.1998
VICTORIA CĂLAN
JIUL PETROȘANI
VEGA DEVA -

JIUL PETROȘANI
CORVINUL HD.
FOTBAL START DV.

VICTORIA CĂLAN 
VEGA DEVA 
JIUL PETROȘANI

CORVINUL HD. 
FOTBAL START DEVA 

CIFAL.BRAD
Notă. Orele de disputare:

Juniori A1 - sâmbătă, ora 13,00.
Juniori B1 - sâmbăta, ora 15,00.

Terenurile de joc rămân aceleași.

PROGRAMUL
TUR-RETUR AL CAMPIONATULUI 

JUNIORILOR C

i 
i 
i 
i

Etapa a Vlll-a, 28.10.1998, ora 16,00
CORVINUL HD. - DACIA ORĂȘTIE
AURUL BRAD - CSS HUNEDOARA
TEHNOSIMERIA - VEGA DEVA
MINERUL CERTEJ stă.
Etapa a IX-a, 31.10.1998, ora 9,30
TEHNOSIMERIA - CORVINUL HD.
VEGA DEVA - AURUL BRAD
MIN-CERTEJ - DACIA ORĂȘTIE
CSS HUNEDOARA stă.
Etapa a X-a, 2.11.1998, ora 9,30 (luni)
CORVINUL HD. - MIN.CERTEJ
DACIA ORĂȘTIE - CSS HUNED.
AURUL BRAD - TEHNOSIMERIA
VEGA DEVA stă.
Etapa a Xl-a, 4.11.1998, ora 9,30
AURUL BRAD - CORVINUL HD.
VEGA DEVA - DACIA ORĂȘTIE
CSS HUNEDOARA - MIN.CERTEJ
TEHNO SIMERIA stă.
Etapa a Xll-a, 7.11.1998 (sâmbăta)
CORVINUL - CSS HUNEDOARA
MIN.CERTEJ - VEGA DEVA
DACIA ORĂȘTIE - TEHNOSIMERIA
AURUL BRAD stă.
Etapa a Xlll-a, 14.11.1998 (sâmbăta)
AURUL BRAD - DACIA ORĂȘTIE
TEHNOSIMERIA - MIN.CERTEJ
VEGA DEVA - CSS HUNEDOARA
CORVINUL HD. stă.
Etapa a XlV-a, 21.11.1998, ora 9,30 (sâmbătă)
CORVINUL HD. - VEGA DEVA
CSS HUNED. - TEHNOSIMERIA
MIN.CERTEJ - AURUL BRAD
DACIA ORĂȘTIE stă.
NOTĂ: Terenurile de Joc rămân aceleași.

Rezultatele etapei a 12-a: Metrom Brașov
2-1; Petrolul Moinești - Rulmentul Alex. 1-0; Gloria 
Buzău - Politehnica lași 3-0; Sportul Stud. - Pre
cizia Săcele 2-0; Chindia Târgoviște - Laminorul 
Roman 0-2; Dunărea Galați - FC Brașov 1-1;

Tractorul Bv. - Dacia Brăila 2-1; Poiana Câmpina - Midia Năvodari 
1-1; Nitramonia Făgăraș - Cimentul Fieni2-0.

B JUNIORI )

CLASAMENTUL
1.FC BRAȘOV 12 8 3 1 25-7 27
2. PETROLUL MOINEȘTI 12 7 2 3 20-13 23
3. POLITEHNICA IAȘI 12 6 2 4 18-14 20
4. PRECIZIA SĂCELE 12 6 1 5 20-16 19
5. ROCAR 12 6 1 5 21-19 19
6. CIMENTUL FIENI 12 5 4 3 15-14 19
7. LAMINORUL ROMAN 12 6 1 5 15-15 19
8. MIDIA NĂVODARI 12 5 3 4 21-17 18
9. SPORTUL STUD. 12 6 0 6 14-15 18
10. TRACTORUL BV. 12 6 0 6 15-19 18
11. CHINDIA TÂRGOVIȘTE 12 5 2 5 18-13 17
12. RULMENTUL AL. 12 5 2 5 12-8 17
13. METROM BRAȘOV 12 5 1 6 15-13 16
14. POIANA CÂMPINA 12 4 4 4 12-15 16
15. GLORIA BUZĂU 12 4 2 6 14-15 14
16. NITRAMONIA FĂG. 12 4 1 7 8-19 13
17. DUNĂREA GALAȚI 12 2 3 7 . 12-24 9
18. DACIA BRĂILA 12 1 2 9 5-24 5

Etapa viitoare: Cimentul - Rulmentul; Dacia - Tractorul; 
Laminorul - Nitramonia; Precizia - Metrom; Rocar - Chindia; 
Dunărea Gal. - Petr. Moinești; FC Brașov - Poiana C.; Midia - Gl. 
Buzău; Poli lași - Sportul Stud.

Rezultatele etapei a 10-a din 18 octombrie:
Min. Bărbăteni Metalul Crișcior 25-2
CIF Aliman Brad Parângul Lonea 0-5
Victoria 90 Călan Minerul Ghelari 7-0
Constructorul Hd. Dacia Orăștie 3-1
CFR Marmosim Simeria Min. Teliuc 3-1

CLASAMENTUL
1. FC PAROȘENI-VL. 8 8 0 0 40-4 24
2. MIN. BĂRBĂTENI 9 6 1 2 51-21 18
3. FC DACIA ORĂȘTIE 8 6 0 2 36-10 18
4. CFR MARM. SIM. 8 5 1 2 40-11 15
5. PARÂNGUL LONEA 7 4 1 2 10-13 13
6. VICTORIA CĂLAN 9 4 2 3 29-11 13
7. MIN. ANINOASA 9 4 1 4 25-30 13
8. CONSTR. HUNED. 8 3 3 2 18-14 12
9. MIN. TELIUC 9 3 1 5 19-26 10
10. MIN. GHELARI 8 1 0 7 29-44 3
11.CIFALIM. BRAD 9 1 0 8 3-59 3
12. MET. CRIȘCIOR 8 0 0 8 5-88 0

Etapa viitoare, a 11-a din 25 octombrie:
Metalul Crișcior CIF Aliman Brad
Parângul Lonea Victoria Călan
Minerul Ghelari Constr. Hunedoara
FC Dacia Orăștie CFR Marmosim Simeria
Minerul Teliuc FC Paroșent-Vulcan
Min. Aninoasa și Minerul Bărbăteni stau.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE 
FOTBAL

Rezultatele etapei nr. VIII din 18.10.1998:
Retezatul Hațeg - Victoria Dobra 0-0
Poiana Rusca Ghelari - Energia Deva 1-0
Gloria Geoagiu - Fotbal Start Deva 4-1
Unirea Vețel - Casino Ilia 1-5

CLASAMENTUL
1. VICTORIA DOBRA 7 5 1 1 22-6 16
2. GLORIA GEOAGIU 7 5 0 2 18-14 15
3. RETEZATUL HAȚEG 7 4 1 2 14-8 13
4. CASINO ILIA 8 4 0 4 19-11 12
5. FOTBAL ST. DEVA 7 3 0 4 17-20 9
6. SANTOS BOZ 7 3 0 4 14-19 9
7. POIANA GHELARI 7 3 0 4 10-19 9
8. UNIREA VEȚEL 7 2 0 5 12-20 6
9. ENERGIA DEVA 7 2 0 5 6-15 6

Etapa viitoare, nr. IX, din 25.10.1998 (ultima etapă):
Santos Boz - Retezatul Hațeg
Fotbal Start Deva - Unirea Vețel
Energia Deva - Gloria Geoagiu
Victoria Dobra - Poiana Rusca Ghelari
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RAH Petroșani - Regie, Holding,
Companie

In procesul restructurării, 
reorganizării, eficientizării 
Regiei Autonome a Huilei Pe

troșani se înscrie și transfor
marea acesteia în Companie 
Națională, urmând să-și des
fășoare activitatea în condiții noi, 
după alte criterii, să-și diminueze 
pierderile și cheltuielile neecono- 
micoase, să lucreze cu randa
mente sporite și eficiență, redu- 
cându-se continuu subvențiile de 
la stat.

în acest sens, după cum a 
afirmat ing. Ilie Bălănescu, 
directorul general al RAH 
Petroșani, la întâlnirea avută 
săptămâna trecută cu premierul 
Radu Vasile, în chiar fief-ul

ACTIVITATE FRUCTUOASĂ, PAȘI SPRE 
PRIVATIZAREA “PRIN NOI tNSINE”

Întreprinderea de Exploatare 
și Execuție a Lucrărilor de 
îmbunătățiri Funciare Hunedoara- 

Deva a avut întotdeauna o 
activitate pozitivă, eficientă. După 
1990, ea s-a divizat în două 
subunități: “RAIF" și “CIF”. Am 
fost săptămâna trecută la SC 
“CIF"SA Deva (construcții și 
îmbunătățiri funciare), unde am 
avut o agreabilă discuție cu 
echipa de manageri a firmei: ing. 
Gheorghe Nicola’ - director 

La SC “CIF’’SA Deva
• Diversificare și calitate;
• Fără credite, fără datorii;
•Managementul - condiție esențială a reușitei;
• Muncitorii trebuie înțeleși, stimulați;
• Oferta de privatizare ■ foarte avantajoasă (pentru 

salariați).

general, ing. Eleonora Filimon - 
director tehnic, ec. Petru Crișari - 
director economic. Și mărturisesc 
de la început că m-a încercat un 
sincer sentiment de satisfacție să 
aflu că activitatea se derulează 
pe coordonate de calitate și 
eficiență, că există lucrări și 
solicitări de servicii, că oamenii 
își primesc salariile la timp, că 
sunt perspective pentru 
dezvoltarea în continuare a 
societății.

- în condițiile în care volumul 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare 
a scăzut considerabil, ne-am 
orientat și spre alte activități, 
releva dl Gheorghe Nicola. Avem 
producție de betoane și agregate 
de balastieră, de prefabricate și 
confecții metalice - pentru nevoile 
societății, dar vindem și altor 
unități, am dezvoltat gama 
lucrărilor în atelierul de reparații 
auto, executăm lucrări de 

marelui bazin carbonifer al Văii 
Jiului, administrația Regiei a 
întocmit documentațiile necesare 
și le^a înaintat Ministerului 
Industriei și Comerțului spre 
analiză și aprobare.

ka rândul său, Miron Cozma, 
liderul minerilor din Valea Jiului, 
la teama pierderii unor privilegii 
din partea salariaților, dar 
conștient că aotuala formă de 
organizare a RAH nu mai poate 
continua - cu peste 100 de 
directori și ingineri șefi, cu o 
armată de alți ingineri și de 
economiști, dar cu pierderi 
considerabile în fiecare lună, în 
fiecare zi - a adus în discuție alte x 
variante de restructurare a 
Regiei, numai transformarea ei în 
Companie Națională nu. Miron 
Cozma l-a rugat pe primul 
ministru Radu Vasile să-i ajute ca 
RAH împreună cu CONEL să 
constituie un Holding, având în 
vedere colaborarea tradițională, și 
necesară între mineri și 
energețicieni, în pofida acuzațiilor 
reciproce din ultima vreme pe 
seama neplății, la timp a 
cărbunelui de către termo-: 
centrale, ori să-i confere statutul 
de Regie de interes național prin 
comandă de stat.

Premierul și-a exprimat 

îmbunătățiri funciare, precum și 
industriale și civile, facem 
drumuri betonate, drumuri 
forestiere. Important este că 
menținem o bună colaborare cu 
toți beneficiarii lucrărilor și 
serviciilor pe care le prestăm, ne 
înțelegem și ne ajutăm reciproc.

“CIF" Deva este o firmă solidă, 
cu o dotare tehnică importantă, 
reparată și întreținută în mod 
corespunzător, folosită rațional și 
eficient. “Noi dăm o mare atenție 

utilizării mijloacelor din dotare și a 
capacității profesionaie a 
angajaților unității,’sublinia ana 
Eleonora Filimon. Avem încredere 
în oameni, le prețuim strădaniile, 
le stimulăm interesul și eforturile 
în muncă. Și, fără falsă modestie, 
aș putea spune că la nivelul 
conducerii formăm o adevărată 
echipă, călăuzită de aceleași idei 
și opțiuni, pentru binele societății, 
al colectivului care o compute”.

Așa se explică rezultatele 
pozitive ale “CIF" Deva, mai bune 
de la o lună la alta, care-i permit 
să acționeze dezinvolt, cu 
dinamism dar și cu exigență. “Nu 
putem spune că la noi chiar totul 
merge fără cusur, că nu mai avem 
greutăți, chiar neajunsuri, ține să 
precizeze dl Petru Crișan, angajat 
cu state vechi în unitate. însă ne 
străduim să le rezolvăm, să 
ajungem la înțelegere între noi, cu 
salariații, cu beneficiarii. Faptul că

Națională?
r

acordul față de înființarea unui 
Holding, dar cu condiția să vrea și 
CONEL. Mai pragmatic și mai 
direct, ministrul Radu Berceanu a 
explicat: ,,N-am nimic împotriva 
creării unui Holding între RAH și 
CONEL, însă acest lucru trebuie 
realizat de jos în sus, nu invers, 
cum s-a făcut colectivizarea 
agriculturii. Noi, Guvernul, nu 
putem decât să ajutăm, dacă va fi 
nevoie. Nici protocolul între RAH 
și CONEL nu-l putem încheia noi. 
Pentru că, dacă ar fi liber și de 
capul lui, CONEL n-ar lua nici un 
gram de cărbune de la dvs. Iar 
asta dintr-un motiv foarte simplu 
și anume că sistemul energetic 
național nu are nevoie de huila de 
aici, de termocentralele pe 
cărbune, care-i creează cele mai 
mari probleme. Mai ales că 
România folosește doar jumătate 
din cantitatea de energie electrică 
ce poate fi produsă cu 
capacitățile existente. Și atunci 
preferă s-o realizeze'în unitățile 
cu cele mai mici consumuri. în 
hidrocentrale, în sistemul 
nuclearo-electric sau pe alți 
combustibili mai ieftini decât 
cărbunele. Noi trebuie să gândim 
la nivel național. Ce facem? 
Construim Unitatea nr.-2 de la 
Cernavodă și închidem foarte tare 

nu lucrăm cu credite, că nu 
avem nici o datorie la nimeni, 
că asigurăm salariile la timp, 
chiar dacă sunt ceva mai 
modeste decât în alte domenii 
de activitate, ne dă oarecare 
mulțumire și stabilitate a 
firmei".

Și la “CIF" Deva a fost o 
cădere importantă după 1990. 
Mentalitatea oamenilor era de 
distrugere, de a munci mai 
puțin și a câștiga mai mult. Din 
1400 de oameni, câți avea 
IEJELIF, sunt azi la “CIF" doar 
100’. Dar buni, după cum ni s- 
a spus. Ei sunt forța. Tocmai 
de aceea, în procesul de priva
tizare din societatea româ
nească, în care este prevăzută 
și această societate comer
cială, gândirea și hotărârea 
colectivă sunt de privatizare pe 
cont piopriu, prin contribuția 
salariaților. Importantă din 
acest punct de vedere este 
decizia FPS, care deține 93,3 
la sută din acțiuni, partea de 
6,7 la sută fiind distribuită'pe 
cupoane.

- Sperăm să se țină cont de 
opțiunea noastră și să ne 
adjudecăm întreprinderea în 
care lucrăm și pe care putem 
și vrem s-o dezvoltăm în 
continuare, s-o ridicăm la noi 
parametri de calitate și efi
ciență, concluziona dl 
Gheorghe Nicola. Avem cu 
cine, avem cu ce și avem și 
unde, ca să mă exprirp așa.

Nu ne rămâne decât să le 
dorim succes în activitate 
acestor oameni care, cu 
eforturi nu chiar neglijabile, 
pun cu nădejde bazele unei 
firme solide, căutate de 
beneficiari, în care proprietari 
să fie cei care au construit-o. 

minele de cărbune? Sau nu 
mai facem Unitatea nr. 2 de la 
Cernavodă și dezvoltăm 
extracția cărbunelui? Mergem 
pe termocentrale? Nu știm 
încă exact."

Și la cea de a doua 
propunere a lui Miron Cozma, 
ministrul Radu Berceanu a fost 
prompt și clar* „Dacă vreți să 
fiți Regie de interes național- 
nu prin comandă de stat, de
oarece așa ceva nu există-, 
vă aprob chiar de mâine. 
Adică să fiți bugetari".

Se’pare că varianta cea 
mai plauzibilă va fi transfor
marea RAH Petroșani în Com
pania Națională a Huilei. Se 
așteaptă decizia Guvernului.

✓ \
Se află în derulare un program de 

privatizare prin care S.C. “Remedia" 
S A- scoate la vînzare spațiile din 
patrimoniul său care au făcut 
obiectul unor contracte de închiriere 
ori locație de gestiune. Sunt avute în 
vedere un număr de 21 de spații în 
pare funcționează în prezent farmacii 
private. Metodele de valorificare a 
acestor spații, conform legislației în 
vigoare, sunt vânzare prin negociere 
directă sau leasing imobiliar cu 
clauză irevocabilă.

Din cele declarate de dna 
Voichița Popa, director la “Remedia",

Farmaciștii 
privați vor 
putea să-și

cumpere 
spațiile unde 
funcționează

am reținut că în toate spațiile vizate 
a fi vândute, locatarii au efectuat, 
conform leg'i, investiții de minimum 
10 la sută din valoarea contabilă a 
acelor incinte “Fiind vorba de 
valoarea contabilă, sumele care 
trebuiau investite pentru a avea 
acces la cumpărarea spațiului n-au 
fost prea mari. O valoare maximă a 
acestei Investiții, în cazul unui spațiu 
mare, nu depășește 9 milioane de 
lei".

Cele mai reprezentative vor fi, în 
Deva, spațiile aferente Farmaciei 
“UNU" din Piața Victoriei, “Artemis", 
de pe bulevardul Decebal,. “Via 
Farm" de pe Dorobanți și “Tehno- 
Optimed", din cartierul Dacia. Deși ar 
fi fost de preferat metoda vânzării 
prin negociere directă, doar 4 din cei 
21 de farmaciști privați și-au exprimat 
dorința de achiziționare prin această 
metodă. “Majoritatea preferă 
leasingul datorită efortului financiar 
mai mic pe car.e îl presupune 
acesta", ne spune dna Popa. O parte 
din banii încasați din privatizare vor 
fi folosiți de “Remedia" pentru a-și 
THi-iiai pereul aule. ■" . ................

Societatea comercială SC 
“Metalchim" SA Deva, moștenind 
obiectul de activitate al fostei 
întreprinderi de comerț cu ridicata 
a mărfurilor(ICRM), este 
specilizată pe vânzarea angro a 
■produselor metalo-chimice. 
Contextul economic în care 
evoluează această nouă firmă, 
proiectată și calibrată să 
funcționeze după regulile 
economiei de comandă, este, în 
prezent, total schimbat.

Discuția avută cu dl ing. 
Florian Nica, director la 
“Metalchim", a avut ca subiect 
tocmai modalitățile prin care un 
angro de asemenea talie poate 
să se adapteze noului mediu 
economic. Situația actuală a 
firmei nu este de invidiat. 
Tendințele antagonice generate 
pe de o parte de creșterea

"Angro-ul, într-f' economie 
normală, trebuie să fie placa 

turnantă a comerțului"
/

neobosită a prețurilor, iar pe de 
alta de scăderea continuă a 
puterii de cumpărare, sufocă, la 
mijloc, comerțul angro de tip 
“Metalchim". Încet-încet, firma a 
renunțat la comercializarea 
mărfurilor de valori mari, 
frigidere-televizoare, al căror 
cvasimonopol îl deținea la 
începutul anilor “90.

“Vindem, preponderent, 
produse de valori mici, articole de 
uz casnic și menaj, porțelanuri, 
instalații sanitare și produse 
chimice, cu excepția 
detergenților și vopselelor. O 
dată cu privatizarea “Dero" 
Ploiești, prin cumpărarea ei de 
către concernul Unilever, am 
pierdut acest furnizor. Rețeaua 
de distribuție a produselor 
Unilever este formată,-în prezent, 
din operatori economici cu capital 
integral privat, strategia acestui 
concern neagreănd parteneriatul 
cu societăți la care statul este 
acționâr. De altfel, cota de acțiuni 
deținută de FPS la ,,Metalchim", 
a fost permanent un handicap, 
atunci când am abordat, pentru a 
demara o legătură de afaceri, 
furnizori, cu nume pe piața 
mondială", ne spune dl Nica. 
Depășită de “nepoți” în ale 
comerțului cu produse metalo- 
chimice, “bătrâna” “Metalchim", 
supraponderală, n-a reușit să 
vândă în acest an de mai multi lei 
decât în anul trecut, scăderea 
volumului desfacerii fiind direct 
proporțională cu inflația, 
încorsetată în credite, firma se 
zbate în căutarea rețetei 
rentabilității, care pe moment 
pare a fi pierdută.

Dl Florian Nica este realist 
^atunci când spune că actuala 

Pagina realizată de
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PROTECȚIE VAMALĂ A 
PRODUCĂTORILOR AGRICOLI

Ministrul Agriculturii, Dinu Gavrilescu, a spus că “ pentru anul 
1999 va exista, în mod cert, o protecție vamală a producătorului 
român." Aceasța va fi, în opinia aceluiași, menținerea taxelor vamale 
majorate la importul de grâu și făină din Ungaria până la viitoarea 
recoltă.

De asemenea există o hotărâre care prevede subvenționarea 
prețului la sem.ințe și pentru primăvara anului 1999.

etapă, în care veniturile^ 

cetățenilor sunt absorbite 
integral de coșul zilnic de 
alimente și cheltuielile aferente 
locuinței, este inamica 
comerțului cu produse metalo- 
chimice. "Metalchim" ar putea 
naviga mai ușor pe apa 
învolburată a tranziției dacă se 
vor adopta unele schimbări de 
tactică. Dl Nica are câteva idei: 
“In primul rând, cei 4000 mp de 
spațiu de depozitare pe care-i 
avem la Petroșani au devenit 
ceea ce aș numi, un centru de 
cost. Dacă, anul trecut, 
depozitul aducea cca. 30 la 
sută din venituri, în acest an 
vânzările din Valea Jiului n-au 
depășit cheltuielile de 
funcționare a activului de acolo. 
In aceste condiții, suntem 
pentru vinderea activului de la

Petroșani sau divizarea lui din 
corpul firmei mamă. Referitor la 
creșterea • veniturilor, o 
strategie care dă roade în 
prezent este dobândirea 
statutului de unic distribuitor 
pentru produsele vreunei firme 
cu anvergură internațională. In 
acest sens, a fost contactată 
firma Marchall, un producător 
mondial recunoscut din 
industria vopselelor. Se duc 
tratative pentru reluarea 
colaborării cu Unilever-Dero 
Ploiești, fiind avansate 
tratativele cu cel mai puternic 
fabricant autohton de palux, 
emailuri, rășini speciale, 
Policolor S.A."

Interlocutorul este de 
părere că ,,Metalchim", dată 
fiind specializarea sa de comerț 
angro, are viitorul asigurat. 
“Angro-ul, într-o economie 
normală, devine placa turnantă 
a comerțului. Nu numai că nu e 
desuet, dar angro-ului 
românesc nu i-a venit încă 
timpul. Și ar mai fi ceva. La fel 
ca și comerciantul cu 
amănuntul, angrosistul român 
nu are nici un statut care să-l 
recunoască profesional. Astăzi 
face comerț în România cine 
vrea, valul de neaveniți și 
profani aruncând, de multe ori, 
o lumină proastă asupra 
breslei. Avem nevoie de o 
Lege a comerțului nouă, care 
să stabilească ' statutul 
comerciantului, cine este 
îndreptățit să primească licențe 
de comerciant și, nu în ultimul 
rând, să stipuleze o egalitate a 
șanselor în acest domeniu", 
precizează, în încheiere, 
Jnțeripcutorul.  

| Cum și de unne ne finanțăm avantajos afacerile? [III]
Credite 

internaționale
Linii de&redit contractate de 

România de ia organismele 
financiare internaționale

A. împrumut BERD pentru 
sprijinirea IMM în procesul de 
restructurare și privatizare

SUMA TOTALĂ: 58 milioane ■ 
dolari SUA

CONDIȚII DE CREDITARE: 
rata rentabilității financiare minime- 
15%; împrumutul maxim - 5 

milioane dolari SUA; contribuția 
împrumutatului este de 10-15%(la 
credit mai mic de 500.000 USD) și 
20-30%(la credite ce cțepășesc 
500.000 USD); dobânda LIBOR 
(Rata Interbancară Londoneză 
Oferită)+1 %+comisionul băncii 
române; rambursarea se face în rate 
semestriale egale.

BANCA PRIN CARE SE 
DERULEAZĂ CREDITUL: Banca 
Română de Dezvoltare

B. împrumut BERD pentru 
sprijinirea capacității de export a 
întreprinderilor private sau cu 
program real de privatizare

SUMA TOTALĂ: 20 milioane 
dolari SUA

CONDIȚII DE CREDITARE: 
35% din investiție să fie contribuția 
proprie a împrumutatului; aco
perirea serviciului datoriei minime 
1,5; împrumut maxim - 1 milion 
USD; rambursare în 3-5 ani cu un 
an grație; rata anuală a dobânzii- 
15%

BANCA PRIN CARE SE 
DERULEAZĂ_______CREDITUL:
BANKCOOP

C. Împrumut BIRD pentru 
dezvoltarea industrială a 

întreprinderilor care exportă
SUMA TQTAUĂ: 17.5 milioane 

dolari SUA
CONDIȚII DE CREDITARE: 

rata rentabilității financiare peste 
15%; neafectarea condițiilor de 
mediu; experiența de export; 
valoarea adăugată pozitivă a 
produsului exportat; rambursare în 
rate semestriale

BANCA PRIN____ CARE
DERULEAZĂ_______CREDITUL;
BANCOREX, BRD, BCR, Banca 
“București”, Chemical Bank, Societe 
Generale

D. Împrumut de la Banca 
Europeană pentru Investiții(BEI), 
pentru sprijinirea întreprinderilor 
private și privatizabile

SUMA TOTALĂ: 30 milioane 
ECU

CONDIȚII DE CREDITARE: rata 
rentabilității financiare peste 15%; 
capacitate de export; rambursarea în 
rate semestriale; dobânda o 
stabilește BEI în momentul acordării 
împrumutului

BANCA PRIN CARE DERU
LEAZĂ CREDITUL BANCORE 
BRD, Societe Generale'

E. împrumut BERD pentru 
persoane fizice și juridice cu capital 
majoritar privat și persoane juridice 
cu capital de stat care aplică un' 
program de privatizare în agricultură, 
silvicultură, industria alimentară sau 
piscicultură

SUMA TOTALĂ: 50 milioane USD

CONDIȚII Db CR EDITARE 
rata rentabilității financiare peste 
15%; valoarea maximă credit - 5 
milioane dolari USA; rambursarea 
în 6 ani, perioada de grație 18 luni; 
dobânda este de 12 % pe an; 
contribuția împrumutatului este, de 
30%(la credit mai mic de 500.000 
USD) și 15%(la credite ce 
depășesc 500.000 USD);

BANCA____BB1HL___ CARE
DERULEAZĂ Ub DITl Banca 
Agricolă

INFORMAȚII SUPLIMEN
TARE: Consiliul pentru Reformă, 
Direcția Generală pentru 
Dezvoltarea IMM, tel. 01-3123427 
sau 3153860 int 973
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In primele două zile ale ■ 
fiecărei săptămâni, elevii de ■ 

la Grupul școlar de construcții- I 

montaj din Deva au practică. Sunt 
zile pline pentru .c^.se lucrează 12 
ore. Șase ore o grupă, șâse - alta.

într-una din aceste zile am în-
| tălnit o grupă dg elgvi de la grupul 
. școlar amintit la Colegiul Național 
• "Decebal”. Grupă condusă de I
| maistrul de practică Vasile Marc. | 
i Pe dl sing. Vasile Marc l-am întâlnit, i 
! prima oară, cu 23 de ani în urmă, în * 

I cartierul Progresul cu vreo 15 Bee- I 
| eni. Au fost atunci de mare ajutor | 

i—;-------------------

[ In pralică 
t
| locatarilor de la parterul unor blo- | 

curi afectate de inundațiile din |
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"EU SUNT ANDREEA'. Șl EU DIANA " Copii nefericiți
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1975! Ei, copiii și meșterul lor, au 
tencuit, au finisat, au refăcut 
apartamentele și holurile blocurilor, 
aprinzând o rază de speranță în 
sufletele familiilor greu încercate. 
Acum, afți elevi - și același maistru 
- lucrau de zor la Colegiul Național 
“DecebaT. în două zile au finisat, 
zugrăvind cu vopsea lavabilă bi
roul contabilității liceului. Dna con- 

| tabil șef Margareta Marrjna își ex
primă mulțumirea pentru lucrul bine 
făcut de elevi. •"S-au descurcat 
onorabil. Noi suntem mulțumiți și de 
munca lor și pentru că am reușit 
să achităm lucrarea din sponso
rizări, pentru că bani de la buget nu 
avem". “Sunt copii harnici, se vede 
că au deprins meseria! Am văzut 
aid seriozitate, interes, dar și cum 
știe maistrul să lucreze cu copiii" - 
predzează loan Oiaru “omul școlii”, 
care vopsea tâmplăria geamurilor. 
Cei care “au deprins meseria” 
sunt de față, bucuroși de aprecieri.
Se numesc Daniel Povărjan, Ma- | 
rius Guguian, Râul Medelean (din ■ 
anul II), Ruben Bojeniță (anul I) și își J 
exprimă interesul pentru meseria I 
aleasă. Colegii lor Petru Mocanu, 
Florin Pădureanu, Daniel Lupu, 
Sebastian Indezan, Andrei Ursu 
(din anii ll-lll), îndrumați de maistrul 
Vasile Munteanu. și-au dovedit 
hărnicia și profesionalismul la 
lucrările de zugrăveli :"*erioare și 
exterioare, vopsitorii (de socluri șl 
tâmplărie) la Palatul copiilor din 
Deva. “E o practică din care învă
țăm și care ne dă, fn același timp, 
satisfacții. Te simți birje când îți este 
apreciată participarea - recunosc 
viitorii meșteri de la Grupul școlar 
de construcții-montaj Deva - iar 
valoarea muncii noastre intră în 
fondul școlii, de care tot noi vom 
beneficia”. (L.L.)
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Ar fi trebuit să încep cu Diana. Ea este mai mare 
cu un an și ceva decât Andreea și e de acum în 
cls. a Vll-a, iar surioara ei mai mică a trecut, abia în 
această toamnă, în ddul gimnazial. Dar și acasă, ca 
și pe scenă, Andreea e cea care apare în față, fără 
emoții, gata de replică, de joacă, de cântec. Le-am 
cunoscut pe scena concursului de muzică ușoară 
“Voci de copii” și le-am urmărit evoluțiile de la 
primele ediții ale acestui îndrăgit festival care, de 
aproape 7.ani, adună talentele Văii Jiului într-o 
apreciată întrecere a cântecului pentru cei mici.

' “Mie nu mi-a dat voie mămică să particip la con
curs când eram la grădiniță, numai după ce am trecut 
în clasa I - spune Andreea. Dar am organizat eu 
concursuri acasă, lângă bloc, cu juriu, cu prezen
tatoare, cu premii. Am avut mulți concurenți și spec
tatori! Din banii economisiți am cumpărat dulciuri pentru 
premii, dar le-am oferit și cărți pe care le-arrftuat din 
biblioteca noastră și le-am împachetat frumos.”

- Ești obișnuită cu premiile. Ai fost la fiecare 
ediție a festivalului pe primele locuri, ca și surioara 
mai mare, Diana.

- La o ediție eu n-am luat premiu - recunoaște 
Diana. N-am fost supărată pentru mine, ci pentru 
ea! A luat premiul I și a greșit versurile. Juriul nu s- 
a sesizat, dar eu știam versurile și am văzut cum 
a improvizat pe scenă. Nimeni n-a observat că “i-a 
dus" cu jocul, de scenă, cu ritmul, cu cântecul. 
Dacă n-are emoții, ea se descurcă!

“Eu sunt Andreea și am doar zece ani/ Și pentru 
mine, la școală e banal” - fredoneză Andreea unul din 
cântecele ei preferate, și adaugă: “Acum am 11 ani!“

Și aici a improvizat.’ Cântecul a fost compus 
pentru o anume Alina, nu pentru Andreea...

- Cu ce cântece ai cucerit, la ultima ediție a 
concursului, premiul special “Telebobocel”?

- Cu "Păpușa mea" și “Când ești copil, viata e 
un joc."

- Și chiar e un joc? - întreb.
- Aproape. Că-mi place și la școală, mai ales I. 

română, I. engleză, biologia. Iar acum, îh clasa a V- 
a, rri-au ales colegii responsabilă de clasă. Și-mi 
place să fie disciplină! Dar câteodată, când nu mă 
ascultă copiii, nu sunt bucuroasă.

- Tu, Diana, ai materii preferate în clasa a Vll-a?
■ - Da. L. română și în special gramatica pe care 

o fac, din clasa a V-a, cu dna prof. Rujoiu! Apoi 
biologia, I. franceză și altele.

- Dar cântecul preferat care este?
- “Copilărie". “Rămâi, rămâi copilăria mea cu 

bine/ O stea s-a stins în urma ta".
- Acesta a fost cântecul care ți-a adus premiu 

și la ultima ediție a festivalului de muzică ușoară 
pentru copii. Ai concurat la fiecare ediție, chiar și 
atunci când ai fost accidentată.

- într-adevăr. în fotografia aceasta, în care nu 
mă prea deosebesc de Andreea, pentru că mă
mica ne-a îmbrăcat la fel, se vede că sunt cu mâna 
stângă în ghips. S-a acordat atunci un premiu 
special al curajului (pentru mine).

Două fetițe frumoase, două surioare cu ochi 
albaștri, care și la carte și la cântec sunt tot pe 
primele locuri, împlinesc cu fericire cochetul cămin 
al familei Predoșanu din Aninoasa. în cameră fe- 
tițelof - cu zeci de păpuși, cățeluși, elefănței, 
ursuleți,.cu darurile primite la fiecare ediție a festi
valului de muzică ușoară pentru copii - e multă 
veselie. Iar cântecul e “la el acasă!”. “Și eu mi-aș fi 
dorit, când eram de vârsta lor, să am jucăriile 
acestea.Nu s-a putut - recunoaște mama Dorina. 
Acum ne străduim, împreună cu soțul, să le facem 
lor bucurii. Sunt cumintele, silitoare, talentate, una 
mai timidă, cealaltă mai exuberantă, dar ele sunt 
bucuria și grija noastră.”

/
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Tinerețe - bătrânețe i
“Nu se cade ca la bă

trânețe să te porți ca tână- \ 
rul, cum nu-i șade bine tâ
nărului să se arate bătrân. ' 
întinerirea la bătrânețe e 
ca și cum în timpul aler- \ 
gării ai sufla într-un 
corn.”

Ghabus - Name, 
Cugetări persane I

- Iubito, azi 
parcă nu ești în 
apele tale. Ce ți s- 
a întâmplat?

•- Sunt foarte
supărată. Mama mi-a interzis
să ne vedem toată ziua.

- în sfârșit, a venit și timpul 
să ne întâlnim pe întuneric!

Unde duce 
alcoolul!

Despre unde poate duce 
consumul exagerat de alcool 
vorbește și următorul fapt pe
trecut de puțină vreme pe str. 
Mihai Eminescu din Deva, 
într-o noapte, în jurul orei 4, 
Alexandru Andrei a fost acos
tat și agresat de un individ. El 
a fost internat în spital cu mai 
multe plăgi înjunghiate în 
zona toraco-abdominală. A- 
gresorul a fost identificat a 
doua zi, cercetările stabilind 
că el se numește Adrian 
Aioji, are 20 de ani și este din 
Deva. Fapta s-a petrecOt pe 
fondul consumului de alcool 
și al unui conflict anterior, din 
aceeași noapte, la barul 
“Trans Alpina” aflat în apro
piere. (V.N.)

Cronica "optimistului” 

CLONAREA PROȘTILOR»,
(fragmente de jurnal)

• Zilnic mă întâlnesc 
cu tineri copiind Vestul: în sa
lut, în gesturi, în echipament. 
Mi-e milă, știindu-i flămânzi și 
amețiți de băutura contrafă
cută șt țigara... originală. Totul 
e copiat cu surogate și abur 
de vis. Bieții de ei! Constru
iesc, pun bazele Vieții - pe 
tutun, pe alcool, mult zgomot, 
vid spiritual...

' ♦ în ușa unui mic local, 
o lungană pozează în eroină 
din Beverly Hills, dar trăsneș
te a miros de ulei încins de 
"McDonald's”. Trage vârtos 
dintr-un țigăroi și-i strigă por- 
cărele colegei sale dim inte
rior. "Tabloul” e scăldat în sos 
de muzică urlătoăre. Mă în
treb cif "matură" naivitate: 
Cum vor arăta aceste fete în 
bucătăria personală, lângă 
un soț doritor de liniște, lângă 
niște copii născuți să crească 
drept?

• în compartimentul 
de tren toți călătorii citesc 
un jurnal, O’ carte. Din mo
tive de cultură. Doar un tâ-

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

năr polițist nu citește nimic. 
Din același motiv...

♦ Un elev către altul: 
"... m-am simțit rău. Am avut, 
așa, o senzație de școală...".

• Cu gândul la tinerii 
înveșmântați în apatie și ci
nism, care practică cu vo
luptate NIMICUL, rețin vor
bele criticului literar Gheor- 
ghe Grigurcu: "Ei visează, 
mai mult ori mai puțin în 
taină, la o viață de dulce 
trândăvie și buzunarele bur
dușite de valută. Dacă li se 
indică drept paradigmă 
Occidentul, preiau mai întâi, 
aproape fără greș, -așa 
cum ne avertiza Soljenițîn-, 
zoaiele ce se scurg pe sub 
ușa acestuia, de la prostul 
gust și proastele maniere la 
violență și droguri. Perico
lele s-au multiplicat. Duș
manul e pluriform și viclean, 
venind pe căi știute și ne
știute, în aerul de-o iluzorie 
transparență a libertății”. -

Hie LEAHU
■ ■ ■ ■ ■ ■ J

Avantaje pentru 
elevi si studenti * f

Pentru anul școîar și universitar 
,1998/1999 rămân în vigoare regle
mentările prevăzute de Legea învă
țământului și H:G. nr. 309/1996 privind 
asigurarea unor facilități - la trans
portul pe calea ferată - pentru elevi și 
studenți. Astfel, elevii și studenții din 
învățământul de stat și particular 
acreditat au dreptul la reducere de 
50% din tariful trenurilor de persoa
ne, clasa a ll-a, în tot timpul anului 
calendaristic. în acest scop, elevii vor 
prezenta la casele de bilete sau 
agențiile de voiaj carnetul de elev, iar 
studenții, legitimațiile de transport 
eliberate de facultate, vizate pe anul 
școlar/universitar în curs. Pe baza 
acelorași documente, beneficiază de 
abonamente lunare - “pentru elevi și 
studenți" - având un număr nelimitat 
de călătorii, cu 50% reducere, la 
toate trenurile de persoane, dasa a II- 
a; prețul abonamentului diferă în func
ție de zona kilometrică pentru care se 
solicită: 39.300 de lei/abonament 
pentru o zonă de până la 10 km; 
73.900 de lei/abonament, de la 11 la 
25 km; 113.300 de lei/abonament, de 
la 26 la 50 km; 162.100 de lei/abona
ment, de la 51 la 75 km etc. Pe dis
tanțe cuprinse între 51 și 300 km 
elevii și studenții pot, de asemenea, 
utiliza, - cu 60% reducere - “Cartea 
VSD", care permite efectuarea, pe 
relații prestabilite, de călătorii dus- 
întors, la fiecare sfârșit de săptă
mână, de vineri până duminică.

. în toamna lui 1997, cu Eddie 
Van Halen restabilit și plin de 
idei noi, grupul Van Halen intră 
în studioul 5150 alături de pro
ducătorul Mike Post pentru a în
cepe înregistrările noului album.

David Lee Roth își lansează 
în luna octombrie autobiografia 
Crazy From The Heat și a ter
minat lucrul la un album best of 
cu titlul provizoriu Yankee Rose 
1985-1997. Culegerea a apărut 
în ianuarie 1998 sub titlul "The 
Best” și cuprinde piesele: Don't 
Piss Me Off / Yankee Rose / A 
Little Ain’t Enough I Just Like 
Paradise I Big Train I Big Trouble 
/ It's Showtime! / Hot Dog And A 
Shake / Skyscraper / Shyboy / 
She's My Machine I Stand Up / 
Tobacco Road / Easy Street / 
California Girls / Just A Gigolo /1 
Ain't Got Nobody / Sensible 
Shoes / Goin' Crazy! / Ladies’ 
Nite In Buffalo? și Land's Edge. 
Discul cuprinde toate hiturile lan
sate de Roth pe parcursul carierei 
solo și o piesă nouă Don't Piss Me 
Off (compoziție Brett Tuggle / 
Monty Byrom / Jack White / Steve 
Hunter / Freebo). La realizarea 
albumului au participat producă
torii Ted Templeman, David Lee 
Roth, Bob Rock și Nile Rodgers. 
David Lee Roth i-a cooptat în 
grupul său pe John Lowery (chit.,

VAN HALEN (XIX)
Two) și Ray Luzier (bat), căutând 
totodată un bassist în vederea unui 
nou turneu

La 4.04.1998 a apărut mult aș
teptatul album al grupului Vao 
Halen cu noul solist Gary Cherone, 
intitulat "Van Halen III" și care a 
ocupat locul 4 în revista Billboard, 
întrebat într-un interviu care este 
semnificația titlului Eddie a spus: 
"Van Halen III poate însemna al

MUSIC BOX
r---------------------------------

treilea disc cu titlul Van Halen sau 
a treia schimbare de solist.” Albu
mul are o durată de 65 de minute 
și cuprinde piesele: Neworld / 
Without You / One I Want / From 
Afar / Dirty Water Dog I Once / 
Fire In The Hole / Josephina / Year 
ToThe Day / Primary / Ballot To 
The Bullet și How Many Say I. Deși 
efortul de integrare a lui Cherone 
este remarcabil noul disc al gru
pului nu se ridică la valoarea dis
curilor precedente. Van Halen ră
mâne însă o trupă fanion a hard 
rockului mondial dovadă fiind câ
teva piese reușite de pe disc: Once 
(una din puținele piese cu tentă 
progresivă amintind de Pink Floyd), 
Ballot To The Bullet (combinație 
hard rock cu acustic) și piesele 
instrumentale Neworld și Primary 

în care Eddie dovedește că mai 
are încă inspirație și fantezie. 
Albumul a primit media 7,88 în 
revista Hammer și 60 de puncte 
în revista germană Rock Hard. 
Singlelul promoțional intitulat 
Without You lansat la 17 martie 
1998 a fost însoțit de un video 
clip intens difuzat de MTV, figu
rând în US TOP 10 Video 
Countdown.

Imediat după lansarea albu
mului grupul a pornit într-un ma
siv turneu promoțional ce va 
dura 12 luni. Primele showuri au 
avut loc în Australia, Noua Zee- 
landă și Oceania (10-29 aprilie), 
apoi a susținut concerte în Ame
rica (13-24 mai). Din 29 mai și 
până în 17 iunie Van Halen a con
certat în marile orașe din Europa 
de Vest. începând din luna iulie 
turneul a continuat din nou în 
America pentru ca în septembrie 
yan Halen să cânte în Asia.

Piesa Fire In The Hole lan
sată pe single în luna iunie figu
rează pe soundtrackul filmului 
Lethal Weapon 4.

Deși au trecut peste 20 de 
ani de la debut, grupul Van Ha
len și-a păstrat un loc de frunte 
în ierarhia rockului mondial con
tinuând să aibă milioane de fani 
în întreaga lume.

Horia SEBEȘAN
i
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• Un călduros “La multi ani!” 
pentru dragul nostru Cristi 
Marian, din Deva. Părinții Ghiță 
și Rodica. (4519)

VANZAR1 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan (livadă 
meri), Geoagiu Băi, eventual 
parcelat, bicicletă Pegas, bărbă
tească, nouă, preturi negociabile. 
Tel. 216590, după ora 20. (4545)

• Vând casă, cu gaz, apă. 
Deva, Gh.Doja, nr.30 (4532)

• Vând apartament 2 camere, 
Gojdu, spațios, semidecoman
dat, cărămidă. Tel. 232236 (4535)

• Vând spații producție sau 
comerț (inclusiv teren), 46 mp, 
ultracentral, Deva, preț 2.000.000 
lei/mp. Tel. 094 561810 (4539)

• Vând garsonieră, dec. Deva, 
cartier Mărăști, Al. Saturn, bl.23, 
ap.8, etaj 1, preț 46.000.000 lei. 
Tel. 621959, vizibilă zilnic între 
orele 17-19 (4542)

• Vând apartament 2 ca
mere, lângă piață. Deva tel. 
623710 (4546)

• Vând garsonieră, parter. 
Deva, str. I.L.Caragiale, bl.R, ap. 
81, lângă piață. Tel. 214785 
(4553)

• Vând apartament 3 camere, 
63.000.000. Tel. 229501 (4544)

• Vând casă și brutărie în 
funcțiune, corn. Brănișca.sat 
Boz. 094561822 (4543)

• Vând casă și grădină în Sîrbi, 
nr. 63, Manea Octavian. (4526)

• Vând casă cu grădină 
mare, Hațeg, Suseni, 2. Infor
mații 068/214941 (5846)

• Vând apartament 3 ca
mere, două băi, Orăștie, bloc 
9, etaj 4, 38 milioane lei. Tel. 
094/568944 (3422)

• Vând Dacia 1300, impe
cabilă, 2300 DM, Alfa Romeo, 
Diesel, deosebită, 5000 DM, 
înmatriculate. Tel. 261582 (4531)

• Vând Volkswagen Golf II 
Diesel, înmatriculat, an fabri
cație 1988. Tel. 094 511953, 
094 515446 (c)

• Vând mașină de cusut 
“Ileana”, cu pedală, 1.300.000 
lei și cazan de țuică, capacitate 
80 i, 3200000 lei, prețuri nego
ciabile. Tel. 218685 (4534)

• Vând autoturism Dacia 
1307, 5 locuri, plus camionetă, 
fabricație 1998, 7500 km, preț 
avantajos. Tel. 094/597783, 
094/597781 (3421)

• Vând autotractor cu șa R 
19256, 22 tone, fabricat 1986, set 
motor, arbore, rezervor turbo- 
suflantă noi, cutia viteză reparată 
capital, revizie tehnică la toațe 
roțile, piese de schimb noi, com
presor, placă de presiune, disc 
ambreiaj, cameră frânare etc., 
preț avantajos. Tel.058/ 711306 
sau’812464.

• Vând convenabil pătuț, 
saltea cu iarbă de mare. Tel. 
216442. (4510)

• Vând vacă bună lapte. 
Soimuș, Ștefan Petru, nr. 256, 
tel. 668151 (4529)

• Vând talon Lancia Prisma, 
turbo Diesel, 1986, Ilia, tel. 219 (6)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (100 000 lei), 
video, satelit. 092368868 (2111)

• DE VÂNZARE ÎNCĂLȚĂ- 
MINTE DE IARNĂ ITALIANĂ 
SECOND-HAND, EN GROS, 
ÎN SACI DE 20 KG, LA 20.000 
LEI/KG CU TVA INCLUS. IN
FORMAȚII LA TELEFON 054/ 
728291, ORELE 20-22. (5599)

• Vând spațiu comercial 
Simeria, zona pieței, tel. 
260655 sau 261964 (4504).

• Vând cameră video S-VHS 
Panasonic M 9000, Cugir, tel. 
058/753208 (2420)

• Vând țuică de prună, 33 
grade, 16 000 lei/litru. Tel. 092/ 
329384 (5462)

• Vând taragot abanos, excep
țional, 600 DM, saxofon Guban, 
200 DM. închiriez spațiu co
mercial ultracentral, dotat cu tot 
necesarul. Tel. 716641. (5461)

• Vând societate comercială 
SRL Preț 5.500.000, nego
ciabil. Tel’ 730367. (5847)

• Montez ieftin gresie, fa
ianță? parchet, zugrăvesc. Tel. 
624195 (4536)

• Firmă particulară anga
jează instalatori și zidari (sani
tari și încălzire). 261861 (4559)

• Operator calculatoare pen
tru intrări-ieșiri. Tel. 234418 
(4552)

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

• Nou! Selecționăm 20 de 
tineri (tinere) dornici de afir
mare și integrare într-un colectiv 
tânăr și ambițios, în domeniul 
publicitar. Experiența nu este 
necesară. Sunați acum!! Start 
imediat!!! 054/627527 (4525).

DECESE

• Suntem alături de domni
șoara Elena Moldovan la grea
ua pierdere suferită prin dece
sul tatăluiI

IOAN MOLDOVAN
Dumnezeu să-l odihneas

că! Familia Dumitru Gîlcescu. 
(4550)

MEMORĂRI

ÎNCHIRIERI

• Caut de închiriat, urgent, 
apartament 2 camere în Deva. 
Tel. 094 595228 (4538)

OFERTE DE 
SERVICII

• Societatea comercială 
Alexandru Import-Export Deva 
angajează agenți comerciali. 
Tel. 233593 (4533)

• Expert contabil țin evidență 
contabilă(recepții, jurnal de casă) 
pe calculator. Tel. 223702 (4528)

• Caut baby siter pentru îngriji
rea a doi copii (un an și trei ani) 
în Germania, de preferință să 
cunoască puțină germană și 
experiență în îngrijirea copiilor. 
Tel. 094 247565 (4530)

• Angajăm-absolvenți de liceu, 
băieți și fete, specialiști în pizzerie, 
salariu atractiv. Tel. 219320, 092 
373178, 094 504174 (4540)

DIVERSE

• Brudan Susana este citată
pentru data de 23.10.1998, ora 
8, la Judecătoria Hunedoara, 
ca pârâtă în procesul de divorț 
cu Brudan Daniel. (5455)

• S.C. Camy Coom SRL a- 
nunță intenția de autorizare din 
punct de vedere el protecției 
mediului a magazinelor alimen
tare situate în Hunedoara. Piața 
Obor. Eventuale sesizări și recla- 
mații se depun la APM Deva, în 
termen de 15 zile. (5463)

PIERDERI

• Pierdut ștampilă pe numele 
SC Com Gina Impex SRL Deva. 
Se declară nulă. (4537)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Buzatu Vaier. îl declar
nul. (5458)

• Pierdut legitimație de han
dicapat pe numele Ruican 
Constantin, eliberată de DHNM 
Deva. O declar nulă.

• Cu aceeași durere care 
ne-a. doborât acum 2 ani și 
care nu va dispărea niciodată, 
amintim zdrobitoarea tr,ecere 
în neființă a celui care a fost 
un tată și un soț bun

AUGUSTIN BOJAN
Parastasul duminică, 1 

noiembrie’1998, la Cimitirul 
Bejan din Deva. Fiica Laura și 
soția Mihaela invită pe toți cei 
care l-au cunoscut. Nu te vom 
uita niciodată !.

• Cu aceeași nemărginită 
durere părinții Alexa Lucian și 
Sabina, sora Carmencita, 
nepoata Oana, cumnatul Nico- 
lae și bunica Ghizela anunță 
că a trecut un an de când 
moartea nemiloasă a smuls- 
o de lângă ei pe draga lor

GABRIELA SABINA
la numai 29 ani. Chiar dacă 
fizic nu eși lângă noi

GĂBI1Ă
dragă, tu ești în inimile, sufle
tele și gândurile noastre pentru 
totdeauna. (5073)

• Soarta a vrut ca părinții mei să părăsească această lume 
în aceeași zi de 21 octombrie, MAMA acum un an, în urma unui 
tragic accident de circulație - vestea morții, venită ca un trăsnet 
în negura nopții, mutilându-mi sufletul pentru tot restul vieții, 
iar TATA acum 19 ani, în urma unei grave boli

VIORICA și ALEXANDRU MACAVEI
Aceștia au fost dragii mei părinți, florile cele mai scumpe ale 

existenței mele, oameni plini de viață, omenie și bunătate, 
împreună cu soțul meu Vlada, rostim pentru ei un pios Dumnezeu 
să-i odihnească în pace ! Familia Sanda și Vlada Micin. (4546)

Grădinița de cartier
- Caius este îngerașul. A mâncat tot, n-a făcut fărâmituri pe jos 

și și-a strâns cu grijă șervețelul. Te rog să aduni tu gentuțele 
colegilor, să le așezi pe dulăpior, ca să facem ordine pe măsuțe. 
Caius este ajutorul meu! Cine îl mai ajută? - întreabă educatoarea de 
la grupele mică și mijlocie, dna Doina Moldovi, directoarea Grădiniței 
Nr.2 Deva. Larisa și surioara ei Denisa vin repede cu fărașele 
(adevărate jucării) și periuțele, dovedindu-și îndemânarea. Li se 
alătură alte fetițe. Micuța Georgiana începe iar să plângă, vrea în 
brațele educatoarei, o imită și lulia. Pauza mare s-a încheiat, dar și 
sala grupei e gata pregătită pentru următoarea oră.

Cine ar bănui că în interioarele clădirii cu ziduri igrasioase- 
rămasă stingheră, fără spațiu de joacă, alături de scheletul unei noi 
construcții și înconjurată de șanțuri săpate recent pentru intro
ducerea unor conducte - se află o ambianță atât de caldă și 
îmbietoare! 70 de preșcolari, în trei grupe, sunt într-un admirabil 
univers al copilăriei, jucându-se învățând, învățând jucându-se. Au la 
îndemână sute și sute de cărți, de la basmele nemuritoare la jocuri 
ale istețimii, table magnetice cu cifre, ceasuri (“ca să învățăm ora”), 
două televizoare color, video, cinci calculatoare, casete audio cu 
povești, două casetofoane, o orgă, sute de cărți cu desene pentru 
colorat, nu lipsește nici literatura sărbătorilor de iarnă, nici instalațiile 
pentru pomul de Crăciun. Ce mai au aici? Multă afecțiune. Au simțit- 
o cu prisosință bobocii - frumoșii Caius Stepan Antoniu, Georgiana 
Bălan, lulia Pop, frățiorii Râul și Flaviu Balaj, Ovidiu Valea, Vlad Todea, 
surioarele Larisa și Denisa Bureană, Râul Cojocaru... Alături, la grupa 
mare pregătitoare, Geanina Purdi și prietena ei Bianca Pricop - care 
pornesc zilnic din blocul AB17 împreună cu bunicuțele spre grădiniță 
- vor mai fi doar în acest an de învățământ cu doamna lor edu
catoare Adina Vesa, de la care au învățat atâtea! La anul vor merge 
la școală ca și colegii lor Andrei Bohatereț, Râul Hui, Claudiu Ceia, 
Elisabeta Țapu. Vor mai rămâne în grupă Andreea Duncan, Bianca 
Vasilache și alte colege cu care s-au jucat și au învățat și. ale căror 
bunicuțe și “buni" au fost sponsori de nădejde ai grădiniței.

- Dacă vorbim despre sponsori avem față de aceștia numai 
cuvinte de recunoștință și mulțumire. Lor le datorăm dotarea de care 
ne bucurăm azi în grădiniță - spune dna directoare. Și mă refer la cei 
mai fideli dintre ei«- Rodica Lucaciu, Olga Donisă, Dana Voivod, 
“Almoconstruct", “Lucafarm", "MultisistenT'SRL, Ștefan Oprea, 
Cooperativa de credit, Ana Moldovan, “Nada Florilor", 
"Partconstrucții” și mulți, mulți. Quasar ne-a dotat cu două televizoare 
color, Devasat ne-a racordat la cablu și ne sponsorizează abona
mentul, jucării în valoare de un milion de lei am primit de la SC 
Univers SA, prin domnul dir. Mugurel Păcurar, un tătic - dl Mihai 
Duncan - ne-a ajutat de am confecționat dulapuri în vestiar, bunicul 
Geaninei s-a ocupat de registre și material didactic, bunicuțele 
Elisabetei și Biancăi au confecționat costume populare pentru 
serbări. Avem o dotare bună, pentru că avem sponsori minunați!

în grupa mare din sala alăturată, Cosmin, Nicoleta, Ana-Maria, lonuț, 
Lucian, Denis, Mihai, Mădălin, Micaela, Maria, Vlăduț și alți copii, nespus 
de frumoși, se îmbie pentru a repovesti Marcelei Duna, educatoarea lor, 
întâmplările din “Prâslea cel voinic și merele de aur" sau se întrec în 
“Comunicăm și gramatică învățăm”. E cald, plăcut, o adevărată ambianță 
familială! Mobilierul e alb imaculat, zeci de jucării, cărți, aparate (TV, 
calculator, table magnetice etc.) vin în sprijinul jocurilor serioase ce se 
desfășoară aici. Dar, vai, pereții sunt plini de igrasie, au fisuri. De când în 
preajmă se află în construcție o altă clădire, sala grupei mari a grădiniței 
se tot... afundă. în pereți au apărut crăpături. Bunăvoința și profe
sionalismul educatoarelor, grija părinților și a unor sponsori pentru 
dotări stint meritorii. Dar cineva, acolo sus, trebuie să vadă și să se 
implice în găsirea unor soluții care să pună în siguranță funcționarea 
grădiniței de cartier în care 70 de copii fac primii pași spre mâine.

Lucia UCIU

(urmare din pag. 1) Doctorii scriu rețete compensate...
Nici unitatea farmaceutică 

“Esculap” nu eliberează rețete 
gratuite ori compensate. Dna 
farmacistă Mioara Tînjală spu
nea că oamenii sunt nemulțu
miți, dar că pe undeva există 
înțelegere, știindu-se că vina 
nu-i a farmaciștilor. “Din 15 
august nu am mai eliberat rețe
te gratuite ori compensate. Cât 
va dura, nu știm. Banii nu ni s- 
au dat din aprilie. E cam mult și 
nu ne mai putem permite. Eu 
sper să fim plătiți până la urmă 
și să ne reluăm munca așa 
cum trebuie. Aș mai spune că 
nu admitem să concurăm cu 
unii care nu au pregătirea nece
sară. Dacă ni se arată o țară în 
care un medicament este dat 
din mâna altcuiva decât a far
macistului mă închin. Eu știu că 
toate medicamentele sunt dis
tribuite prin farmacii, care sunt 
conduse de farmaciști. Hotărâ
rea 206/98 spune clar că Di
recția Sanitară va lucra numai 
cu farmaciile, că rețetele se vor 
preda la Direcția Sanitară și 
vor fi semnate de către un far
macist, de farmacistul diriginte 
șl plățile să fie făcute în ordinea 
vechimii, procentual. ” 

sat în Gojdu, la farmacia “Reme
dia". Ușa era închisă pentru 
pacienți, o persoană făcea cură
țenie și ne-a informat că “azi 
noapte farmacia a fost spartă și 
de aceea este acum închis. ” Am 
insistat să discutăm cu diriginta 
unității. Dna Constanța Barna 
ne-a spus: “Suntem unica far
macie care de două luni elibe
rează rețete gratuite și compen
sate pentru tot orașul. Este foarte 
greu, pentru că vine lume multă, 
au fost scandaluri. Am lucrat pe 
două ture, dar n-am mai rezistat. 
O serie de medicamente, depo
zitul nu le poate aproviziona tot 
din lipsa banilor și când nu 
avem e scandal pentru că dreptul 
este al oamenilor. în general am 
acoperit bine nevoile, dar mai 
sunt produse care lipsesc pentru 
că și furnizorii nu ne mai dau, 
fiind, la rândul lor, în urmă cu 
plata. Urmează o săptămână, 
chiar zece zile, în care vom fi în 
inventar. Ce se întâmplă în conti
nuare în oraș cu bieții oameni, 
nu știu. ” Față de situația econo
mică în care se află țara, cu un 
buget așa cum este - mai spunea 
dna Barna - normal ar fi ca și 
medicii să aibă un pic de grijă. 
“Eu știu județe în care nu se mai 

prescriu deloc medicamente 
compensate. Nu-i legal, dar nu 
se mai prescriu fiindcă nu sunt 
fonduri. Dreptul este al omului, 
dar situația grea trebuie înțe
leasă. Adevărul acesta este, nu 
sunt bani, dar omul are dreptul. 
Este așa un cerc vicios. ”

Singurele medicamente gra
tuite, eliberate la farmacia “Unu”, 
sunt stupefiantele pentru bolile 
incurabile. Cum afirma dl far
macist diriginte Simion Câmpea- 
nu, farmacia “Unu” este singura 
din Deva autorizată să elibereze 
asemenea medicamente. Față de 
situația generală existentă, im
presia oamenilor cât și a farma
ciștilor - cum sublinia interlocu
torul nostru - este cât se poate 
de proastă. “Informați de cineva, 
care intenționat deturnează infor
mația sau o mistifică, oacienții 
au impresia că farmaciștii ar fi 
de vină că nu se eliberează rețe
tele gratuite ori compensate - 
afirma S.C. As vrea să lămuresc 
foarte clar această situație. Far
maciștii. farmaciile sunt intere
sate să elibereze și gratuite și 
compensate. Aceasta-i activi
tatea noastră și de aici normal 
că ar fi și un câștig. Noi nu ne 
tăiem craca singuri, ne tăiem 

craca dacă suntem în imposi- 
blitatea de a mai elibera aceste 
medicamente; deci nu putem să 
mai eliberăm atâta timp cât de
contările întârzie cu o jumătate 
de an. Ne pare rău că nu putem 
să ne desfășurăm activitatea. 
Noi suntem specialiștii care 
vrem să ne facem datoria și să 
facem asistența farmaceutică 
așa cum trebuie. Dar dacă nu 
sunt bani și nu se poate, ne pare 
foarte rău. ”

Majoritatea interlocutorilor 
noștri au ținut să facă și câteva 
sugestii, au exprimat și alte ne
mulțumiri legate de "cercul vicios" 
în care se află, de colaborarea cu 
medicii sau cu pacienții. Le-am 
notat și le redăm îh continuare: »N- 
am avut niciodată ocazia să ne în
tâlnim cu toții, cei care au farmacii 
particulare, cu Direcția Sanitară, 
pentru că n-a existat nici o des
chidere pentru noi. Am anunțat că 
am intrat în blocaj financiar, dar a 
fost ca si cum n-am sous-o sau am 
zis “bună ziua" cuiva. Blocajul fi
nanciar este o suferință foarte mare 
pentru cei care o suportă și, din 
păcate, cu bătaie lungă, care se 
reflectă asupra sănătății oamenilor 
și relațiilor noastre cu pacienții sau 
cu medicii. Noi dorim să avem o 

întrevedere cu "cărțile" pe față, cu 
balanțe, cu linie de credit, să le 
dovedim cât pierdem și cât pierde 
omul bolnav" (A.S.)

•în alte județe nu-i aceeași 
situație. Oradea sau Tărgu Mureș 
sunt bine plătite, din câte știm, nu 
stau așa de rău. înseamnă că 
ceva nu merge - sau din partea 
noastră, sau a spitalului, ceva nu 
este bine. Aș sugera să fie pre
scrise mai mult medicamente in
digene, după banii noștri. înțeleg 
să se prescrie medicamente stră
ine, unde nu există corespondent. 
Legea este corectă. Să se scrie 
pe rețetă Denumirea Comună In
ternațională, nu denumirea co
mercială'și, Fiind dat un preț min
im, pacientul să poată alege după 
cum îi permite buzunarul. Hotă
rârea de Guvern nr. 206 este fă
cută în acest sens, dar nu-i apli
cată. Medicul scrie pe rețetă de
numirea comercială și pacientul 
cere ceea ce i s-a prescris. »Ar fi 
necesare întâlniri periodice me
dici - farmaciști pentru a discuta și 
a pune la punct câteva lucruri. 
(M.T.)

•Pe ce bază vor fi selectate 
adele anumite farmacii cu care 
Direcția Sanitară spune că va face 
contract? Dacă vor fi selecționate 

anumite farmacii, funcție de 
amplasament, să se facă în fa
voarea omului bolnav, iar acolo 
să fie absolut obligatoriu să se 
dea un examen de competență a 
profesiei. •Sugerez ca și intre 
farmaciști să se dea un examen 
de competență. Dacă cineva 
vrea ca el să servească tot ora
șul sau dacă vor fi 2-4 farmacii 
alese în această problemă, con
sider că ar fi o chestiune absolut 
împotriva legii. •Sugerez ca fie
cărei farmacii din Deva să i se 
dea 5-10 milioane de lei, dreptul 
de a da gratuitate și atunci oa
menii vor fi serviți în toate zo
nele orașului, nu vor mai face 
drumuri kilometrice de la circă la 
farmacie, nu se vor crea cozi și 
nemulțumiri. (A.S.)

•Am auzit că se va plăti “Re
media” în mod special, pe sep
tembrie, ca și punctelor farma
ceutice care au dat și ele rețete 
compensate. Nu înțeleg... (M.T.)

• Colaborarea cu medicii 
este bună. în fiecare dimineață 
ne sună să afle ce mai este, ce 
se poate prescrie. (C..B.)

• Nu avem pretenții ca pe 
anumite denumiri să fie prescrise 
rețetele. Ne descurcăm oricum. 
Noi suntem specialiști și nu ne 
deranjează dacă medicii scriu 
denumirile internaționale sau de
numirile comerciale. (S. C.)
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In sprijinul asociațiilorf
de locatari

Conform Legii 114/1998 
asociațiile de locatari trebu
iau să se'transforme până 
azi în asociații de proprietari. 
Până la începutul lunii oc
tombrie nici una din cele 13 
asociații de locatari existente 
în municipiul Brad nu făcuse 
demersurile necesare pen
tru constituirea în asociație 
de proprietari. Astfel că aso
ciațiile riscau să rămână în 
prag de iarnă fără contracte 
cu SC Acvacalor pentru furni
zarea apei potabile, a apei 
calde și a căldurii. Pentru a 
evita o astfel de situație ne
plăcută Primăria municipiu
lui Brad s-a implicat pentru a 
demara transformarea aso
ciațiilor de locatari în aso
ciații de proprietari.

La începutul lunii octom
brie s-au purtat discuții cu re
prezentanții tuturor celor 13 
asociații de locatari din oraș. 
S-a realizat apoi un grafic pri
vind desfășurarea unor adunări 
generale pentru constituirea 
asociațiilor de proprietari. De 
asemenea, Primăria a asigu
rat toate materialele necesare 
în vederea constituirii asocia
țiilor de proprietari precum și 
sprijin juridic și logistic. Ulti
mele astfel de adunări s-au 
desfășurat duminică, 18 oc
tombrie. La Școala generală 
nr.1 au avut loc întâlniri cu re
prezentanții asociațiilor de lo
catari nr.5 și nr.6, la cinema 
Zarand au fost consiliați repre
zentanții asociațiilor nr.8 și nr.9, 
iar la Casa de cultură cei ai 
asociației nr.10.

Vremea va fi în ge
neral instabilă. în jumă
tatea de no'rd vest a tă- > 

rii, cerul va fi mai mult noros și pe arii relativ 
extinse va ploua, iar vântul va prezenta inten
sificări. în celelate regiuni, cerul va fi temporar 
noros, favorabil ploilor slabe. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 6 și 14 grade, iar cele 
maxime se vor situa între 14 și 20 de grade.

CE OCAZIE, 
CITATE PRIN

L LIBER"

( VREMEA )

în afara demersurilor 
pentru transformarea în aso
ciații de proprietari, în cadrul 
acestor întâlniri locuitorii mu
nicipiului Brad au supus 
atenției primăriei și o serie 
de probleme și nemulțumiri 
în legătură cu activitatea de 
gospodărire comunală și sa
lubritate. Majoritatea parti- 
cipanților s-au plâns de lipsa 
de calitate a acestor servicii. 
Oamenii au incriminat 
proasta distribuire a apei 
calde și a căldurii, pierderile 
existente în rețelele de distri
buție a apei potabile și a 
agentului termic precum și 
diferența de plată pentru 
aceleași servicii existentă 
între cartierele din orașul 
nou și cele din orașul vechi. 
De asemenea, s-a spus că 
transportul gunoiului nu se 
face regulat iar curățirea și 
salubrizarea cursurilor de 
apă - Criș, Luncoi, Lunca și 
Răbăreasa - nu s-a mai fă
cut de foarte mult timp.

Pentru ca datoriile unora 
către SC Acvacalor să nu 
afecteze întreaga populație 
oamenii au propus sistarea 
serviciilor către rău platnici; 
iar întreruperea și repune
rea în funcțiune a instala
țiilor să fie suportată de 
către cei în cauză. Pentru 
îmbunătățirea sistemului de 
încălzire s-a solicitat consti
tuirea unei echipe specia
lizate în spălarea și curățirea 
caloriferelor.

Ciprian MARINUȚ

!n târgul de !a Bă ița, din lipsă de bani 

CUMPĂRĂTORII 
ÎNTREABĂ,

VÂNZĂTORII RĂSPUND
Vineri, 16 octombrie a.c., 

în comuna Băița s-a desfă
șurat târgul de mărfuri și 
animale. După părerea lo
calnicilor, târgul s-a dovedit a 
fi destul de slab, comparativ 
cu cele precedente.

Dacă mărfuri industriale 
se găseau aici din belșug, 
acoperind orice cerință, sec
torul animalier a prezentat o 
oarecare sărăcie. Numărul 
animalelor de vânzare atin
gea cote scăzute, limitându- 
se la câteva exemplare de 
bovine, porcine, ovine și ca
prine. Crescătorii de anima
le răspundeau cu răbdare 
întrebărilor adresate de po
tențialii cumpărători, între
bări referitoare mai cu sea
mă la preț.

Familia Costan Biriș din 
localitatea Băița încerca să 
vândă trei.purcei de cinci 
săptămâni. Prețul pe care îl 
cereau pe un animal era de 
650.000 de lei. "Nu este atât 
de ușor să crești animale. 
De aceea mi se pare că pre
țurile stabilite de producători 
nu sunt exagerate, raportân- 
du-ne la munca depusă. Dar 
la fel de adevărat este și 
faptul că lumea nu are bani, 
motiv pentru care cumpără
tori sunt puțini”, mărturisea 
dl Biriș.

Printre crescătorii și toto
dată vânzătorii de ovine se 
număra și dl Petru Buda din 
satul Peștera. Dumnealui 
considera că "o oaie valo
rează acum 300.000 de lei.

Oamenii vin mereu să se in
tereseze de prețuri, însă nu 
se încumetă să cumpere, 
unii fiind de părere că pre
țurile sunt ridicate. Și ei, la fel 
ca noi, au nevoie de bani, pen
tru că lipsa tor ne îndeamnă 
să ne vindem animalele."

Doamna Floarea Nița 
din localitatea Hărțăgani ne- 
a mărturisit: "Unei femei sin
gure ca mine îi este foarte 
greu să se descurce în gos
podărie. Am venit la târg spe
rând că voi reuși să vând un 
vițel de zece luni pe care am 
cerut 2.700.000 de lei.”

Domnii Vasile Constan
tin, Ion Bucur, loan Socaci, 
Viorel Ivaz și Vasile Radu 
Cristea sunt cu toții vecini și 
au hotărât să se asocieze, 
De loc sdnt din localitatea 
Mociu, jud. Cluj. Unindu-și 
forțele, împreună au reușit 
să renoveze un grajd vechi 
în care cele 150 de scroafe 
sunt ținute pentru prăsilă. 
“Ne-aflăm pentru prima dată 
în această zonă. Am adus în 
acest târg 55 de purcei în 
vârstă de opt săptămâni. 
Prețul stabilit de noi este de 
350.000 de lei bucata, dar 
oamenii nu au bani și vân
zările sunt slabe", era de pă
rere unul dintre producători.

Așadar, ca mai peste tot, 
cumpărătorul întreabă, vân
zătorul răspunde, însă târgul 
rareori este încheiat. Și totul 
se rezumă la bani.

Cristina CÎNDA

SC MINfiG UfiL sa CfiLAN
Str. Furnalistului nr. 17/B

Vinde prin licitație mijloace fixe specifice 
turnătoriilor:

• Oale turnate
• Transportoare cu bandă
• Cuptoare
• Ventilatoare
Listele pot fi consultate la sediul societății.
Licitația vă avea loc în fiecare a doua săptămână din 

lună, în ziua de miercuri, ora 10.0(1.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 054/730560, 

int. 173, 178.

C- Angajează: ___
1. Referent vânzări
Studii medii, experiență în domeniu minimum 3 ani; 

Cunoștințe operare Ciel, Excel, Word; Disponibilitate la 
program; Vârsta maximă 35 ani; Salarizare atractivă.

2. Referent vânzări GSM
Studii superioare profil electric, experiență în 

domeniu minimum 3 ani; Cunoștințe operare Ciel, Excel, 
Word; Disponibilitate la program; Vârsta maximă 30 
ani; Salarizare atractivă.

3. Inginer absolvent al Facultății 
de Calculatoare

Cunoștințe hard, soft(service); Disponibilitate la 
program; Vârsta maximă 30 ani; Salarizare atractivă.

4. Gestionar depozit
Studii medii, experiență în domeniu minimum 3 ani; 

Cunoștințe operare Ciel, Excel, Word; Disponibilitate la 
program; Vârsta maximă 35 ani; Salarizare atractivă.

Cei interesați vor trimite un CV detaliat pe adresa: 
Quasar S.A., Bdul Decebal, bl. N, ap. 65, 2700 Deva. 
Tel/fax 222999, precizând postul dorit până în data 
de 5/11/98.

Informații suplimentare la telefonul222999.

5C MINAG VAL SA CĂLAIM
Str. Furnalistului nr. 17/B

Organizează
licitație de mijloace fixe și obiecte de 

inventar complet amortizate, aprobate la 
casare.

Listele pot ti consultate ta sediul societății
Licitația va avea loc In fiecare a doua săptămână din 

lunâ. în ziua de miercuri, ora 10 00
Relații suplimentare se pot obține la tel: 054/730560, 

int, 173, 17$,
/-=—------------------------------- —------———---------------- ..

In perioada 23 septembrie - 23 octombrie 199X:
Terminale originale ERICSSON MODEL GA 628 cu 

prc(ul începând de la 119 USD
Și cele mal avantajoase condiții de abonament:
■ ( ONH'I ARE GRATUITĂ
■ MINUTE GRATUITE ÎN PLUS EA | Ă 

DE ABONAMENT ÎN PRIMELE 2 LI NI
■ TOMBOLĂ
■ LOTERIE

Toate acestea le puteți gă*i numai Iu firma 
SILOG ELECTRONICS, prin magazinele: 

■COMPUTER SHOP. DEVA. B-dul Decebal. bl. S. parter, 
tel/fax: 0542.13(161.

■DAEWOO- PHILIPS, HUNEDOARA, B-dul Dacia, nr. 
6B, bl. 5, parter. teL/fax: 054721925.

■ DAEWOO - PHILIPS. ORĂȘTIE. str. Eroilor, bl. \.
I parter. telJ fax: 054247955.

REGIA AUTONOMA DE INTERES LOCAL 
HUNEDOARA

ANUNȚ 1)E LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ FĂRĂ PllESELECTIE
1. OBIECTUL LICITAȚIEI: Modernizarea alimentării cu energie termică, transformarea PT în CT de cartier; 
Centrala termică CT3 - micro VII, inclusiv rețelele termice racordate la CT3.
2. NATURA LUCRĂRII SIMILARE: Construcții pentru transport și distribuție petrol, gaze, lichide 

industriale, aer comprimat, termoficare.
Conducte de termoficare (categ. 8.2. conform ANEXA DL 11).
3. PERSOANA JURIDICĂ ACHIZITOARE: Regia Autonomă de Interes Local Hunedoara.

* 4. SURSA DE FINANȚARE: Bugetul local și alte fonduri legal constituite cu această destinație, 
conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

5. ORGANIZATORUL LICITAȚIEI-: Regia Autonomă de Interes Local Hunedoara, B-dul Republicii
nr. 5, tel: 054/711394; 054/712007; 054/713038.

6. TERMEN LIMITĂ DE DEPUNERE A DOCUMENTAȚIEI OFERTEI:
Până la data de 06.11.1998, ora 9.00, la sediuWirmei R.A.I.L. Hunedoara.
7. DESCHIDEREA LICITAȚIEI PUBLICE: data 06.11.1998, ora 10.00, la sediul R.A.I.L. Hunedoara.
8. DOCUMENTELE LICITAȚIEI: Volum de prezentare, caiet de sarcini și lista de cantități de lucrări.

Se pot procura de la Biroul Investiții - R.A.I.L. Hunedoara.
Preț de procurare 2.500.000 lei.
9. VIZITAREA AMPLASAMENTULUI: Timp de trei zile după cumpărarea documentației.
10. CONDIȚII DE PARTICIPARE:
a) cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani actualizată 6.000 mii.
b) valoarea lucrării similare terminată, actualizată 4.500 mii.
c) capacitatea financiară la 30.06.1998: min. 2.250 mii.
Celelalte condiții de participare sunt conform Anexa la Ordinul nr. 1743/69/N/1996 al M.F. și M.L.P.A.T.

Banca Agricola
vinde la licitație publică in data de 26 octombrie 1998, ora IO, 

următoarele utilqje:
-0-6 tractoare U 650' cu preț de pornire între 14 și 21,5 mii. lei;
41 autoturism DACIA 1304, preț de pornire 10.291.800 lei;
-9-1 autoizotermâ ROMAN, preț de pornire 22.160.000 lei;
■$■1 autocamion ROMAN, preț de pornire 31.330.000 lei;
4-1 autobuncâr ROMAN, preț de pornire 35.370.000 lei;
44 transportoare cu melc, cu prețuri de pornire între 475.605 lei și 2.378.024 

lei
4 5 remorci cu prețul de pornire între 1,1 mii. lei și 4 mii. lei.
Utilajele se află la sediul SC AVICOLA SA Mintia.
De asemenea, in data de 29 octombrie 1998, ora IO, se vor vinde 

la licitație la sediul societății SC DEVACOMB SA Deva următoarele 
utilaje:

1 tractor U 650, 3 remorci, 1 autoturism ARO 243, 1 autoturism 
DACIA 1310, 3 autobene RABA, 1 IFRON, toate ~n stare de funcționare.

Informații ia telefon 213011.



Produse electronice și electrocasnice ale renumitelor firme

Calculatoare (PC) în orice confiquratie Imprimantei Fax-uri Copiatoare

RATE AVANS ZER0
. — . ---------—------- - -........... .............. ' ■------ ----------—.........................———.—-—— ——— ■ ~ .—- - ........... ■ ■ •

11 ■ Cumpărătorii till trebuie să meargă cu giranții la bancă, CEC, notariat etc,contractul se face în magazin, iar produsul se primește pe loc 
} J - Cea mai mică dobândă >4,6% De lună, calculată numai la soldul rămas

NUMAI 
mN IMCOMEX

întotdeauna cu un pas in fata
. 9.

‘ IU J0reduceri
de prețuri la:
frigidere, congelatoare și 
combine frigorifice Arctic

ANGAJĂRI:
’ f HZ 1 .Director comercial zonal

41 r’ t Condiții: bârbat, maxim 35 de âni; studii superioare (preferabil economice)
2. Economist-contabil (2 posturi)
Condiții: studii superioare economice; maxim 30 de ani (preferabil absolvent)
3. Vânzător specialist tehnica de calcul
Condiții: cunoștințe Tn domeniul tehnicii de calcul șl al blroticll
4. Specialist hardware
Condiții: cunoștințe hardware șl rețele de calculatoare 
Relații ta magazinul din Deva

Magazine în jud. Hunedoara: DEVA, str. 1 Decembrie, nr.11A (la parterul Primăriei) • tel. 234392 
ifc ORAȘTIE, str. N. Bâlcescu, nr.11 • tel. 247496

NOTE® INFORMA TIIOPINII
I

REEȘALONAREA 
DATORIILOR

Din cauza datoriilor foarte 
mari pe care SC Acvacalor SA 
Brad (fosta RAGCL) le are 
către SC Electrocentale 
Mintia, locuitorii municipiului 
Brad nu beneficiază la 
această oră de serviciile de 
apă caldă și căldură. Pentru a 
rezolva această problemă 
conducerea Primăriei Brad - 
unicul acționar al SC 
Acvacalor - a purtat recent 
discuții cu reprezentanții SC 
Electrocentrale Mintia pentu 
reeșalonarea datoriilor și 
începerea furnizării agentului 
termic.

ULTIMELE DEMER
SURI PENTRU INTRO
DUCEREA GAZULUI 
METAN

Imediat după finalizarea 
studiului de fezabilitate pentru 
introducerea gazului metan, 
Primăria municipiului Brad a 
făcut la Guvernul României 
ultimele demersuri pentru 
aprobarea cotei de gaz și a 
fondurilor necesare demarării 
lucrărilor. Lucrările în valoare 
totală de 220 miliarde lei vor fi 
eșalonate pe patru ani și vor 
cuprinde realizarea unor stații 
de înaltă și joasă presiune pe 
traseul Băcia - Brad - 
Crișcior.

Ite---------------------------------------------------

PLOMBAREA STRĂ
ZILOR

Pe agenda de lucru a 
Primăriei municipiului Brad se 
află în această perioadă 
repararea prin plombe asfaltice 
a străzilor Horea, Dacilor, 
Avram lancu și General Milea. 
S-au întocmit deja toate actele 
și avizele și s-au alocat fondurile 
bănești necesare pentru 
demararea lucrărilor. Rămâne 
doar ca vremea să fie favorabilă 
realizării unor lucrări de calitate.

NICI MĂCAR APA NU 
EBUNĂ

Despre oamenii săraci se 
spune că "abia au după ce bea 
apă”. Nu știm exact cât de 
săraci sunt oamenii din cartierul 
brădean “Peste Luncoi" și de 
câtă apă au ei nevoie. Cert este 
că majoritatea locuitorilor din 
acest cartier s-au plâns de 
calitatea precară a apei potabile 
și de faptul că pierderile 
existente în rețelele de 
distribuție a apei fac ca oamenii 
să plătească, de multe ori, și 
ceea ce nu consumă.

SĂ VINĂ HINGHERII!

La fel ca și alte localități și 
municipiul Brad este invadat de 
câini vagabonzi. Dacă ar fi 
pașnici nu ar fi nici o problemă, 
numai că în parcuri, pe străzile 
lăturalnice, ori în jurul 
containerelor de gunoi, câinii 

constituie un real pericol 
pentru trecători. Recent, în 
cadrul unor întâlniri între 
asociațiile de locatari și 
Primărie, mai mulți oameni au 
solicitat înființarea și activarea 
unei echipe de hingheri.

PARCURILE Șl 
ZONELE VERZI SUNT 
NEGLIJATE

Sărăcia bugetelor locale 
face ca puținii bani existenți 
să fie alocați cu predilecție 
problemelor de strictă 
necesitate (încălzire, iluminat 
public, salarii). Astfel că 
alocarea unor fonduri pentru 
întreținerea parcurilor și a 
zonelor verzi a devenit un lux 
pentru multe primării, fn 
municipiul Brad, spațiile 
florale și zonele verzi din 
parcuri, din centrul orașului 
ori din curțile școlilor s-au 
transformat în locuri de ... 
pășunat pentru cai, oi, capre. 
Iar spațiile de joacă pentru 
copii, și așa puține, sunt în 
paragină.

La această neglijență 
generată de sărăcie se 
adaugă și lipsa de civilizație 
a unor cetățeni care distrug 
intenționat pomii ornamentali 
și trandafirii din oraș.

Nemulțumiți, mai mulți 
cetățeni ai orașului au 
semnalat aceste neajunsuri 
Primăriei și au solicitat 
remedierea lor.

Grupaj realizat de 
Ciprian MARINUȚ

Prețul
r

benzinei 
ar putea 
scădea?
Prețul carburanților s-ar 

putea reduce pentru o perioadă, 
cel puțin la benzinăriile 
particulare, în urma deciziei SNP 
Petrom de scădere, de la 1 
noiembrie, a prețului benzinei și 
motorinei la rafinăria Petrobrazi, 
informează corespondentul 
MEDIAFAX.

Prețul unei tone de benzină 
premium scade cu circa 100.000 
lei (6%), iar al motorinei cu 
20.000 lei (1,5%). Directorul 
SNP, loan Gheorghe Popa, 
spune că ieftinirea carburanților 
este valabilă pe o perioadă 
determinată și numai pentru 
rafinăria Petrobrazi. El explică 
această decizie prin faptul că, în 
Prahova, se înregistrează cea 
mai mare concurență din țară pe 
piața produselor petroliere. "Prin 
repunerea în funcțiune a 
rafinăriei Petrotel era normal ca 
vânzările de la Petrobrazi să 
scadă”, a precizat Popa.

Primii care vor putea 
benefica de această măsură sunt 
benzinării particulari, care dispun 
de o flexibilitate mai mare a 
prețului față de filialele PECO. 
Directorul PECO Prahova, Sorin 
Mihai, se teme că, în ciuda 
concurenței, va fi obligat să 
mențină prețurile la pompă la 
nivelul actual, din cauza 
devalorizării continue a monedei 
naționale.

Anchetă integrată în 
gospodării Cfi.l.G.)

Ce este, la urma urmelor, 
această A.I.G. și ce are ea 
comun cu viața, mai mult sau 
mai puțin chinuită a românilor? 
Ancheta integrată în gospodării 
este o cercetare multi
funcțională permanent 
actualizată, realizată de 
statisticieni pe eșantioane de 
gospodării de diferite tipuri 
selectate din mai multe zone 
incluzând toate județele țării. 
Scopul ei? De a pune la înde
mâna factorilor politici și 
guvernamentali maximum de 
date posibile despre veniturile, 
cheltuielile și consumul 
populației, adică despre nivelul 
ei de trai. Cu ce-l ajută asta pe 
omul sărac, care-și duce zilele 
de azi pe mâine? Direct, nu-l 
ajută. Ajută însă factorilor de 
decizie în orientarea politicii 
sociale în sensul de a veni - în 
limita resurselor financiare și 
materiale la dispoziția statului - 
în ajutorul categoriilor celor mai 
defavorizate. Asta dacă 
guvernanții catadicsesc să ia în 
considerație datele statis
ticienilor, studiile sociologilor.

Un exemplu de decizie 
luată pe baza datelor oferite de 
A.I.G. ar putea fi 
dimensionarea ajutorului de 
șomaj și a celui de integrare 
socială ca și indexarea 
periodică a pensiilor. Nici 
decizia de înlăturare treptată a 
subvenției încrucișate a 
consumurilor energetice nu 
este'străină total de datele 

puse la dispoziție de A.I.G. în 
cazul subvenției încrucișate, și 
gospodăriile care realizează 
venituri de multe zeci de 
milioane și consum pe măsură 
și gospodăria unui șomer 
beneficiază în aceeași măsură 
de subvenție. Ba s-ar putea 
spune că multimilionarii 
beneficiază mai mult, ei 
permițându-și consumuri 
energetice cu multă larghețe. 
Nivelarea prețului pe unitate de 
măsură la consumul energetic 
în sensul apropierii și apoi 
egalizării lui pentru populație și 
agenții economici ar permite 
Guvernului ca, pornind de la 
categoriile de venituri să le ajus
teze prin alte pârghii financiare 
pe cele mai mici. Este o variantă 
posibilă de decizie.

Să revenim însă la AIG-ul 
nostru. Ancheta integrată în 
gospodării la care ne referim 
și din care în câteva articole 
următoare vom folosi 
elemente semnificative pentru 
veniturile, cheltuielile și 
consumurile populației se 
referă la anul 1997 (se știe că 
datele statistice care stau la 
baza Anuarului statistic se 
prelucrează cu un decalaj în 
timp). Ele ne-au fost puse la 
dispoziție cu toată solicitudinea 
de dl. Traian Laslău, directorul 
Direcției județene de statistică, 
și căruia îi mulțumim pentru 
sprijin și colaborare.
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