
Radu Vasile - prim 
ministru și secretar de 

stat cu mineritul!
între cele 23 de puncte ale 

programului sindicatelor miniere 
din Valea Jiului, prezentat 
primului ministru Radu Vasile de 
către Miron Cozma, în cadrul 
vizitei efectuate de premier la 
Petroșani la sfârșitul săptămânii 
trecute, s-a numărat și 
rugămintea înființării unui post de 
secretar de stat care să 
coordoneze activitatea minieră.

- în general, noi vrem să 
reducem numărul secretarilor de

stat din Guvern, dar mă 
gândesc să fiu chiar eu acela, 
cu mineritul, a răspuns mai în 
glumă, mâi în serios Ra<^u 
Vasile. Mai ales că mă ocup 
personal de relațiile cu Banca 
Mondială, care ne-a promis 
sprijin pentru restructurarea 
mineritului, inclusiv pentru 
plata disponibilizaților timp de 
doi ani cu salarii lunare, nu 
toate dintr-o dată. (D.G.)
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Vernisaj la Galeriile 
"Forma" din Deva
Azi, ia ora 17, la Galeriile de artă “Forma” din 

Deva are loc vernisajul expoziției de pictură a 
artistului plastic loan Herman. Artistul aduce la 
întâlnirea cu publicul 35 de lucrări de factură 
abstractă, rod al unei munci de peste doi ani. loan 
Herman se află la a patra expoziție personală și a 
doua în Deva, precum și a numeroase expoziții 
colective deschise în țară și străinătate. De 
menționat că artistul a fost prezent într-o recentă 
expoziție deschisă la Arras (Franța), oraș cu care 
este înfrățită capitala județului nostru. (M.B.)
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{CETATE DEVA SA 
pâină albă tip 550 
1650 lei/kg + TVA
Tel: 054 - 217937,213356

ȘjWEST RANK
DEVA, Bd. Decebal, 

BL E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483

VREMEA
Vremea va fi în general 

frumoasă, cu cerul variabil. 
Dimineața, în zonele joase se va 
produce ceață și pe alocuri se va 
semnala brumă. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 0 și 10 grade, iar 
cele maxime între 12 și 18 grade.

Acordă dobânzi atractive 
la depozitele in lei 
persoanelor fizice!

X la 30 de zile - 51% 
X la 90 de zile ■ 53%

Relansarea producției 
are un suport temeinic

Județulf

Hunedoara
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Reforma în Sănătate

O schimbare care bagă
populația în boală (I)
• Incapacitatea de a 

face reformă - Fișă de 
observație

Reforma sistemului sanitar 
s-a dorit de la început a fi un 
model prin care puterea de la 
București intenționa să 
demonstreze electoratului 
talentul și potențialul ei 
reformatot. Domeniul era 
convenabil și din punctul de 
vedere al păcii sociale. Medicii 
erau în coada topului salariilor în 
economie, așa că, făcând 
abstracție de mizeria suverană în 
care-și desfășoară activitatea, 
cadrele sanitare nu aveau ce 
privilegii să piardă prin măsurile 
novatoare preconizate.

Intrarea în vigoare a Legii 
Asigurărilor de Sănătate(LAS), la 
1 februarie a.c., s-a făcut, în 
consecință, sub luminile 
reflectoarelor presei, voci ale 
coaliției anunțând startul unui 
proces reformator rapid, eficient 
și curat. încurajați, medicii 
generaliști au început să-și 
înscrie pacienții pe liste. în luna 
mai a.c., dl Baranyi, ministrul 

sănătății la acea dată, anunța 
public că data de 1 iulie 1998 
va marca schimbarea 
sistemului de plată pentru 
medicii generaliști. Aceștia, 
deveniți medici de familie, 
urmau, în baza unui Coritract- 
cadru semnat cu Casele de 
Asigurări, să primească un 
punctaj care le-ar fi stabilit 
salariul în funcție de numărul 
pacienților înscriși pe liste și de 
tratamentele aplicate. S-a mai 
spus atunci că reforma va 
aduce fiecărui asigurat un 
carnet de sănătate, eliberat de 
Casa de Asigurări, care va fi 
înlocuit, ulterior, cu o cartelă 
informatică, cu "chip”, ce va 
permite facturarea automată a 
consultației medicale. “Cip- 
cirip"-ul oficialilor a catalizat 
“vânătoarea” medicilor pentru 
atragerea de noi pacienți pe 
liste, cetățenii luându-și, deja, în 
serios, statutul de asigurați 
medical la doctorul de familie 
ales.

_____ Adrian SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. 8)

7/7 ședința de marți a Consiliului local 
PROIECTUL SHELL PENTRU

DEVA A FOST RESPINS!
Așteptată cu mare interes, 

ședința Consiliului local al 
municipiului Deva de marți, 20 
octomDrie a.c., a adus în prim 
plan o problemă extrem de 
controversată în ultimul timp: 
aprobarea asocierii în participa- 
țiune a Consiliului local al munici
piului Deva cu SC Shell România 
SRL București, în vederea 
realizării unei stații de distribuție 
carburanți în zona gării Deva.

Deși disputele pe această 
temă au reținut atenția opiniei 
publice, în ultimele săptămâni 
declanșându-se un adevărat 
război al comunicatelor, fie din 
partea consilierilor sau exe
cutivului, fie din cea a unor 
formațiuni politice - prin votul dat 
în ședința de marți s-a respins 
proiectul inițiat pentru con
struirea unei benzinării în zona 
gării Deva. Supusă votului 
consilierilor locali, ideea unui 
referendum la Deva privind 
stația de carburant Shell a fost 
respinsă de asemenea în 
ședința de marți.

Consilierii care s-au opus 
acestui proiect ne-au declarat că 
nu sunt împotriva construirii de 
noi benzinării în oraș, dar să fie 
respectată legea. în acest sens 
s-a mai spus că problema 
terenului pe care se intenționa 

construirea stației de carburanți 
nu a fost rezolvată decât acum 
o lună de zile la M.Ap.N, toatg, 
discuțiile pe această temă fiind 
lipsite de obiect. Consilierii care 
s-au opus proiectului Shell la 
Deva sunt de părere că pe 
amplasamentul de la gară este 
mai benefic să fie construit un 
supermagazin. Benzinăria Shell 
poate fi construită în oricare 
amplasament din cele șapte 
câte există în Deva.

între punctele de referință ale 
ședinței Consiliului local de marți, 
s-au mai numărat cea a 
rectificării bugetului local, 
aprobarea documentației urba
nistice a Complexului de agre
ment - ștrandul Deva, modifi
carea unor hotărâri locale ce 
vizează circulația pe unele 
străzi din municipiu, vânzarea 
unor locuințe construite din 
fondurile statului etc.

Revenind la buget, în forma 
adoptată marți, acesta a fost 
redus la capitolul investiții cu 
225 de milioane de lei. O situație 
îngrijorătoare se menține în 
continuare la Centrul de Sânge 
din Deva unde fondurile alocate 
- 50 de milioane de lei - nu ajung 
decât pentru aproximativ încă 
două săptămâni.

Corne! POENAR

Intr-o discuție pe care am 
purtat-o în urmă cu câteva 
luni de zile cu dl ing. loan Simion, 

manager general al SC Avicola 
Deva-Mintia, interlocutorul 
aprecia că spre sfârșitul acestui 
an există reale șanse pentru ca 
unitatea să relanseze atât 
producția de ouă, cât și pe cea 
de carne de pasăre. împlinirea 
previziunilor are acum și suportul 
temeinic în fapte. Ca drept 
mărturie stă producția zilnică de

La SC Avicola
ouă, care se ridică la circa 
70000 bucăți, precum și cea de 
carne, aceasta reprezentând 
câte 9-10 tone.

Vorbind despre beneficiarii 
produselor, este de notat faptul 
că există cerințe și în județul 
nostru, însă o mare parte din 
producție este valorificată în alte 
județe ca: Timiș, Mureș, Cluj și 
Dîmbovița, precum și în municipiul 
București.

Important de reținut este însă 
că asemenea situații se întâmplă 
în condițiile în care la piață 
produsele mai proaspete și de 
calitate sunt desfăcute (bine
înțeles unele sortimente) la 
prețuri mai reduse. în cazul 
ouălor oferite de Avicola Mintia, 
spre exemplu, prețul este mai 
scăzut cu 100-150 lei/bucată, 
ceea ce, să recunoaștem, nu 
este un lucru de neglijat pentru 
consumatorul de rând. De 
asemenea, la carnea de pasăre 
oferta la vânzare prin 
magazinele proprii este cu 1000- 
2000 lei/kg sub prețul practicat 
de alți furnizori sau comercianți.

Exemplul pe care îl oferă SC 
Avicola Deva-Mintia denotă că 
printr-o activitate responsabilă și 

l- — — — — — — — — — — — — — — — — 
I Hadiiculea trece !a masuri 

lAdio, Alina Mungiu
Anca Toader!

I De marți, Departamentul Emisiunilor Informative din TVR a I 
I trecut sub conducerea directă a lui Cristian Hadjiculea, noul I 
! director general al TVR, Anca Toader și Alina Mungiu fiind demise ! 
I din funcțiile pe care le dețineau la cârma DEI, ca urmare a I 
I sesizărilor formulate de birourile permanente ale Comisiilor de I 
J cultură din cele două Camere ale Parlamentului și de Consiliul ! 
I Național al Audiovizualului. Tot marți proiectul noii grile de programe I 
| a fost prezentat de către Titus Munteanu și directorul general | 
, adjunct al TVR, Cristian Țopescu. (Cr.R.) j

conjugată din partea tuturor 
angajaților este posibil ca o 
firmă aflată cu ani în urmă în 
prag de faliment să fie repusă 
pe picioare, în ciuda greutăților 
financiare ce le întâmpină din 
cauza unor datorii acumulate 
anterior și a unor dobânzi 
împovărătoare. Nu se poate 
face abstracție nici de pre
siunile concurențiale la care 
au fost supuse complexele 
noastre avicole prin importurile

beva-Mintia
masive de ouă și carne de 
pasăre din țări unde agri
cultura este puternic subven
ționată de stat, cu 30-40 și 
chiar mai multe procente. Dar, 
dincolo de aceste greutăți, s-a 
reușit, cu seriozitate și ambiție, 
să fie relansată producția. 
Conducerea societății comer
ciale este preocupată să-și 
achite datoriile existente față 
de bancă, CONEL și Deva- 
comb, în care sens o resursă 
o constituie și vânzarea de 
active (ferme), care se 
așteaptă să se realizeze însă 
cu mult discernământ pentru a 
nu afecta bunul mers al 
activității pYoductive și a nu 
influența negativ privatizarea 
firmei în ansamblul său.

Important de relevat este 
că există preocupări chiar 
pentru a face o ofertă în viitor 
de 150-200 tone carne de 
pasăre pentru export, ceea ce, 
evident, va însemna și crearea 
unor noi locuri de muncă, 
preferându-se, ca și până 
acum, angajarea din rândul 
foștilor salariați.

A consemnat 
Nicolae TÎRCOB

.i
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în dezbatere
Reconsiderarea 

rolului bibliotecii

Cantina de ajutor social Petroșani - loc 
de întâlnire a sărăciei

Subiecte referitoare la 
activitatea cu -cartea, sub 
diversele ei aspecte, au fost 
prezentate în dese rânduri în 
paginile cotidianului nostru. 
Biblioteca publică își are rostui 
ei in viața și în conștiința unei 
comunități, roi de care, oricât 
de nesigure ar fi vremurile (sau 
cu atât mai mult), nu se poate 
face abstracție. După '89, 
biblioteca a trecut și ea prin 
avatarul tranziției; fondul de 
carte trebuia actualizat, în 
condițiile în care se contura o 
piață a noilor apariții editoriale, 
în acest timp cititori! n-au mai 
dat buzna ia rafturile cu cărți, 
“furați” de oferta tarabelor ori

pur și simplu de alte 
preocupări.

începând de-acum trei 
ani, achiziția de carte a 
bibliotecilor publice are ca 
sursă financiară fonduri din 
bugetele consiliilor locale; 
sau mai bine zis ar trebui să 
aibă. Fiindcă, dacă în mare 
parte aceasta (achiziția adică) 
s-a realizat cu sume mai mult 
sau mai puțin simbolice, au 
fost și sunt încă situații în 
care instituțiile cu pricina nu 
beneficiază decât de... 
ignorare. Or fi eie bugetele

Georgeta BÎRLA
(Continuare în pag. 2)

Cu mult timp înainte de ora distribuirii mâncării, beneficiarii Cantinei de 
ajutor social nr. 1 din Petroșani așteaptă mâncarea pentru ei și familiile lor. 

Foto: Traian MÂNU

O clădire modestă în colonia de 
jos, din spatele gării, a Petroșaniului. 
Pe fațadă scrie simplu, cu litere 
modeste: Cantina nr. 1 de ajutor 
social. De fapt este nr. 1 și singura 
de acest fel din municipiu. Lângă 
ușa de la intrarea din stradă - o 
bătrână imobilizată într-un cărucior.

O cheamă Irina Hudela. La ușă 
și înăuntru, pe două rânduri, mulțime 
de persoane pe bănci de lemn. Cu 
toții așteaptă să-și primească porția 
de mâncare pe ziua respectivă 
(vineri, 16 septembrie 1998 - n.n.).

- Hrana caldă, preparată în 
cantinele UACCVJ, a sosit, însă 
întârzie suplimentul rece pentru 
zilele de sâmbătă și duminică - ne 
spune dna Rodica Victoria 
Niculescu, responsabila cantinei. Nu 
știm din ce cauză.

Dna Niculescu subliniază că 
zilnic la cantina de ajutor social din

Petroșani primesc o masă gratuit 
- două feluri de mâncare - 200 
de persoane, mai mult cu 100 
decât în urmă cu un an. Iar la 
Consiliul municipal Petroșani sunt 
încă multe cereri depuse, dar 
deocamdată acestea sunt 
posibilitățile. Asistații social de aici 
sunt toți oameni nevoiași: țigani 
care n-au muncit niciodată, familii 
foarte sărace, cu mulți copil, 
oameni bătrâni, bolnavi, invalizi, 
unii disponibilizați din sectorul 
minier, fără posibilități de a munci 
și a trăi. Este, în adevăratul înțeles 
al cuvântului, o cantină a săracilor. 
O masă costă 9700 de lei, dar 
nicăieri nu se poate lua o 
asemenea porție de mâncare,

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)
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•°fLrna_ ruptură în Uniunea maghiarilor, ca protest față de Tokes și 
acțiunile sat

Membri ai UDMR au trecut la
Cantina de ajutor

Joi, 22 octombrie

PL - Cerveni
O parte dintre membrii

organizației UDMR - Valea 
lui Mihai (Județul Bihor) s- 
au înscris în Partidul 
Liberal condus de Niculae 
Cerveni, nemulțumiți de 
linia radicală impusă 
acestei organizații de

“Ministerul nu-și 
j poate permite să dea 

el însuși tonul 
j încălcării legislației 

în învățământ”
I Aceasta este, în principal, poziția 

exprimată, marți, de către Biroul de presă 
al MEN, ca răspuns la afirmațiile dlul G.

I Tokay că MEN este abilitat să declanșeze 
procedura de înființare a Universității 
Pttofi-Schiller. în același timp ministerul 
^•ecizează că “expertizele făcute de 

1 CNEAA, de Consiliul Național al Rectorilor, 
| de Comisia de învățământ a Camerei 
| fteputaților, ca șl de către decanii 
. facultăților de drept au arătat că 
l demersurile ministerului de aplicare a 
| HG/687/98 trebuie să respecte prevederi 
■ Jegale, precum: Legea 88/93, Legea 84/

(Urmare din pag. 1)

de austeritate, dar într-o 
societate a secolului ai XX-iea 
nevoia de Informare, de 
documentare șl, evident, de 
lectură (în pofida "concuren
ței" electronice) se impune a 
fi satisfăcută corespunzător; 
ceea ce nu se prea întâmplă 
în ultimul timp, când cititorii 
se reîntorc totuși ta bibliotecă, 
cu solicitări tot mai diverse.

Acesta este de fapt și 
motivul pentru care con
ducerea Bibliotecii Județene 
"Ovid Densusianu" Hune- 
doara-Deva consideră 
oportun un semnai de alarmă 
tras și prin intermediul 
publicației noastre, propu
nând o dezbatere în acest 
sens cu toți cei implicați.

• Credem că în condițiile 
actuale, afirmă dna director 
Valeria Stoian, importanța 
misiunii bibliotecii a crescut; 
mai cu seamă ca centru de 
sprijin ai învățământului de 
cultură generată - luând în 
considerare și noile examene 
care-i așteaptă pe elevi

JOI
22 OCTOMBRIE

TVR I
9.00 TVR Cluj-Napoca

10.05 Agenda electorală
10.15 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 13.00 Natacha (s/ 
r) 14.10 Santa Barbara (s/r)
15.30 Ecclesiast ’98 16.00
Conviețuiri 18.05 Studioul 
electoral 19.00 Sunset 
Beach (s,e p. 327) 19.55 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, sport, ediție 
specială 21.00 Prietenul 
nostru comun (s, ep. 4) 
22.00 Reflecții rutiere 22.10 
Cu ochii’n patru 22.50 
Jurnalul de noapte 23.00 
Dintre sute de catarge

P/R 2
8.25 Fotbal etapa a 3-a a 

Ligii Campionilor: Athletic 
Club Bilbao-Juventus Torino 
(înreg.) 11.30 Cultura în lume 
(r) 12.00 Sunset Beach (s/r) 

^12.45 Doar o vorbă săț-i mai 

către Laszlo Tokes, au 
declarat, marți, agenției 
Mediafax, surse din 
UDMR. Episcopul Laszlo 
Pokes a convocat pentru 
24 noiembrie a.c., la Valea 
lui Mihai, un forum politic, 
la care acesta va critica

I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
■
I
I 
I
!I 
I

I
I 
I

Reconsiderarea 
rolului bibliotecii

(bacalaureatul ia șapte materii, 
examenul de capacitate) -, dar 
și în privința educației, atât a 
tinerilor, cât și a aduițiior. De 
altfel, tema din acest an a 
întâlnirilor metodice dintre 
bibliotecari este chiar "Educația 
aduițiior - obiectiv principal în 
perioada de tranziție “. 
Specificul acestei perioade, 
când se pune și problema 
recalificării forței de muncă, 
atrage apariția unor noi 
categorii de cititori (în domenii 
ca economia de piață, marke
ting, contabilitate, calculatoare, 
diferite tehnici, agricultură etc). 
Or, bibliotecile comunale deja 
nu mai pot face față unor 
asemenea cerințe.

- Alocațiile bugetare sunt 
foarte mici, completează dna 
Silvia Matieș,. de ia serviciul de 
îndrumare a bibliotecilor 
publice, ceea ce se reper
cutează asupra posibilităților de 
acoperire tematică. Spre 
exemplu, din totalul de 6000- 
7000 de titluri, câte apar anual,

spunl 13.00 Medicina pentru 
toți (r) 14.00 Em. în Ib. 
germană 15.00 Vatican - al 
treilea mileniu creștin 15.10 
Limbi străine. Spaniolă 
16.00 Țiganca (s, ep.17) 
20.10 Natacha (s, ep. 61) 
21.00 în fața dvs 22.00 No 
smoking (co,. Franța 1993, 
ultima parte)

ANTENA I
6.45 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.20 Iluzii 
(s,e p. 70) 11.20 Prezentul 
simplu (r) 12.20 Vedete în 
papuci (r) 12.50 Sâmbete și 
zâmbete (r) 13.30 Planeta vie 
(do, ep. 96) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 
108) 16.30 Știri 17.00 Trei des
tine (s, ep. 25) 18.00 Decepții 
(s, ep. 65) 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Nightman (s, ep. 
7) 22.00 Procurorul (s, ep. 6) 
23.35 O clipă de rătăcire 
(dramă SUA 1996) 

politica promovată de 
UDMR. Forumul de la 
Valea lui Mihai reprezintă 
a doua acțiune de acest 
gen a lui Tokes, după 
Forumul de la Cernatu de 
Jos, din această 
toamnă. (A)

Ungaria condamnă 
manifestările 
huliganice ale 
suporterilor 

maghiari la meciul 
România-Ungaria 
Guvernul de îa Budapesta condamnă 

manifestările cu caracter huliganic care 
au avut ioc ia finalul partidei de fotbal » 
dintre selecționatele României și 
Ungariei, precizând că astfel de 
evenimente nu trebuie să afecteze 
dezvoltarea relațiilor bilaterale, se arată 
într-un comunicat ai MAE român remis, 
marți, agenției Media fax. Ambasadorul 
român la Budapesta, Petru Cordoș, a fost 
primit ieri de subsecretarul de stat în 
MAE ungar, Gabor Bagi, care a transmis 
diplomatului român acest mesaj. (A)

în medie doar o sută intră în 
bibliotecile noastre. Așa 
încât, ia ora actuală, 
obiectivul prioritar este 
diversificarea tematică a 
colecțiilor bibliotecilor 
publice. Pentru asta însă ar 
mai trebui înlăturat un 
neajuns, creat prin alocarea 
sumei de bani de ia bugetul 
local de regulă într-o singură 
tranșă, bibliotecarul fiind 
astfel obligat să cumpere 
doar ceia ce găsește in acei 
moment pe piață.

E adevărat că in ase
menea condiții crește și 
responsabilitatea funcțio
narului bibliotecii, care 
trebuie să găsească soluții 
pentru a testa preferințele 
Cititorilor șl a ie onora într-o 
cât mai mare măsură. Dar 
multe aite considerente mai 
pot fi amintite în acest con
text, asupra căruia 'vom 
reveni cu prilejul documen
tărilor ia... fața locului.

PRO TV
9.00 Roata norocului (r) 

10.05 Tânăr și neliniștit (s/r) 
11.00 Iubire și iertare (f/r)
12.30 Nebun după tine (s/r)
12.55 Știrile PRO TV 14.20 
Am întâlnit și români fericiți 
(r) 15.00 Tânăr și neliniștit 
(s,e p. 605) 16.00 Nano (s, 
ep. 146) 17.00 Știrile PRO TV 
17.25 Suflet de femeie (s, ep. 
51) 18.10 Știrile PRO TV 
19.20 Chestiunea zilei 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Melrose 
Place (s, ep. 98) 21.30 Nikita 
(s, ep. 33) 22.15 Știrile PRO 
TV 22.20 Chestiunea zilei
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 7)
22.55 Știrile PRO TV 23.00 
întâlnire cu presa

ACASĂ
7.00 Uneori avem aripi (s/ 

r) 7.45 Guadalupe (s/r) 9.00 
Sărmana Maria (s/r) 9.45 Te 
iubesc (s/r) 10.15 Din toată 
inima (s/r) 11.10 Ca la mama

social Petroșani
(Urmare din pag. 1)

bună, consistentă și suficientă, doar 
cu atâția bani. Este mâncarea 
servită și minerilor la intrarea în 
schimb.

Stăm de vorbă cu câteva 
persoane. Olga Haidu este o 
femeie încă tânără, țigancă. N-a 
muncit niciodată. Dar a făcut patru 
copii. Nu are soț. Este mulțumită 
cu cele două porții de mâncare 
pentru cinci persoane. Primește și 
ajutor social pentru copii. O altă 
țigancă, cu șapte copii, primește 
trei porții. Zice că-i bolnavă de 
tuberculoză și vrea mâncare mai 
multă. Ne roagă s-o ajutăm să 
capete, și-s-o ducem la ,.primul 
Vasile ăsta de la minister, care vine 
la Petroșani", să-i spună oful ei 
(chiar în acea zi, 16 septembrie 
a.c., premierul Radu Vasile avea 
să sosească pentru câteva ore în 
Petroșani - n.n.).

în general, oa^nenii' sunt 
mulțumiți că primesc chiar și câte o 
porție de mâncare pe zi și spun Gă 
este destul de bună'. Felicia 
Brândușan, o femeie de asemenea 
tânără, rotunjoară, are și ea patru 
copii. Soțul ei este handicapat de 
gradul II. A lucrat șapte ani și 10 
luni la Regia Autonomă de 
Gospodărie Comunală și Locativă 
Petroșani, dar i s-ă redus postul. 
Acum este șomer și nu prea are 
speranțe să-și găsească un 
serviciu. ,,Eu și familia mea suntem

Acasă (r) 11.15 Dragoste și 
putere (s/r) 12.00
Misterioasa doamnă (s/r)
12.45 Departe de Moscova (f/ 
r) 15.00 Guadalupe (s, ep. 31) 
16.00 Te iubesc (s, ep. 36)
16.30 Din toată inima (s, ep. 
208) 17.30 Uneori avem aripi 
(s,e p. 39) 18.30 Sărmana 
Maria (s, ep. 79) 19.05 
Sărmana Maria (s) 19.25 
Șoimii călători (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s, ep. 
203) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s) 21.30 Verdict: 
crimă (s) 22.30 Alice nu mai 
locuiește aici (dramă SUA 
1974)

PRIMA TV
7.00 Prima oră (mag.)

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 

foarte mulțumiți de acest ajutor, 
spune Felicia Brândușan. Nu-i 
destul, dar înțelegem că 
deocamdată nu-i de unde mai 
mult. Ce ne-am face altfel?"

Vorbiți și cu fetele alea, ne 
sugerează cineva. Sunt 15 copii 
și li se dau patru porții. E vai și 
amar de ei. Așa aflăm de la Anca 
Postolache, o fetișcană de vreo 
15 ani, care o ține în brațe pe 
sora ei cea mai mică, palidă, că 
într-adevăr sunt 15 frați, între 24 
ani și șase ani, dar că două surori, 
mai mari, au plecat din familie, iar 
un frate are serviciu, așa că au 
rămas fără sprijin 12 copii și mama 
lor, Domnica Postolache, fără 
serviciu și fără soț. ,,Da, ni se dau 
patru porții, spune Anca. Mâncăm 
cât avem. Nu furăm. Patru frați 
sunt la școală. Trăim tare greu."

Sărăcie mare în țară. Aproape 
30 la sută din populația României 
trăiește în sărăcie. Pentru 
diminuarea acestui fenomen se 
fac o serie de eforturi, însă bătălia 
se anunță lungă și anevoioasă. 
Recent, șeful statului spunea că 
„lupta împotriva sărăciei este o 
provocare națională", însă atâta 
timp cât starea economiei este atât 
de precară, sărăcia nu va putea fi 
ameliorată. încearcă s-o mai 
atenueze cumva Fondul Român 
de Dezvoltare Socială, cu sprijinul 
Băncii Mondiale, care are un pro
gram de combatere a sărăciei în 
întreaga lume.

Pretutindeni cu tine (s)
16.45 Prietenul nostru Jake 
(s) 17.15 Călătorii în lumi 
paralele (s) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s) 20.15 
Masada (s) 21.15
Hindenburg (dramă SUA 
1976) 23.00 Știri

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 - 
09.00 “Bună dimineața, PRO 
TV e al tăul” (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 VDEVA
10.00-10.15 Știri (r)

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

O BERBEC
(21.III - 20.IV)

Preocuparea pentru proble
mele familiale vă îmbunătățește 
relațiile cu ceilalți membri ai 
familiei. Nu neglijați nici 
problemele profesionale și e 
bine căci șefii vă observă.

O TAUR
(21.IV - 21.V)

Evitați inițiativele cu riscuri și 
speculații; Și dorința de a 
călători vă aduce multe 
încurcături. Partenerul de 
afaceri are nevoie de ajutor într- 
o problemă personală.

2 GEMENI
(22.V - 21.VI)

Tenacitatea vă sprijină în 
problemele profesionale. Nu este 
cazul să vă manifestați 
curiozitatea în relațiile cu colegii. 
Dacă aveți răbdare veți afla totul 
la timpul potrivit.

O RAC
(22.VI - 22.VII)

O veste de la un prieten sau 
informații care, folosite 
corespunzător, vă ajută în plan 
social. Partenerul de viață 
câștigă bani cu ajutorul dv. Cu 
răbdare se vor rezolva și 
problemele celelalte.

O LEU
(23.VII - 22.VIII)

Plăcere deosebită vă fac 
activitățile de divertisment. Nu e 
grabă, deci puteți amâna alte 
activități. Atenție, ca o persoană 
tânără de spx opus să nu vă 
seducă.

3 FECIOARĂ
(23.VIII - 21.IX)

Vă așteaptă o mare surpriză 
în legătură cu o călătorie în 
străinătate. Drumurile scurte par 
să nu se mai termine, dar 
energia vă ajută.

O BALANȚĂ 
(?2.IX - 22.X)

E posibil să realizați o 
tranzacție grație protecției unei 
persoane de sex opus. Cu copiii 
e mai bine să fiți fermi, fără să 
vă ocupați în mod special de e:

O SCORPION
(23.X ■ 21.XI)

Inițiativele sentimentale sunt 
inspirate. Ar fi bine să fiți mai 
modest(ă). Nu luați decizii în 
chestiuni financiare, căci pot fi 
riscante.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Obțineți bani (salariu sau alt 
câștig). Nu uitați să plătiți o 
datorie. E posibil să aveți o 
întrevedere cu o persoană care 
vă ajută la serviciu.

O CAPRICORN 
(21.XII ■ 19.1)

Imaginația vă poate ajuta și în 
plan financiar. O datorie mai 
veche, uitată, vi se va returna. 
Deci aveți un motiv în plus să 
faceți cumpărături.

O VĂRSĂTOR
(20.1 - 18.11)
Aveți șansa unui câștig 

important. Dar concentrați-vă 
asupra profesiei, căci din acest 
domeniu veți avea o surpriză 
plăcută. Partenerul de viață are 
și el un câștig bănesc.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.III)

Firea dv iute vă joacă feste 
azi căci puteți fi iritat și vă 
certați cu prietenii. Declanșarea 
unui adevărat moment al 
adevărului s-ar putea să nu vă 
aducă mulțumire. Atenție la 
sănătate.
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Discuție cu dna Elena Roman, șef birou foiță de muncă și șomaj

- Care este dnă Roman, cea 
mai dificilă problemă cu care 
vă confruntați în prezent?

- Cea privind locurile de muncă 
pentru femei.

- Să înțelegem că sunt mai 
multe femei în șomaj decât 
bărbați?

- Din păcate așa este. Din cei 
1120 de șomeri existenți în plată la 
Călan, marea majoritate sunt femei, 
în total însă, deci bărbați și femei - 
în momentul de față în ajutor de 
șomaj sunt 340 de oameni, în 
integrare profesională 110, iar cu 
alocație de sprijin 670. Pentru a 
avea însă o imagine mai clară, 
trebuie să spunem și că 249 de 
cetățeni primesc ajutor social de la 
Primărie.

- De unde vin cei mai mulți 
șomeri?

- De la "Sidermet”. Dar în șomaj 
au fost scoși oameni de la ICSH, 
Secția "Vidra", Agromec, precum 
și de la firme particulare. Și, după 
cum spuneam, primele și cele mai 
multe au fost femeile.

- Se va îmbunătăți situația 
locurilor de muncă la Călan, ce 
ziceți?

- Nu cred. Dimpotrivă, spectrul 
șomajului va fi tot mai pronunțat.

- Cam câți oameni vă calcă 
zilnic pragul biroului?

- în jur de 200 vin la noi cu di
verse probleme și necazuri. Oamenii 
sunt la ananghie și trebuie să-i 
înțelegem, să încercăm să le fim de un 
jeal sprijin.

Prea mult concediu!
Pe ușa Bibliotecii casei 

de cultură există de multă 
vreme un afiș în care se 
atrage atenția: “Concediu 
de odihnă" - 17.09.1998 - 
20.10.1998.

Un cititor mal șugubăț, 
care ne-a spus că venise de 
mai multe ori și găsise 
biblioteca închisă, a scris 
pe același afiș: “Prea mult 
concediu!’’Așa o fi oare ?

Gaz metan de . *nul  Nou
O veste de ultimă oră nu face 

decât să-i bucure pe locuitorii din 
Săcel și Ohaba. Până la sfârșitul 
acestui an cele 250 de familii var 
beneficia de gaz metan în 
gospodăriile personale. Primarul 
orașului Călan dl Petru Bora, ne-a 
spus între altele că lucrările pentru 
gaz metan sunt în plină desfășurare, 
iar de Anul Nou unul dintre cele mai 
frumoase „cadouri” făcute 
locuitorilor acestor zone este să ardă 
gazul în .fiecare casă.

in casă noua ■>
în curând consiliul Local va 

beneficia de un nou sediu în Orașul 
Nou, pe strada Independenței, unde 
va funcționa un birou pentru relații

- Ce se face practic pentru ca 
oamenii să-și poată găsi un loc 
de muncă?

- Organizăm, între altele, cursuri de 
calificare. Cele mai recente sunt în 
meseriile de tâmplar, zidar, fochiști, 
laboranți ș.a. Marea majoritate a celor 
care le-au urmat și-au găsit un loc de 
muncă. Grav este însă că oamenii își 
găsesc acum tot mai greu un loc de 
muncă. Rar se fac angajări.

- în general, locurile vacante 
se cunosc și sunt date 
publicității. La Călan care este 
situația? ’

- Nu trebuie să ne uităm pe nici o 
hârtie pentru a le menționa. Sunt șapte 
posturi de ingineri la “Sidermet”, pentru 
o anume investiție, unul de arhitect la 
primărie, unul de vânzător, iar altul de 
măcelar.

- Asta-i tot?
-Da. Iar acest lucru, în condițiile 

“Combinatul abia mai suflă”
Puțin probabil ca la Călan să nu-ți atragă atenția și următorul fapt: 

puținii cumpărători din magazine. Fie că sunt alimentare, fie de alt profil, 
magazinele par pustii chiar în orele prânzului.

- Nu mgi are lumea bani, ne spunea dna Maria Badu, vânzător la 
Magazinul Nr.6 al S.C.’’Ardeleana’’SA. Mărfuri avem destul de multe, dar 
astăzi am avut doar câțiva dienti. Vindeam mult mai mult cu câțiva ani în 
urnă

- Care ar fi explicația, dnă Badu?
- Combinatul este pe ducă, parcă abia mai suflă De unde să aibă 

lumea bani?
într-un alt magazin alimentar asistăm Ia o scurtă discuție între două 

femei mai în vârstă care se uită într-un galantar.
- Scumpe mai sunt Doamne, parcă ar sta sutele de mii pe garduri! 

Pleacă fără să cumpere nimic, în timp ce vânzătoarea se uită lung după 
ete

în schimb, unele restaurante sunt mai animate, unde oameni de 
toate vârstele și de toate categoriile sodale își mai îneacă amarul într-un 
Mhar de băutură

cu publicul, o sală de ședință și un 
birou oficial. Noua investiție a fost 
promovată întrucât cea mai mare 
parte a locuitorilor trăiesc în Orașul 
Nou, iar Consiliul local nu avea un 
spațiu adecvat pentru derularea 
activității proprii.

Donație
Recent, ASbctâțtă Umanitară 

,,Tamara" din Călan a donat 
doamnei Angelica Dimulescu suma 
de 2500 DM bani necesari pentru 
dializă. Angelica Dimulescu a lucrat 
ca inginer agronom la IAS Hațeg și 
a avut mari probleme cu rinichii, fapt 
ce a necesitat mai multe intervenții 
medicale.

Pe lângă acest sprijin umanitar 
Asociația Umanitară ,,Tamara" a 

în care numărul șomerilor crește 
continuu.

- Despre lucrul la negru ce 
se poate spune la Călan?

- Prea multe nu v-aș putea 
spune, dar există. Mulți spun că 
angajează cu prestări servicii, dar 
toată lumea știe ce înseamnă acest 
fapt.

- Este mai ridicat procentul 
șomajului în zona Călanului 
decât în alte localități ale 
județului?

- Desigur, și nu ne bucurăm 
deloc. De o bună bucată de vreme 
se menține la aproape 27 la sută. 
Ne așteptăm la o creștere în iarnă.

- Se văd o sumedenie de 
dosare pe birouri. Cu 
personalul existent faceți față 
cerințelor?

- Este un mare volum de muncă, 
dar ne descurcăm. Nu avem încotro.

- Care este dnă Roman cea 
mai mare sumă pe care biroul 
dv îl plătește unei persoane?

- Exact 572.342 de lei. Dar sunt 
puține asemenea cazuri. în general 
sumele sunt mult mai mici.

- Cea mai mică, de exemplu, 
la cât se ridică?

-182.312 lei. Ce poate face un 
om într-o lună cu acești bani. 
Majoritatea au familii, copii. Există 
apoi familii în care ambii soți sunt 
șomeri. Este foarte greu pentru ei. 
Nu te mai miri când vezi aproape tot 
timpul magazinele goale. Cu ce să- 
și cumpere oamenii strictul 
necesar?>

mai donat celor nevoiași 
îmbrăcăminte și medicamente din 
Germania. . ... . ..
Ajutoare sociale la zi

Caz aproape’singular în județ, 
în Călan ajutoarele sociale se 
plătesc la zi! Printr-o organizare 
exemplară a acestei activități 
fiecare dintre cei 300 de beneficiari 
ai ajutorului social intră în posesia 
sumei conferite de lege până la 
data de 10 al lunii în curs pentru 
luna precedentă.

Astfel, s-au eliminat 
nemulțumirile, cozile și situațiile 
neplăcute care trenau și aici în 
urmă cu luni de zile.

<------------------------------- ;--------------

Problema medicamen
telor rămâne încă 
pentru multă vreme una dificilă. 

Lipsa banilor, neachitarea 
sumelor datorate către 
sănătate de agenții economici 
creează o reacție negativă în 
lanț. Așa se face că în multe 
localități din județ eliberarea 
rețetelor gratuite sau compen
sate a fost stopată.

Care este situația la Călan 
a reprezentat subiectul princi
pal al discuției pe care am avut- 
o cu doamna dr. Lidia Dobrei, 
directorul spitalului din 
localitate.

- Comparativ cu celelalte 
spitale, ne-a precizat 
interlocutoarea noastră, la 
Călan situația este bună, 
întrucât beneficiind de relații 
proprii în străinătate cu câteva 
asociații umanitare ne-am 
putut aproviziona aproape 
ritmic cu medicamente de uz 
general - pentru patologia 
pulmonară, digestivă, osoasă 
etc.

- Ce se întâmplă cu ' 
medicamentele compensate?

- Faptul că marile unități nu 
și-au achitat datoriile către 
sănătate ne creează probleme 
cu pacienții. Valoarea 
medicamentelor a crescut 
foarte mult, iar sumele ce se 
plătesc nu acoperă necesarul 
^pentru rețetele gratuite sau

Dificultăți în efectuarea analizelor
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Cu toate că în schema de 
funcțiune a Laboratorului de 
analize din cadrul Policlinicii 
Călan sunt prevăzuți un 
biolog (medic), un chimist și 
două cadre medicale cu studii 
medii, se lucrează cu per
sonal redus. în prezent 
laboratorul are un biolog iar 
în urma unui concurs vor mai 
lucra aici încă două asistente. 
După cum ne-a informat 
doamna chimist Lucia Zau 

compensate. De aici derivă și un 
conflict permanent cu populația 
care își cere drepturile spunând 
că „plătește banii pentru 
sănătate, iar în realitate nu se 
beneficiază de compensări sau 
gratuități." Este trist că 
miliardele pe care le datorează 
marii mamuți industriali ne-au 
dus în imposibilitatea de a 
achita rețetele gratuite sau
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compensate. Există riscul unor 
blocaje în marile spitale privind 
aprovizionarea cu
medicamente și de aici im
plicit apar probleme ce vizează 
salvarea vieții oamenilor.

Trăim cu groază că nu este 
departe vremea când nu mai 
avem bani să cumpărăm o 
fiolă de hemisuccinat care 
este sursa vieții în cazul unui 
șoc medicamentos, traumatic 
sau de altă natură.

- Fără îndoială ne aflăm în 
vremuri foarte grele. Cum 
vedeți ziua de mâine?

- Nu vreau să o văd ca un 

lipsa unui biolog (medic) în 
cadrul laboratorului creează 
mari dificultăți în stabilirea 
rezultatelor finale. Numărul 
zilnic al analizelor fiind foarte 
mare acestea sunt practic 
imposibil de efectuat într-un 
timp foarte scurt, situație ce 
impune un volum de muncă 
peste numărul orelor de pro
gram în numeroase zile. Deși 
s-a solicitat angajarea unui 
biolog pentru laborator 

coșmar. Aș dori să se înțeleagă 
de către marile unități că este 
necesar să-și achite datoriile 
față de sănătate, altfel vom 
ajunge la situații la care nici 
nu vreau să mă gândesc. Noi 
știm de ce avem nevoie, știm 
ce trebuie să facem dar fără 
bani nu putem face nimic. Mi- 
ar fi jenă să am salariul de opt, 
zece, cincisprezece milioane 
de lei sau mai mult iar instituția 
pe care o conduc să fie 
falimentară și să nu-mi achit 
datoria față de societate.

- Care este cel mai mare 
of al dumneavoastră?

- Sărăcia care este în jurul 
nostru. De multe ori întrebăm 
bolnavii ce au mâncat, la care 
ni se răspunde: întrebați-mă 
de când nu am mâncat! De aici 
tuberculoză, șomaj, copii 
dezbrăcați și mari greutăți. Nu 
mă interesează politicul pentru 
că sunt un om al socialului, de 
aceea doresc ca cei care ne 
conduc să conștientizeze 
drama în care trăim. Iar ca o 
sinteză a ceea ce am spus 
cred că „este timpul să ne 
trezim din somnolența în care 
suntem".

Pșgtru că mă ocup și de 
problemele sociale la nivel de 
Călan nu doresc altceva decât 
să se înțeleagă că oamenii au 
nevoie să li se redea 
demnitatea lor - un loc de 
muncă, o pâine muncită nu 
una cerșită.
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răspunsul a fost că “postul 
este blocat”.

Dotarea laboratorului de 
analize cu aparatură 
modernă - pe un singur 
aparat putându-se efectua 60 
de tipuri de analize - este în 
opoziție cu lipsa personalului 
și nu în ultimă instanță și cu 
inexistența unui robinet cu 
apă caldă curentă, condiție 
de bază într-un laborator de 
analize.

UNSPREZECE MII DE SUFLETE RISCĂ SĂ RĂMÂNĂ
Va fi căldură la Călan în 

această iarnă? lată o 
întrebare al cărei răspuns 
este greu de dat pe moment 
de către autoritățile locale! 
Spunem acest lucru întrucât 
nivelul datoriilor pentru gaz 
metan și energie electrică în 
principal sunt foarte mari. La 
1 august a.c., odată cu 
începerea lucrărilor de 
revizie și reparații la punctele 
termice și rețeaua de 
termoficare, s-a oprit gazul 
metan urmare a datoriilor SC 
HIDROTRANSTERM SA 
Călan - fost RAGCL - către 
ROMGAZ datorii ce însumau

la acea vreme 1,3 miliarde 
de lei.

Imposibilitatea achitării 
gazului metan, a energiei 
electrice, precum și a apei se 
datorează debitelor pe care le 
au asociațiile de locatari, 
datorii ce se ridică la 4,1 
miliarde de lei, ale unităților 
și agenților economici care 
totalizează 2,4 miliarde de lei.

Programul de reparații și 
revizii la nivelul orașului a fost 
încheiat în cea mai mare 
parte, ne-a precizat între 

altele conducerea Primăriei. 
S-au verificat întreg sistemul 
termic, cazanele, pompele de 
circulare, vanele de închidere 
iar în cazul a patru blocuri - 
imobile ce nu au avut căldură 
până în 1997 - s-a rezolvat 
din punct de vedere tehnic 
sistemul de termoficare.

Situația dificilă în care s- 
a ajuns a determinat con
ducerea HIDROTRANS
TERM SA să înainteze somații 
restanțierilor cu sume 
mai mari pentru a-și 

achita din datorii.
Deși valul șomajului a lovit 

crunt orașul, numărul celor 
care sunt în căutarea unui loc 
de muncă fiind semnificativ, 
cei mai conștiincioși în plata 
serviciilor locative sunt 
pensionarii. Din bruma de 
bani pe care o primesc 
aproape lună de lună își 
onorează obligațiile.

Mai mulți locuitori ai 
orașului cu care am stat de 
vorbă, precum și conducerea 
locală sunt de părere că 

soluțiile pentru a avea 
căldură la iarnă sunt minime. 
Lichidarea datoriilor este 
practic imposibilă iar frigul 
bate la ușă.

în prezent orașul Călan 
totalizează circa 3300 de 
apartamente și 11000 de 
suflete. în oraș funcționează 
și câteva școli și grădinițe ce 
cuprind 2200-2300 de elevi 
și copii care riscă de 

Pagină realizată de: Corne!POENAR, Valentin NEAGU

asemenea să învețe în frig.
Lipsa banilor și sărăcia 

tot mai mare ce învăluie și 
această zonă i-a determinat 
pe mulți dintre locatari să 
solicite debranșarea apar
tamentelor de la rețeaua 
termică. Principalul motiv 
pe care îl invocă este lipsa 
banilor. Sub aspect tehnic 
debranșarea unor apar
tamente, spun specialiștii, 
afectează atât echilibrul 
termic al sistemului cât și 
temperatura în locuințe.
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“V-ați gândit că-s 
tinerică?”

Am luat “bețișoarele"<le hrean 
(curățele, tăiate) și când am întins 
bancnota de 1000 lei am zărit 
chipul vânzătoarei.

- Nu se poate! - am exprimat 
surprinsă. Chipul dv. l-am zărit o 
singură dată într-un magazin 
alimentar, care azi nu mai există. 
Era aici, în apropiere de piață. 
Zâmbetul dv de atunci mi-a rămas 
întipărit pe retină. Și, iată, îl 
regăsesc azi. Aveți în zâmbet 
ceva ce nu pot exprima. Nu știu, e 
voie bună, e sănătate? Oricum, are 
ceva tainic. Dv sunteți doamna din 
acea "Alimentară”?

- Tot ce se poate. Am lucrat în 
acel magazin. Era aici, pe str. 
“I.L.Caragiale”. Dar au trecut 
aproape 30 de ani de atunci, pentru 
că, între timp, am preluat, ca 
gestionară, "Alimentara" nr. 11 din 
cartierul Dacia, unde am lucrat 20 
de ani, iar din '90 sunt la pensie.

- Atâția ani?! De necrezut! Nu 
v-ați schimbat nici cu ... cinci 
minute.

- V-ați gândit că-s tinerică? 
Nu-s! Doar fiica mea are 42 de ani. 
Cred că o cunoașteți, e Maria 
Klotzl, contabilă la Biblioteca 
județeană. A lucrat 18 ani la Teatrul 
de estradă din Deva. Acum fiica 
ei, Ramona, lucrează acolo. Da, da, 
nu-s tânără, băiatul meu, Ghiță 
Popa, are 38 de ani, fiicele lui sunt 
liceene la pedagogică, Diana în 
clasa a X-a la învățători, iar Corina 
în clasa a IX-a la teologie.

Dialogul cu dna Maria Ana 
Popa, din hala mare a Pieței 
centrale din Deva, a fost mereu 
întrerupt de cumpărătorii care 
voiau ba usturoi, ba ardei iute, ba 
zacuscă de vinete sau de fasole, 
ba reteta la salate de toamnă, sau

I ^E^emeia

■ cele mai multe cazuri,
| toate acestea, datorită puterii ei |
■ magnetice este deosebit de sedu- ■ 
’ cătoare și are un farmec cuceritor. ! 
i Ea reprezintă femeia care I
| regretă că nu s-a născut bărbat. | 
I De aici unele tendințe ale sale .
■ spre masculinitate, trăsătură ce I 
| transpare îndeosebi în vesti-1
■ mentație; latura dominantă es.a | 
’ funcționalrtatea, ceea ce va’ 
r însemna rfțsc.ială simpla și lejeră. I

Dinamică și independentă, ea I 
poate fi o parteneră ideală pentru J 
căsnicie (căci e foarte atașată I 
soțului, copiilor săi, casei), cu | 
condiția însă ca partenerul de ■ 
viață s-o înțeleagă și să-i res- ■ 
pecte independența și preocu-1 
pările profesionale. în caz con-■ 
trar, va fi nefericită și depresivă ! 
psihic și va căuta să evadeze de I 
lângă un bărbat tiranic, ori mai | 
adesea (în cazul unuia slab), îl ■ 
va părăsi imediat. '

Aparținând celui mai senzual | 

i 
I 
!
I
I
I

I 
I 
I
I
i semn al zodiacului, femeia - scor-1 
! pion este foarte pasională în ! 
I dragoste, devoratoare, dar poate I
| cădea adeseori în extrema cealal-1
- tă și adoptă o atitudine de.
I călugăriță.

la murătura de ceapă cu ardei iute. 
Un cumpărător se interesează 
“cum se prăsește hreanul”, altul 
“cum poate fi păstrat mai multă 
vreme crud”. Și pentru fiecare dna 
Nuți are un sfat, o vorbă caldă, un 
zâmbet. Acel zâmbet păstrat atâția 
ani, în memoria mea!

- Nu mi-a plăcut niciodată să 
mă încrunt, să fiu răutăcîoasă. Ar 
trebui să fiu tare, tare necăjită, tare 
supărată pentru a fi încruntată. Am 
lucrat de când mă știu între oameni, 
cu oameni. Am învățat de la ei, au 
învățat de la mine. Și am muncit. Și 
muncesc. Munca îmi dă tinerețe, 
sănătate, mulțumire. Ea, munca 
demnă, cinstită m-a călăuzit și m-a 
ridicat în viață. 30 de ani am lucrat 
la "Alimentara", dar niciodată n-am 
avut nici cea mai mică problemă. 
De când sunt la pensie muncesc 
tot așa, cu întreaga mea familie. 
Locuim în aceeași casă, cu trei 
apartamente. Asta mi-am dorit 
întotdeauna - să am copiii lângă 
mine. Și-i mulțumesc lui Dumnezeu 
că ne-a dat sănătate, mie și soțului 
meu, să putem construi această 
casă, pe locul fostei case a 
bunicilor. Azi suntem împreună, 
muncim împreună, cămările ne sunt 
pline, așa cum trebuie să fie la 
gospodari, avem animale în curte, 
avem grădină pe care o lucrăm, de 
unde culegem roade, pe care le 
conservăm, și putem aduce și pe 
piață o parte din ele.

- Cum merge piața? Cum merg 
vânzările?

- Cu puțin mergi înainte. Cu mult 
faci câte ceva, dar nu lăcomim la el. 
Eu mulțumesc Bunului Dumnezeu 
pentru puținul din fiecare zi.

A consemnat 
Lucia LICIU

Buna cuviință oriunde și: 
oricând*

Este un gest de eleganță să-i 
faci unei persoane un compliment. 
Vorba bună poate deschide porțile 
prieteniei. Dar trebuie multă grijă în 
ce privește felul și momentul în care 
sunt spuse complimentele căci gafe 
se pot face oricând și trebuie 
evitate. Astfel, se poate remarca 
felul în care este îmbrăcată o femeie 
sau felul în care a pregătit mân
cărurile, se poate comenta felul în 
care niște părinți și-au educat co
piii sau felul în care își îngrijesc ani
malele de pe lângă 
casă.

Pentru ca un 
compliment să fie 
bine primit și 
acceptat, trebuie să reflecte în Complimentele nu trebuie 
bună parte un adevăr, persoana repetate prea des și nu trebuie 
respectivă să fie într-adevăr bine să reflecte aceeași idee: nu-i 
îmbrăcată sau mâncarea bine*  spui unei femei de cinci ori că-i 
gătită, copilul respectuos și atent 
cu cei mari sau cu colegii. Se mai 
fac uneori și complimente cu 
scopul de a câștiga bunăvoința 
cuiva., Cele mai frecvente sunt 
adresate femeilor, dar și bărbății 
se pot bucura de a le fi remarcate 
calitățile.

Gafele se pot face foarte 
ușor. Nu i se va spune unei femei:

“IIAI SĂ-TI SPUN NĂCAZU’ ”
"Hai să-ți spun năcazu' ”, “Măi 

femeie, hai că ai năcaz mare!", “Dă 
la baba dolaru' să-ți spun ce 
făcătură ai pă casă", “Să mă scuipi 
în ochi de nu ț-oi spune pe 
direptate".

Dacă ai “norocul" să fii mai în 
vârstă, cu asemenea vorbe ești 
întâmpinat pe strada cea mare 
(bdul Libertății) în apropierea Gării 
feroviare din Deva. Patru-cinci 
zdrahoane de femei cu fuste lungi, 
încrețite, sunt gata să te tragă de 
mânecă dacă nu le asculți.

“Parcă ai mai întinerit”, când ea 
este foarte tânără sau “Te-ai 
fardat atât de bine, că nu ți se 
văd cearcănele".

Bărbații care fac compli
mente trebuie să nu risipească 
laudele față de mai multe femei 
deodată: atunci totul pare gratuit 
și chiar jignește. Trebuie de 
asemenea evitat să se facă unei 
femei complimente pentru silueta 
ei, când de față este o altă fe
meie mai plină; în felul acesta ți- 

ai făcut poate 
un prieten, 
însă ți-ai făcut 
sigur și un 
dușman.

stă bine cu un anume costum, 
de exemplu. Complimentarea 
trebuie să exprime în general și 
o galanterie și o atenție față de 
cei din jur, dar nu trebuie să 
devină un fel ipocrit și interesat 
de a te purta. Dimpotrivă, trebuie 
să manifeste doar atenția și 
sensibilitatea noastră față de cei 
din jur.

9
Săptămâna trecută, miercuri, 

fiind zi de târg și sărbătoare, multe 
femei au avut drum de la gpră spre 
piața centrală a Devei și invers. N- 
a fost chip să treacă nestingherite 
pe porțiunea de drum dintre gară și 
“stopul" de pe ... Centură!

Acum, această parte de stradă 
este deschisă, luminoasă, i-a 
conferit alt aspect părculețul 
amenajat în fața modernei clădiri a 
Băncii Agricole. Dar ea e poluată 
sonor de ghicitoarele care se țin 
scai de trecători, mai cu seamă de

Palmierii sunt dintre cele 
mai puțin pretențioase plan
te decorative de cameră. O 
caracteristică comună tuturor 
palmierilor este că vegetează 
bine și în condiții de lumi
nozitate scăzută. Trebuie feriți 
de razele directe de .soare 
deoarece le pot provoca pete 
pe frunze. Cu toate că provin 
din tropi
ce, pre
feră tem- 
peraturi 
de 12- 
14 gra
de C. U
nele (Phoenix roebelinii) sunt 
mai puțin pretențioase, a- 
vând nevoie de cel puțin 16 
grade C, iarna. Vara se țin la 
umbră, la o temperatură de 
20-25 grade C. Uscăciunea 
aerului din cameră nu-i este 
prielnică.

Udatul se face din abun
dență în tot timpul anului, dar 
nu suportă apa stagnantă. 
Transplantarea se face la 2-

Plantele decora
tive <!c 

apartament

PE.6PR.EL
>La Bruyere: “Este tot atât 

de ridicol să fugi de modă ca și 
faptul că o adopți".

>Dante: “...Nu se poate vădi 
îndeajuns frumusețea unei femei 
când podoabele dichisului și ale 
îmbrăcămintei stârnesc mai multă 
admirație decât ea însăși. Așa
dar, cine vrea să judece bine o 
femeie, s-o privească atunci 
când n-are cu ea decât fru
musețea ei firească”.

XProust: “Costumul femeii - 
aparat delicat și spiritualizat al 
unei civilizații".

XBaudelaire: “Moda trebuie 
să fie simptomul de gust al 
idealului, plutind în creierul 
omenesc deasupra a tot ceea ce 
e grosolan, pământean și murdar. 
Este o deformare sublimă a naturii 
sau, mai mult, o încercare perma
nentă și succesivă de reformare 
a naturii".

>Alberto Moravia: “Care 
femeie, în fața tentațiilor modei, are 
tăria granitului sau a marmurii... în 
afară de Venus din Milo? Poate 
că acesta este și secretul 
atracției ei permanente".

femei. Dacă îndrăznește cineva să 
le spună să meargă la lucru, că-s 
tinere și în putere, sunt apostrofate 
cu vorbe triviale. Dacă nu li se 
răspunde la insistentele îndemnuri 
de a-ți “ghici norocul", tot rău e! 
Sunt batjocoriți. Și, de dimineață 
până spre seară, se țin scai de 
trecători.

Chiar nu e nimeni în stare să 
"salubrizeze" strada dinspre 
poarta principală a orașului 
reședință de județ?

Lucia LICIU

3 ani la plantele tinere și la 4- 
5 ani la cele mai bătrâne. 
Timpul optim de transplan
tare este primăvara. Ames
tecul de pământ trebuie să fie 
permeabil, recomandându- 
se un amestec de pământ, 
de frunze cu mraniță și 
pământ de țelină în părți 
egale, cu 1/6 adaos de nisip 

grosi
er. Pe 
fundul 
ghive
ciului 
se a- 
ș a z ă 

un strat de cioburi de ghivece 
sau pietriș. După înrădăcinare 
se administrează îngrășă
minte din 2 în 2 săptămâni, 
iar frunzele se spală din când 
în când de praf.

înmulțirea se face prin 
sămânță sau prin despărțirea 
puilor care cresc la plantele 
mai bătrâne, a doua metodă 
fiind mai accesibilă ama
torilor.

Gimnastică 
și estetică
Epiderma gâtului este de o 

fragilitate deosebită și se ridează 
repede. Sunt bine de știut și de 
executat câteva mișcări de gim
nastică recomandate în scopul 
fortificării musculaturii gâtului. 
Ded:

❖așezați-vă pe scaun cu pal
mele sprijinite pe genunchi și 
ridicați încet capul, ușor încordat, 
în același timp, apăsați-vă umerii 
pentru a pune în rapaus trapezii 
care se contractă;

»din aceeași poziție, întoar
ceți capul alternativ dreapta- 
stânga, aducându-vă bărbia cât 
mai mult deasupra umerilor;

Qstând pe scaun, duceți la fel 
capul către un umăr și altul, dar 
ridicând bărbia cât mai sus;

»așezați-vă pe spate, pe pat 
sau pe masă, cu mâinile pe lângă 
corp. Lăsați mult capul pe spate, 
apoi aduceți-l cu bărbia spre piept

»schimbați-vă poziția și faceți 
aceeași mișcare, aplecându-vă 
încet capul în față, apoi ridicându- 
I mult spre spate;

»sprijiniți-vă pe brațe. Ridi- 
cați-vă bustul, păstrând capul cu 
gâtul întins. Fixați-vă un punct pe 
perete, priviți-l câteva secunde și 
reveniți în poziția de plecare. ,

©Un cerșetor bate 
la ușa unei case și zice:

- Aveți sticle goale de bere 
să-mi dați?

Gospodina îi răspunde 
acru:

- Arăt eu a persoană 
care bea bere?

- Dați-mi atunci niște 
sticle goale de oțet...

©- Ești un lași, zice ea.
- Eu laș?! Eu care am 

săvârșit ceea ce n-a îndrăznit 
nici un bărbat înaintea mea?!

■ La ce te referi?
- La faptul că m-am că

sătorit cu tine...

©- Domnule doctor, aju- 
tați-mă, soțul meu e grav 
bolnav.

- Dar ce are?
- Am observat că după ce- 

i vorbesc ore întregi, nu reține 
nimic din tot ce-i spun.

- Păi, asta nu e boală. E 
talent.

©Unui prieten care l-a 
vizitat odată, Heine i-a spus:

- Tocmai mi-am făcut tes
tamentul și i-am lăsat totul 
soției mele, cu condiția ca ea, 
imediat după moartea mea, 
să se recăsătorească. Așa 
sunt sigur că cel puțin un om 
mă va plânge...

Culese și “asezonate” de 
Hie LEAHU

Despre frumusețe
❖ Frumusețea e mai presus de 

orice scrisoare de recomandare.
❖ Frumusețea e un bun fragil, 

cu cât sporesc anii, cu atât scade 
și ea; ea se micșorează pe măsură 
ce înaintează în timp.

❖ Ce e frumusețea fără pur
tare bună? Ce e noaptea fără lună? 
Ce-i erudiția fără darul poeziei?

❖ Este oare ceva frumos.sau 
urât prin natura sa? Ceea ce place 
cuiva, aceea-i frumos pentru el.

❖ O femeie este frumoasă 
pentru acela care o iubește.

❖ Mai niciodată nu se văd 
persoane foarte frumoase care să 
aibă și vreo altă însușire aleasă, 

ca și cum natura ar căuta mai 
degrabă să nu greșească decât 
să-și dea osteneala de a produce 
ceva excelent.

❖ Dacă natura dificilă mi-a 
refuzat frumusețea, eu îi compen
sez lipsa prin spirit.

❖ “De ce sunt trecătoare, o, 
Zeus?" - așa se întreabă Frumu
sețea. “Fiindcă eu am făcut frumos 
numai ce-i trecători’, răspunse zeul.

❖ Fericirea și frumusețea nu 
se unesc în mod durabil..

❖ Rar merg împreună, frumu
sețea și rușinea.

(Dintr-un Dicționar ai 
înțelepciunii)

Plăcinte “Poale-n 
brâu”

Cantități: 1 kg de făină, 6 
ouă, 1/2 litru lapte, 1/41 untdelemn, 
40 grame drojdie, o linguriță de 
sare și una de zahăr.

Umplutura: 300 grame brân
ză de vaci sau caș proaspăt de 
oi, două ouă, zahăr după cât dorim, 
puțină sare și coajă rasă de 
lămâie.

Se pune un pumn de făină într- 
un vas și se opărește cu laptele 
clocotit. Se amestecă bine până se 
obțme o pastă omogenă. Se lasă 

să se răcorească, apoi se adaugă 
drojdia desfăcută cu puțin lapte 
cald și îndulcit. După ce maiaua a 
crescut suficient, se adaugă restul 
de făină, ouăle, sarea și se 
frământă aluatul bine, turnând câte 
puțin untdelemn călduț. Se lasă la 
crescut. Se taie apoi bucățele cât 
un măr mijlociu. Din fiecare se 
întinde câte o foaie potrivit de 
groasă. Se ung și în mijlocul lor se 
pune câte puțină umplutură. Se 
împăturesc plăcintele, adunând 
marginile spre mijloc și lipindu-le ca 
un plic. Se așază într-o formă unsă 
cu unt și deasupra se ung cu ou 
(bătut cu furculița). Se coc în cuptor 
la foc potrivit. Se servesc calde, 
pudrate cu zahăr.

Caracterul și... țigara
Studiind gestica, modul în 

care este ținută țigara în mână, 
s-a constatat că aceasta are legă
tură cu caracteristicile psihice ale 
fumătorului:

“omul generos, sincer și bun 
ține țigara între degetul arătător și 
cel mijlociu, având palma deschisă. 
Degetele inelar și mic sunt foarte 
puțin strânse în interior;

“femeile fumează de obicei din 
viciu, plictiseală sau pur și simplu 
din fandoseală.

“meditativul, omul concentrat 
ține țigara între degetul mare și 
arătător, cu palma în jos și toate 
degetele curbate în palmă;

“omul superficial face mâna 
pumn și ține țigara între degetul 
mare și arătător;

“neîncrezătorul, scepticul țin 
degetele strânse și țigara între 
arătător și mijlociu;

“omul nervos schimbă des 
poziția țigării în mână, trage fumul 
adânc și repetat în piept;

“zgârcitul fumează țigara 
până își frige degetele;

“distratul, uitucul și amatorul 
fumează țigara pe jumătate;

“neglijentul sau necivili
zatul fumează pe stradă și 
aruncă mucurile la voia în
tâmplării.
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Devenii își doresc 
automobilele curate

La Dispensarul uman Băița

Ziua de târg este un prilej de a 
consulta medicul

Soții Budura sunt specialiști 
în domenii unde privatizarea 
presupune resurse financiare 
ce depășesc cu mult posibili
tățile investiționale ale micului 
întreprinzător. Cum tentația de a 
întreprinde se cerea satisfăcută, 
trebuia plecat de la altceva. Afa
cerea .a demarat respectându- 
se un principiu simplu: oferi un 
serviciu solicitat de piață la un 
preț care să-l transforme într-un 
produs de masă. Cum de co
merț se apucaseră deja prea 
mulți, se cerea ceva nou, în ton 
cu tendințele de moment ale so
cietății. Observația care a stat la 
baza întreprinderii a fost urmă
toarea: parcul auto a cunoscut o 
dezvoltare spectaculoasă, ma
șinile luxoase, produs al ultimei 
tehnologii, au devenit prezențe 
nelipsite în dotarea firmelor 
prospere, iar dorința proprie
tarilor de a etala mașini curate a 
crescut și ea. Așa s-a născut, în 
1996, firma “DN7 Rapid Serv”, 
specializată pe servicii de spă
lare și curățire a automobilelor. 
Afacerile de tip "car wash"

■■■ - ----------------

(spălătorie de mașini) există de 
mult timp, dar la momentul 1996, 
din perspectiva inițiativei private 
locale, ele se găseau în faza de 
pionierat.

"Dacă ai terenul și spațiul 
adecvat, investiția presupune un 
efort financiar mediu”, ne spune 
dl Budura. Dotarea de început a 
firmei cuprindea un singur utilaj 
de spălare manuală a mașinilor. în 
prezent sunt în exploatare trei 
astfel de instalații, ce au un preț 
de catalog de până la 5000 de 
mărci germane. Echipamentele de 
spălare sunt capabile să arunce 
un jet de apă la presiunea de 150 
bari, cu un debit economic de 
doar 5 litri/minut, fiind o unealtă 
profesională în mâna operatorului 
care asigură prestația. Oferta fir
mei cuprinde spălarea exterioară 
și interioară a automobilului, cură
țirea motorului, existând posibili
tatea de a presta, la cerere, și alte 
servicii specifice. Afacerea dă de 
lucru la 10 persoane, activitatea 
derulându-se în două schimburi, 
în doi ani a fost câștigată o clien
telă stabilă, zilnic fiind deservite, în 

medie, 30 de automobile: “De
venii doresc să aibă mașini cu
rate. Instinctul acesta de pro
prietar este practic motorul afa
cerii noastre, pe lângă bene
ficiari locali, având la spălat un 
mare număr de mașini din alte 
localități ale județului sau aflate 
în tranzit”, precizează dl 
Budura.

Strunită cu chibzuință și lă
sată să se “dospească” natural, 
afacerea soților Budura se află 
în plină ascensiune, ba finele 
lunii august a.c., a fost trecut un 
prag psihologic al cifrei de afa
ceri, acest indicator economic 
depășind 50 de milioane de lei.

Intențiile întreprinzătorului 
sunt de extindere. Deoarece te
renul o permite, sunt avute în 
vedere extinderi ale actualei 
spălătorii până la dublarea capa
cității. întregul profit este rein- 
vestit, patronii urmărind con
tractarea unui credit, în condiții 
avantajoase, care să sprijine 
financiar dezvoltarea afacerii.

A. SĂLĂGEAN

în centrul comunei Băița con
tinuă să dăinuiască o clădire 
veche de 150 de ani. Aici, între 
zidurile groase, funcționează 
dispensarul uman al centrului 
de comună, sub coordonarea 
dlui dr. Gheorghe Stoian.

La data vizitei noastre în sa
la de așteptare se afla o mulți
me de oameni, care așteptau cu 
răbdare să fie consultați de me
dicul de familie pe lista căruia s- 
au înscris. Din spusele dlui dr. 
Gheorghe Stoian am aflat că, de 
fiecare dată, când are loc târgul 
în comună, oamenii trec și pe la 
cabinetele medicale pentru un 
consult, o rețetă sau pur și sim
plu pentru o vorbă bună care să 
le mai aline suferința.

în mare parte, populația co
munei este îmbătrânită, ajunsă la 
vârsta când "toate te supără, nu 
mai știi exact ce anume te doa
re", după cum mărturisea dl I. 
Popa din satul Hărțăgani. Și, în 
această situație, nevoia de medi
camente este stringentă. De 
multe ori de administrarea unui 
anumit medicament atârnă viața 
unui om. Dar tratamentele sunt 

scumpe, nu se mai eliberează re
țete compensate și gratuite, iar 
oamenii abia se descurcă cu ba
nii. "Sunt unii pacienți care nece
sită tratamente îndelungate. Me
dicii recomandă întotdeauna medi
camente eficiente care sunt și 
cele mai scumpe. Medicul este 
nevoit să prescrie tratamentul 
doar pentru 3-4 zile, în funcție de 
posibilitatea fiecăruia de a-și 
cumpăra medicamentele. Or, 
acesta nu este un lucru bun, de
oarece pacientul se îmbolnăvește 
din nou”, mărturisea dl dr. Gheor
ghe Stoian. Este binecunoscut 
faptul că în zona Băița bolile cro
nice sunt răspândite. La Dispen
sarul uman medical din comună 
există o evidență clară a bolna
vilor cronici, iar legătura medic- 
pacient este strânsă. Bolnavii cro
nici sunt tratați gratuit și bene
ficiază de asistență atât în spita
lele de profil cât și la domiciliu 
când există solicitare.

Colaborarea Dispensarului 
uman medical din Băița cu Spitalul 
municipal Deva a fost dintotdea- 
una bună, "spitalul oferindu-ne 
sprijinul ori de câte ori avem ne

voie. Au răspuns întotcfeauna 
prompt și în timp foarte util soli
citărilor noastre, în cazurile de 
urgență", mai spunea dl dr. 
Gheorghe Stoian.

De asemenea, un alt ajutor 
venit din partea Direcției sani
tare s-a materializat în soluții 
pentru curățenie și dezinfec
tare, deci materiale necesare 
unei bune igienizări.

Pe lângă aspectele fru
moase întâlnite la această 
instituție sanitară, am aflat că 
și aici ca peste tot există câ
teva probleme. Probleme care 
necăjesc în egală măsură con
ducerea dispensarului și po
pulația comunei. Ne referim la 
faptul că Dispensarul medical 
Băița a fost avertizat cu decu
plarea de la rețeaua telefo
nică. Dacă acest lucru va fi 
înfăptuit, iar rugămințile cbn- 
ducerii dispensarului nu vor fi 
înțelese și/luate în seamă, nu 
ne rămâne decât să ne între
băm: ce se va întâmpla în 
cazul unei urgențe?

Cristina ClNDA

■■

Declarația liderilor P.D.S.R.*

din Transilvania
Liderii organizațiilor județene ale Partidului Democrației Sociale din 

România din Transilvania s-au întâlnit recent la Cluj-Napoca. La 
întâlnire a luat parte și dl Ion Iliescu, președintele. P.D.S.R. Cu acest 
prilej a fost remisă presei o Declarație spre a fi făcută publică. 
Documentul constată cu îngrijorare că, în preajma aniversării a opt 
decenii de la Marea Unire, proclamată la 1 Decembrie 1918, România 
se confruntă cu o gravă criză politică, economică și socială, dublată 
de primejdia federalizării și dezmembrării ființei sale naționale, similară 
celei premergătoare Diktatului din vara anului 1940.

Această situație - se scrie în actul amintit - este rezultatul celor 
doi ani de guvernare a țării de către coaliția de dreapta, incompetentă 
și aservită cercurilor ostile României, care a ajuns la putere prin 
frauda morală a electoratului amăgit cu promisiu..; mincinoase, prin 
complicitatea președintelui Emil Constantinescu și a C.D.R. cu U.D.M.R.

Aducând acuze aspre actualei coaliții aflate la putere pentru 
situația grea în care a ajuns țara, pentru prăbușirea drastică a 
nivelului de trai și a speranțelor românilor spre mai bine, Declarația 
aduce critici aspre Președinției și Guvernului învinuindu-le de 
nepricepere, de servilism în fața organismelor internaționale, de 
trădarea intereselor țării. în finalul documentului se afirmă: 
"Respingând orice compromis care pune în pericol unitatea și 
integritatea naționâl-statală a României, declarăm solemn că nu vom 
îngădui nimănui să ne ciuntească trupul țării, că Transilvania este și 
va fi mereu parte integrantă și inseparabilă a acestui trup numit 

^România.” (Ir.B)
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Buget: și buget: rectificat
Se știe acum cu oarecare precizie ce cheltuieli pot fi făcute din 

bugetul anului în curs pentru buna (?!) funcționare a vieții economice și 
sociale a localităților și comunităților județului căci recent s-a aprobat 
bugetul rectificat.

A rectifica este un verb care se aplică în două sensuri când vorbim de 
buget: în plus sau în minus față de cel adoptat inițial. Cel al județului 
Hunedoara a fost rectificat în cel de al doilea sens cu 33.812.192.000 de lei.

Capitolul cel mai grav afectat de reducere este cel al investițiilor, 
respectiv cu 2.156.000.000 de lei al investițiilor pentru instituțiile publice și 
cu 33.468.150.000 de lei investițiile pentru regiile din coordonarea 
Consiliului județean. Sigur, însumate, cele două cifre dau mai mult de 33 de 
miliarde dar prin bugetul rectificat s-au produs și îmbunătățiri în finanțarea 
altor capitole de cheltuieli. Ce să facem, asta-i situația, deocamdată rupem 
din poalele anteriului lui Arvinte ca să cârpim mânecile.

Lucrurile pot fi privite însă și prin prisma jumătății pline a paharului. 
Reducerea cu peste 33 de miliarde a bugetului pentru finanțarea 
investițiilor la regii, care au surse de finanțare majoritar externe, nu 
înseamnă chiar o tragedie. Efectuând până în urmă cu o lună și ceva 
toate lucrările cuprinse în graficele de execuție, RAAVJ a realizat în 
același timp o economie la sursa de finanțare externă de 15 miliarde de 
lei, bani care se vor adăuga la bugetul pentru anul viitor al respectivei 
regii. Cu alte cuvinte este el dracul negru dar nu chiar atât de negru cât 
pare la prima vedere. Adăugăm faptul că la cheltuielile pentru asistența 
socială s-au mai plusat două miliarde de lei iar la cele pentru cultură 
1,205 miliarde. (/. C.)

în orice stațiune, în orice 
zonă a insulei Mallorca te-ai afla 
ca turist, nu reziști tentației de a- 
i vizita capitala, fermecătorul 
oraș Palma. Este cel mai mare și 
mai frumos oraș al insulei, este 
capitala Arhipelagului Baleare, 
este, după unele mărturii și con
semnări, cel mai cunoscut cen
tru turistic de pe glob. Pe aero
portul Son Sant Joan aterizează 
avioane din marile orașe ale lu
mii, portul său are legături de 
navigație cu importante porturi 
europene, iar intrările auto în 
Palma sunt grandioase.

lată nu chiar neînsemnate 
recomandări, încât unul dintre 
obiectivele principale ale ex
cursiilor noastre în insulă l-a 
constituit capitala acesteia, 
Palma, numit de Rubin Dario, în 
versurile sale, orașul de aur. 
Poate datorită așezării sale, 
scăldată abundent de albastrul 
intens al Mării Mediterane; poate 
din cauza celebrelor monumen
te de arhitectură și vilelor co
chete, strălucind perpetuu în 
lumina generoasă a soarelui și 
îmbrățișate tandru de verdeață 
mereu proaspătă: poate grație 
plajei sale elegante de opt kilo
metri și falezei drepte, flancată 
de ambele părți de palmieri uri
ași, tunși scurt, până spre vârf; 
poate și văzând splendida și 
eleganta esplanadă Sagrera; 
sau poate datorită tuturor la 
un loc.

îl €IPaillirnai - caiipiitaillai iirtsuilleii Maillllorcai
Dar înainte de a porni spre 

Palma, aș vrea să dau cititorului 
câteva amănunte despre extra
ordinarul sistem de organizare a 
excursiilor în Palma de Mallorca. 
Din orice punct al insulei pornesc, 
dimineața, silențioasele autocare, 
adunând turiști din mai multe sta
țiuni, chiar din fața hotelurilor în 
care sunt găzduiți, peste puțin 
timp se întâlnesc într-o zonă - dis
pecer. Aici toată lumea coboară 
din cele 5-10-15 până la 20 de 
ajjtocare, se regrupează pentru 
traseele stabilite inițial, urcă în alte 
autocare, cu alți ghizi, și pornesc 
spre destinațiile dorite. După termi
narea excursiei, spre sfârșitul 
zilei, se derulează operațiile in
vers, autocarele debarcându-i pe 
turiști în fața hotelurilor de unde i- 
au luat de dimineață, nu înainte de 
a pune fiecare într-o punguță 
câte 100-200 de pesetas, în con
tul șoferului, pentru serviciile sale. 
Obicei latin, nu? Oricum, extraor
dinară această organizare și co
relare a programelor între agen
țiile de turism pe de o parte, între 
acestea și companiile Industriale 
pe de alta. Pentru că, trebuie 
spus, în fiecare excursie turiștii 
sunt duși mai întâi la o asemenea 
companie, care își prezintă pe 
larg și pe viu produsele, putându- 

se încheia imediat contracte de 
vânzare-cumpărare, urmând ca 

«mărfurile să fie trimise la domi
ciliile celor interesați, care le vor 
plăti conform documentelor sem
nate și vor povesti altora despre 
ele. Este genul de publicitate cel 
mai folosit în Palma de Mșllorca și 
se pare cel mai eficient. Așa 
aveam să cunoaștem vasele mi
nune gen Zepter - la celebra firmă 
germană Armioni, ori saltelele și

[ ÎNSEMNĂRI DE CĂLÂTORJE '
păturile medicinale, aparate de 
vibromasaj, ustensile de bucătărie, 
multe altele, pentru care punga 
noastră era prea săracă.

Să pornim totuși spre Palma. 
Din stațiunea.C’an Picafort, din 
fața hotelului “Galaxia”, cu auto
carul companiei Nicolau, curat, 
elegant, aer condiționat, muzică 
bună, lejeră, spaniolă. Admirăm 
din nou câmpiile mănoase, planta
țiile de pomi fructiferi meditera
neeni plini de rod și de miresme 
parfumate, mergem pe șosele ele
gante, paralele cu marea și plaja, 
servim o oră și jumătate exercițiul 
turistico-industrial și o gustare 
gratuită și în mai puțin de 50 de 

minute intrăm pe o autostradă 
nouă, ultramodernă, în doritul oraș 
Palma. Ne oprim (n apropierea 
portului, în care ajungem, pe jos, în 
doar 10 minute. După alte câteva 
minute ne aflăm la bordul unui 
vapor de agrement cu care facem 
o fascinantă ieșire în larg. încă un 
prilej de a-i admira Palmei splen
dorile și din alte unghiuri, de a-i 
desluși mai bine dimensiunile, 
atracțiile, contrastele.

După o plimbare cu autocarul 
și cu vaporul, urmează alta, mai 
interesantă, mai agreabilă. Urcăm 
câte patru persoane în trăsuri 
trase de cai albi și roibi, înzor- 
zonați, struniți de birjari tineri și 
chipeși sau de seniori cu mustață, 
veston și joben. Pornim în galop 
pe străduțele înguste ale Palmei, 
din vecinătatea mării. Birjarul-ghid 
ne atenționează asupra obiecti
velor importante pe lângă care 
trecem: Catedrala, Palatul Almu- 
daina, Biserica San Francisco, 
Consulatul Mării, sediul Insulelor 
Baleare, palatul regelui Spaniei, 
Don Carios, altele. După o scurtă 
plimbare la pas pe frumoasa și 

zgomotoasa faleză a Palmei, ne 
mai rămâne puțin timp, în două zile 
în care am venit aici, să mai ve
dem ceva din capitala insulei 
Mallorca. Așa că îl folosim ex
clusiv pentru a vizita Catedrala, 
considerată a fi una dintre con
strucțiile cele mai mari și mai im
portante de acest gen din lume. 
Se înalță pe locul vechii moschei 
a orașului, care se învecina cu 
marea și semăna cu un imens 
vapor din,piatrâ.

Pătrundem cu sfială în clădi
rea gigantică, a cărei construcție 
a început în secolul al XlV-lea și 
s-a terminat în secolul al XVII-lea. 
Se întinde pe 700 de metri pătrați 
și este compusă din trei nave pa
ralele, care impresionează prin 
dimensiuni și aranjamente orna
mentale. Cea din mijloc se sprijină 
pe 24 de coloane și are 44 de 
metri înălțime, 105 metri lungime și 
55 metri lățime. Ne oprim cu sme
renie în fața sculpturilor de sfinți, 
îngeri și apostoli, admirăm splen
doarea vitraliilor, care dau o stră
lucire deosebită Capelei Regale și 
celei a Sfintei Treimi, ne entuzi
asmăm de eleganța interiorului și 
de echilibrul grandioaselor nave. 
Deasupra prezbiteriului se evi
dențiază o rozetă uriașă, una din 
cele mai mari din lume.

La ieșire admirăm încă o 
dată complexul Catedralei, cu 
feluritele stiluri arhitectonice, 
între care predomină goticul. 
Privim cu atenție și plăcere 
poarta Almoina și ușa Mirador, 
însă cea mai puternică impre
sie asupra vizitatorului o lasă 
fațada principală, cu un portal 
superb, deasupra căruia tro
nează o imensă rozetă, mai 
mare decât cea din interior, cu 
diametrul de 13,30 metri 
pătrați.

Părăsim orașul-capitală al 
insulei Mallorca mulțumiți de îm
plinirea unui nou orizont al cu
noașterii. O ultimă oprire și pri
vire a Palmei o aruncăm de la 
înălțimea de 137 de metri dea
supra nivelului mării la care se 
află parcul și cetatea Belvedere, 
de la marginea orașului, cu impu
nătorul său turn - palatul de 
odinioară și rezidență militară a 
regilor Mallorcăi, de unde erau 
ținute sub observație toate in
trările în oraș, de pe mare și de 
pe uscat.

Ne întoarcem în C’an 
Picafort, de unde am plecat în 
urmă cu 10 ore, puțin obosiți, dar 
cu bucurie și împlinire în suflete, 
îți mulțumim Palma! La revedere, 
Mallorca. Lăsăm în urmă o lume, 
a lor, și ne întoarcem în lumea 
noastră, la porțile dorului.

Dumitru GHEONEA
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VaNZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan (livadă 
meri), Geoagiu Băi, eventual 
parcelat, 30.000 mp, bicicletă 
Pegas, bărbătească, nouă, 
prețuri negociabile. Tel. 
216590, după ora 20. (4545)

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

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

• Vând urgent casă în Vețel. 
Tel. 665137 (4550)

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

• Vând apartament 2 camere, 
Orăștie, Pricazului, bloc 42, ap.
28. Informații la domiciliu. 
(3424)

• Vând casă, Orăștie, Dacilor,
29, tel. 247746 sau la domiciliu, 
după ora 21. (3425)

• Vând casă din lemn, nouă, 
demontabilă, preț negociabil. 
Pestișu Mare, 177 Â. Tel.715798 

(5466)
• Vând Dacia 1300, fabricație 

1977, preț 10.000.000 lei. Tel. 
62070'3 (4549)

• Vând Volvo 760 TD, 1985, 
perfectă stare,48 milioane, 
Volvo 243, Renault - 1983, 22 
milioane. Tel. 215189, după ora 
16 (4558)

• Vând Dacia 1300, stare 
foarte bună, preț convenabil. 
Tel. 247617 (3423)

• Cumpăr remorcă auto 
1200-1500 kg. Tel. 215313, 
orele 17-19 (4563)

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

• Vând orgă Casio CT 656, 
Orăștie, tel. 241662, după ora 
16. (3426)

• Vând centrală termică, pe 
lemne, cărbune, motorină, 
gaz (nouă), calorifere oțel, 
noi. Tel. 723908, 092/70 I072 
(5464)

SCHIMBURI DE 
LOCUINȚE

ÎNCHIRIERI

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

• Schimb casă Dobra, cu 
apartament Deva, exlus Micro 
15. Tel. 092 760900 (4551)

• închiriez rochii de mireasă 
și accesorii, modele deose
bite, pentru domnișoare deo
sebite. Orăștie, Primăverii, 19. 
(5734)

• Ofer spațiu pentru închi
riere, depozit en-gros. Orăștie, 
la șoseaua națională. Tel. 
242310 (3427)

OFERTE DE 
..SERVICII F

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

• Montez ieftin gresie, faianță, 
parchet, zugrăvesc. Tel. 624195 
(4536)

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

• Angajăm barman. Tel. 092 
294258, 092 294268 (4561)

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

• Doriți 2 milioane/lună în 
buzunar? Sunați azi, start ime
diat. DS MAX CANADA deschide 
în România 30 de noi divizii de 
marketing-publicitate. Pregătire 
gratuită pentru formare. Ex
periența nu este necesară. 054/ 
627527 (4525)

V.

DIVERSE

• Sărmaș Grigore din Deva, 
Liliacului, bl.21/8, este citat în 
proces de divorț cu Sărmaș 
Aurelia la Judecătoria Deva, 
dosar 5109/1998,în 17.XI.1998. 
(4547)

• înmatriculez autoturism mai 
vechi de 8 ani, vama plătită. Tel. 
092 281533 (4572)

• Biserica Ortodoxă Simeria 
Veche solicită ofertă pentru 
executarea lucrărilor de aco
perire a bisericii cu tablă zin- 
cată. Avem tabla. Tel. 261709, 
după 16.(4560)

• Pierdut certificat cod fiscal 
nr. 4468617 aparținând Aso
ciației de locatari 76 Deva-. Se 
declară nul (4556)

• Pierdut certificat cod fiscal 
nr. 4468625 aparținând Aso
ciației de locatari 152 Deva. Se 
declară nul. (4557)

DMEMORARI

• S-a scurs un an de lacrimi 
și durere de când scumpul 
nostru fiu și frate

ing. DANIEL NICQLAE
ne-a părăsit pentru totdea
una. Rămâi veșnic în su
fletele noastre. Parastasul 
de pomenire are loc în 25 
octombrie, la Biserica din 
Luncoiu de Jos. Părinții și 
fratele Marcel. (4548)

• Cu nemărginită durere în 
suflet deplângem soarta ne
potului și verișorului

ing. DANIEL NICOLAE
Mătușa Florica, unchiul 

Mircea,verișorii Luminița,Vali și 
Ancuța. (4548)

• Consternați de durere 
fiica Mariana, ginerele Lau- 
rențiu, nepoatele Oana și 
Anca anunță decesul dragei 
lor

JIROȘ VICTORIA
după o lungă și grea su
ferință. înmormântarea a 
avut loc ieri la Deva. 
Dumnezeu s-o ierte și, să-i 
odihnească sufletul ei bun! 
Aducem mulțumiri tuturor 
celor care ne-au fost alături 
la greaua suferință. (3499)

SC “Atelierele 
Centrale” SA 

Crișcior
Str. Uzinei, nr.1, Crișcior, 

județul Hunedoara

Anunță
Organizarea licitației 

pentru închirierea chioșcului 
din piața de alimente a mu
nicipiului Brad.

Licitația va avea loc în 
data de 09.11.1998, la se
diul societății.

Informații la telefoane: 
651407, 651408 - Serviciul 
Marketing.

Prin oficii poștale din județul 
Hunedoara

Anunțuri de mică publicitate 
ia ziarul “Cuvântul liber”
La oficiile poștale din județul nostru, cu excepția celor 

din raza O.T. Petroșani, se primesc, în zilele lucratoare, 
anunțuri de mică publicitate pentru ziarul "Cuvântul 
liber". Adresqndu-se oficiilor poștale, unde se obțin toate 
relațiile necesare în acest sens, agenții economici și 
persoanele fizice din orice localitate au posibilitatea să 
economisească timp și bani, totodată existând șansa 
reușitei în afaceri apelând la serviciile ce le sunt oferite cât 
mai aproape de firmă sau de domiciliu.

Solicitările se vor prezenta la ghișeele oficiilor poștale 
respective.

SC TRUST CONSTRUCȚII 
COMSID

angajeaza:
- conducător auto cu 
experiență, categoria D

r

Relații la tel. 2305'58 sau 230559, între orele 8-16.

^€$«4 fa

Organizează
în data de 3 noiembrie 1998, ora 10,00, la 

sediul RAGCL Vulcan, b-dul M. Viteazu, 
bloc 91, parter

Licitație publică pentru selectarea eva
luatorului în vederea vânzării spațiilor comer
ciale aflate în administrarea RAGCL Vulcan 
către actualii comercianti care au solicitat » 
cumpărarea acestora.

Licitația este organizată conform HG a României 
nr.505/1998.

Documentația de licitație se poate procura 
contra cost de la sediul RAGCL Vulcan, începând 
cu data de 26 oct. 1998.

Ofertele se depun până la data de 3 noiembrie 
1998, ora 14,00, la sediul RAGCL Vulcan.

Informații suplimentare șe pot obține la sediul 
RAGCL Vulcan, telefon 570114, interior 17.

“ ..... ...... ■ • 1
In perioada 23 septembrie - 23 octombrie 1998: 

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

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

DE ABONAMENT ÎN PRIMELE 2 LUNI
■ TOMBOLĂ
■ LOTERIE

Toate acestea le puteți găsi numai la Firma 
SILOG ELECTRONICS, prin magazinele: 

■COMPUTER SHOP, DEVA, B-dul Decebal, bl. S, parter, 
tel/fax: 054233061.

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

■ DAEWOO - PHILIPS, ORĂȘTIE, str. Eroilor, bl. A, 
parter, tel./ fax: 054247955.
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PRE2ENTSI VIITOR ÎN 

REABILITAREA DRUMURILOR SI 
PODURILOR

Asociația Profesională 
de Drumuri și Poduri - filia
lele “Avram lancu” Deva și 
"Banatul” Timișoara - orga
nizează astăzi, la Casa de 
cultură din Deva, simpozi
onul cu tema: “Prezent și vii
tor în reabilitarea drumurilor 
și podurilor".

„✓

Trei morti în trei ipostaze 
diferite

Săptămâna trecută a 
avut un sfârșit tragic pentru 
câțiva dintre locuitorii jude
țului nostru.

La Hațeg, bunăoară, 
pensionara de 77 de ani, 
Margareta Kapusi, lipsită de 
vedere, a-sfârșit într-o fântâ
nă. Ea a ieșit din casă neîn
soțită și a căzut în fântână. 
S-a lovit la cap și a murit.

în aceeași zi, în jurul orei 
13, Mihaela Lapoși, 17 ani, 
elevă la Liceul Nr. 2 din Hu

Lunga vacanță...
Cu treizeci de ani în urmă 

Silvia Stanciu s-a prezentat la 
Pui cu un car de proiecte, spe
ranțe și așteptări pentru a da 
viață într-un mod cât mai pro
fund și eficient principiilor șco
lare însușite în universitate. Elevii 
cărora le-a fost zi de zi prietenă 
și nepărtinitor profesor au der 
terminat-o în cele din urmă sa 
rămână și să nu aibă cale în
toarsă. A instruit și educat zeci1 
de generații, punând suflet în 
munca efectuată, îndeplinindu-și 
întotdeauna ireproșabil menirea 
de dascăl.

r- 
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I Agenția zonală de călători 
| Timișoara pune la dispoziția pu

blicului călător telefonul 193807 
pentru preluarea propunerilor și 

| sesizărilor privind prestațiile 
^efectuate în transportul de călă-

-------

PENTRU DISTRIBUȚIE PRODUSE ALIMENTARE
Condiții: absolvent liceu, autoturism propriu, 

spațiu depozitare propriu aproximativ 10 mp.
Informații suplimentare ia tei: 094/555683.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
DE LA SC ALIMENTARA SA DEVA 

convoacă ADUNAREA GENERALĂ 
EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data 

de 21 noiembrie 1998, ora 9,00, la sediul 
societății din Deva, b-dul Decebal, bloc F, parter. 

ORDINEA DE ZI:
1. Vânzare de active
2. Stabilirea prețurilor activelor aprobate 

pentru vânzare.
3. închirieri spații comerciale.
4. Declararea societății ca închisă privind 

tranzacțiile.
5. Aprobarea planului de modernizare a 

unităților.
6. Diverse.
în situația în care nu sunt întrunite condițiile de pre

zență pentru prima convocare, a doua Adunare Generală 
Extraordină va fi convocată în data de 22 noiembrie 1998, 
în același loc și aceeași oră.

Specialiști în domeniu din 
mai multe județe ale țării vor 
prezenta comunicări și refe
rate privind realizările, cerin
țele și perspectivele României 
în sectorul atât de important 
al drurhurilor și podurilor - 
componentă esențială a dez
voltării și progresului. (D.G.)

nedoara, s-a sinucis, arun- 
cându-se de la o înălțime de 
20 de metri, de pe un pod 
de cale ferată la intrarea în 
Zlaști. Tânăra avea unele 
neînțelegeri cu familia.

în sfârșit, la Uibărești, co
muna Ribița - Bujor Uibariu, 
59 de ani, a căzut din căruța 
cu care se deplasa pe un 
câmp din apropierea locu
inței. El a fost călcat de că
ruță, iar în drum spre spital a 
decedat. (UAZ.)

In viața ei, dorința și reali
tatea, fantezia și adevărul au 
fost împletite într-o țesătură po
etică. Psihopedagog de excepție, 
Silvia Stanciu și-a iubit elevii ca 
un adevărat părinte. La rândul ei 
a fost iubită, elevii întâmpinând-o 
de fiecare dată în poarta școlii 
cu brațele deschise și cu multă 
bucurie. O invidiam! Dar, toamna, 
ca de altfel multor colegi de ge
nerație, i-a adus decizia pentru o 
tungă vacanță. La mulți ani!

Virgil BUTAȘ
Comuna Pui
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tori. Este una dintre modalitățile 
prin care Serviciul marketing, 
trafic local și lung parcurs în
cearcă sporirea calității 
transportului pe calea ferată. 
(Af.S.)
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S-a promulgat o Lege privind unele

drepturi ale pensionarilor agricultori

Senatul a stabilit condițiile în care 
străinii pot munci în România

Președintele României, Emil 
Constantinescu, a promulgat 
Legea pentru modificarea și 
completarea unor dispoziții din 
Legea 80/1992 privind pensiile 
și, alte drepturi de asigurări 
sociale ale agricultorilor, se 
arată într-un comunicat remis 
agenției MEDIAFAX, de Biroul de 
Presă al Președinției.

Potrivit acestei legi, persoa
nele care au încheiat contract 
de asigurare privind pensiile șf 
alte drepturi de asigurări sociale 
ale agricultorilor, și care nu au 
achitat contribuția prevăzută, au 
posibilitatea de a achita această 
contribuție pentru perioadele 
anterioare, până la doi ani, în

*

LE acordă României un
sprijin financiar de 200 

milioane de ECU
Uniunea Europeană va acor

da României un sprijin financiar 
în valoare de 200 milioane de 
ECU, prin intermediul programului 
PHARE, se arată într-un comu
nicat al Guvernului remis agen
ției MEDIAFAX.

Ministrul pentru Integrare 
Europeană, Alexandru Herlea, și 
Comisarul European pentru Eu
ropa Centrală și de Est, Hans 
van den Broek, au semnat la 
Bruxelles, în prezența premie
rului Radu Vasile și a președin
telui Comisiei Europene, Jacques 
Santer, un Memorandum de înțe
legere privind asistența finan
ciară acordată României de Uni- 

cuantumul reglementat la data 
achitării.

în condițiile legii aplicabile în 
sistemul asigurărilor sociale de 
stat, pensionarii, precum și mem
brii lor de familie au dreptul la 
tratament în stațiunile balneocli
materice. De acest drept benefi
ciază, potrivit noilor reglementări, 
și persoanele asigurate, precum 
și membrii lor de familie, dacă au 
contribuit la fondul de asigurări 
sociale ale agricultorilor o perioa
dă de minimum șase luni în ul
timele 12 luni calendaristice.

De asemenea, constituie timp 
util la pensie și perioada în care 
persoanele cuprinse în asigura
rea socială au realizat un volum 

unea Europeană prin programul 
PHARE.

Detaliile de utilizare a sumei 
alocate de UE urmează să fie 
stabilite ulterior, o primă discuție 
în acest sens având loc între 
premierul Radu Vasile și Fran
cois Lamoureux, director general 
la Comisia Europeană, coordo
nator ăl procesdlui de aderare la 
UE a țărilor asociate.

Totodată, se are în vedere re
alizarea unui program cu sprijinul 
Uniunii Europene și Băncii Mon
diale pentru dezvoltarea întreprin
derilor mici și mijlocii, program ce 
ar urma să fie lansat în februarie 
1999, se mai arată în comunicat.
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de muncă în fostele cooperative 
agricole de producție sau au 
achitat contribuția minimă 
prevăzută de lege.

O altă modificare importantă 
introdusă la Legea privind pen
siile și alte drepturi de asigurări 
sociale ale agricultorilor vizează 
modalitatea de plată a pensiei și 
a celorlalte drepturi bănești titu
larului sau mandatarului desem
nat prin procură, precum și po
sibilitatea depunerii în contul 
CEC sau la o altă instituție ban
cară la solicitarea titularului be
neficiar. De aceleași condiții be
neficiază și pensionarii care își 
stabilesc domiciliul sau reșe
dința pe teritoriul țării.

NUMĂRUL TENTATIVELOR
DE SINUCIDERE S-A

DUBLAT
Numărul tentativelor de sinu

cidere și cel al tulburărilor psi
hice s-au dublat în această 
toamnă, medicii susținând că 
acestea sunt provocate de os
cilațiile de temperatură, umiditate 
și curenți atmosferici. Tulburările 
afective se manifestă începând 
din adolescență, atât la bărbați, 
cât și la femei, a declarat agen
ției MEDIAFAX Rodica Năstase, 
șef de secție la Spitalul de psi
hiatrie “Alexandru Obregia” din 
București. Chiar dacă, de multe 
ori, unele tulburări psihice durea
ză perioade scurte de timp, pre
zentarea la medic este absolut 
obligatorie, deoarece boala se

Străinii care vor să lucreze 
în România trebuie să plătească 
o taxă de 200 de dolari pentru 
un permis de muncă valabil șa
se luni, cu posibilitatea prelungirii 
acestuia contra unei taxe de 
100 de dolari, prevede Legea 
privind regimul permiselor de 
muncă, adoptată de Senat.

Proiectul de lege, prezentat 
de ministrul Muncii și Protecției 
Sociale, Alexandru Athanasiu, a 
fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. Alexandru Athanasiu a 
declarat că proiectul urmărește, 
în primul rând, protejarea forței 
de muncă autohtone și asigu-
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Orarul de circulație a trenurilor de călători nu va 
fi modificat de trecerea la ora Europei Orientale

Trenurile de călători aflate în circulație 
în noaptea de 24/25 octombrie, după 
4.00, care devine ora 3.00, ca urmare a 
trecerii la ora Europei Orientale, vor opri 
în stații până la ora de plecare prevăzută 
în "Mersul trenurilor", se arată într-un co
municat transrrțis agenției MEDIAFAX de

»

către Societatea Națională de Transport 
Feroviar “Călători”.

încetarea aplicării orei oficiale de vară și 
trecerea la ora Europei Orientale nu mo
difică orarul de circulație a trenurilor, 
aceasta urmând a se efectua conform pro
gramului din "Mersul trenurilor de călători”.

Obligația băncilor de a anunța operațiunile 
bancare mai mari de 10* *000  ECU

poate agrava. Persoana afec
tată poate deveni violentă, cu 
tendință spre crimă și sinuci
dere, a precizat Năstase.

Cele mai frecvente tulburări 
psihice, care se agravează pri
măvara și toamna, sunt depresia 
- manifestată prin suferință pro
fundă, plâns, sentimentul de 
inutilitate și de inferioritate, frica 
nejustificată, obsesia, fobia și 
insomniile temporare care nu mai 
răspund la sedativele uzuale - și
euforia - bolnavul vorbește mult, 
sare de la o idee la alta, este 
irascibil, extrem de nervos, agre
siv, se apucă de multe treburi, 
dar nu termină nimic. J

Băncile vor anunța Oficiul 
Național de Prevenire și Comba
tere a spălării banilor despre 
orice operațiune de depunere 
sau retragere de sume în nume
rar care depășesc echivalentul în 
lei a 10.000 ECU, conform unui 

rarea respectării legislației în do
meniu de către agenții economici 
și persoanele fizice care anga
jează personal străin.

Potrivit proiectului, străinii vor 
trebui să declare la graniță dacă 
intenționează să obțină un loc de 
muncă în România, situație în care 
primesc viză pentru angajare, ob
ținerea unui permis de muncă ne- 
fiind posibilă pe baza vizei tu
ristice.

în cazul încălcării legii de către 
agenții economici care încadrează 
sau mențin în lucru un străin fără 
permis de muncă, situația se con
sideră contravenție și se sanc- 

articol din Legea de prevenire și 
combatere a spălării banilor, 
adoptat de Senat. Conform aces
tui articol, Oficiul trebuie înștiin
țat în maximum 24 de ore de la 
efectuarea operațiunilor. Dacă 
Oficiul consideră necesar, poate 
decide suspendarea efectuării 
tranzacției, comunicând acest 
lucru în scris persoanei fizice 
sau juridice căreia i s-a cerut 
efectuarea tranzacției.

Senatul a hotărât că, în cazul 
în care Oficiul consideră că peri
oada de 24 de ore este insufi
cientă, poate cere Parchetului 
General de pe lângă Curtea Su
premă de Justiție prelungirea 
perioadei de blocare a conturilor 
cu maximum trei zile lucrătoare. 
Parchetul va decide, în acest 
caz, aprobarea cererii sau de
blocarea efectuării tranzacțiilor.

Plenul Senatului și secretarii 
de stat în Ministerul de Interne, 
Teodor Zaharia și Gheorghe Mo- 
cuța, au respins obiecțiile sena
torului UDMR Frunda Gyorgy, 
conform cărora suma de 10.000 
ECU este prea mare. Mocuța a 
susținut că atât în statele mem
bre ale Uniunii Europene, cât și 
în SUA, suma de la care trebuie 

ționează cu amendă de la 
5.000.000 la 10.000.000 de lei.

Sunt exceptați de la 
obținerea permiselor de muncă, 
în conformitate cu prevederile 
acestui proiect de lege, străinii 
care și-au stabilit domiciliul în 
România, cei care au statut de 
refugiat, cei care lucrează în 
temeiul unor convenții încheiate 
de statul român sau desfășoară 
activități pe teritoriul României ca 
angajați ai unor persoane 
juridice cu sediul în străinătate.

Proiectul de lege urmează 
să fie dezbătut și în Camera 
Deputaților.

anunțată tranzacția este de 
10.000 de dolari, mai mică decât 
suma prevăzută în varianta ro
mânească.

Senatul a aprobat compo- 
1 nența Oficiului Național de Pre
venire și Combatere a spălării 
banilor, organism aflat în sub- 
ordinea Guvernului. Astfel, Ofi
ciul va fi format din șapte 
membri, numiți pe o perioadă de 
cinci ani prin hotărâre de Gu
vern. Cele șapte persoane vor fi 
desemnate de Ministerul Finan
țelor, Ministerul Justiției și Minis
terul de Interne, Parchetul Gene
ral, Banca Națională, Asociația 
Română a Băncilor și Curtea de 
Conturi.

Senatul a mai acceptat că 
intră sub incidența legii, printre 
altele, societățile și instituțiile 
bancare și de credit, fondurile 
de investiții și de pensii, socie
tățile de asigurări și reasigurări, 
agenții economici care organi
zează jocuri de noroc sau 
amanet.

Toate persoanele juridice 
menționate în lege au obligația 
să stabilească identitatea clien
tului pentru orice tranzacție care 
depășește 10.000 ECU.
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LflPTELF IEFTIN VA DISPĂREA
DE PE PIAȚA

Prințul Charles sosește în 
România la începutul lui

Laptele ieftin va dispărea 
de pe piață, în această iarnă, 
pentru că Ministerul Sănătății 
a interzis fabricarea acestuia 
pe bază de lapte praf, fapt 
care va afecta alimentația po
pulației sărace și nivelul pro
ducției în întreprinderile de 
profil, au anunțat sindicatele 
din industria alimentară.

Institutul de Igienă și Să
nătate Publică (IISP) a inter
zis, în ianuarie anul acesta, 
fabricarea laptelui de consum 
prin combinarea laptelui 
proaspăt cu cel praf, consi
derând că acest amestec 
pune în pericol sănătatea 

^consumatorilor. în jur de 40 la 

sută din laptele comercializat în 
timpul iernii era obținut, până 
acum, prin această metodă.

Radu Colceag, președin
tele Federației Sindicatelor din 
Industria Alimentară, spune, 
însă, că interdicția impusă de 
IISP va duce la dispariția de pe 
piață a laptelui comercializat la 
prețul de 3.500-4.000 de lei 
litrul. El afirmă de asemenea 
că, dacă iama aceasta nu va fi 
reluată producția pe bază de 
lapte praf, în jur de 2.000 de 
salariați ai fabricilor de lactate 
ar putea rămâne fără locuri de 
muncă.

Sindicaliștii susțin că argu
mentele pe baza cărora IISP a 

retras dreptul de fabricație 
sunt nefondate, întrucât un 
produs obținut din materii 
prime naturale nu poate fi 
considerat nociv. Pe de altă 
parte, spun ei, consumul de 
lactate este și așa prea mic, 
din cauza scăderii efective
lor de animale.

Sindicatele propun mă
suri care să sprijine produ
cătorii de lactate, similare ce
lor aplicate în alte țări euro
pene. Colceag a menționat 
realizarea unor stocuri de 
lapte praf pentru producția 
din timpul iernii, precum și 
subvenționarea depozitării lor 
și a exportului de lapte.

■-

Vizita de trei zile a prințului 
Charles în România, în perioada 
3-5 noiembrie, face parte dintr- 
un turneu mai amplu al moște
nitorului Coroanei britanice prin 
sud-estul Europei, a anunțat 
ambasadorul Marii Britanii la Bu- 
curtști, Christopher Crabbie, în 
cadrul unei întâlniri cu presa, 
susținută la Palatul Cotroceni. 
Prințul Charles va sosi la Bu
curești, la invitația președintelui 
Emil Constantinescu, la bordul 
unui avion personal, venind din 
Slovenia. Vizita face parte 
dintr-un turneu mai amplu al prin
țului Charles în Europa de Sud- 
Est, acțiune care include și vizite 
în Bulgaria și Macedonia. Româ-

noiembrie
nia este etapa cea mai lungă a 
turneului, a precizat Nick Coppin, 
secretarul de presă al ambasadei 
Marii Britanii. Programul prințului 
Charles include o vizită la Sibiu și 
în satul săsesc Moșna, din apro
piere. Prințul de Walles va face 
un tur al monumentelor istorice 
din Sibiu în susținerea progra
mului “Europa, Patrimoniu comun”, 
inițiat de Consiliul Europei pentru 
restaurarea și prezervarea monu
mentelor istorice. La Sibiu, prințul 
de Walles va vizita și o societate 
mixtă româno-britanică.

Programul “Europa, Patrimo
niu comun” a fost lansat în Ro
mânia, în luna mai a acestui an, 
prin colocviul “Sibiu-confluențe 

europene”, desfășurat sub 
înaltul patronaj al președintelui 
României, Emil Constantinescu, 
al Alteței Sale Regale Maria Te
reza de Luxemburg, al direc
torului general UNESCO, Fede
rico Mayor, și al secretarului 
general al Consiliului Europei, 
Daniel Tarschys.

în continuarea vizitei sale în 
România, prințul Cnarles va vi
zita, pe 5 noiembrie, la București, 
câteva așezăminte de caritate și 
va participa la un antrenament 
mixt al militarilor români și brita
nici. Seara, el va fi invitat la un 
dineu oferit de premierul Radu 
Vasile și va asista la un spec
tacol de teatru.
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Fardul de pe fața reformei în 
sănătate a început să se 
prelingă dizgrațios, în căldurile 
lunii iunie a.c. Acelașt ministru 
Baranyi anunța necesitatea 
amendării LAS, după ce și 
dumnealui, în calitate de 
parlamentar, membru al Comisiei 
de Sănătate, o votase cu câteva 
luni înainte. Invocându-se costuri 
prea mari, alegerile democrate 
ale conducerilor Caselor de 
Asigurări județene și pentru 
Consiliul de Administrație la nivel 
național au fost înlocuite cu 
ordine ministeriale. Din acest 
moment, omniprezentul “algoritm” 
se insinua și în conducerile 
nenăscutelor, ' a dată, 
organisme și instituții din 
sănătate. Ele nu sunt născute 
nici astăzi. Urmând firul 
cronologic, găsim, la 24 iunie a.c., 
revocarea din funcția de 
ministru al Sănătății a dlui 
Baranyi, datorită colaborării sale 
cu fosta Securitate. “Vidul de 
putere” de la Sănătate naște o 
situație vecină cu parodia: 
Ministrul Justiției, dl Valeriu 
Stoica, devine și ministru 
interimar al Sănătății.

Caruselul schimbărilor de 
“macaz" la vârf îndrepta reforma 
în sănătate spre o linie moartă. 
Ultima “rotație” l-a aruncat în 
postul de ministru la sănătate pe 
dl Hajdu Gabor, de profesie 
avocat. Domnia sa își începe “în 
forță” mandatul, punându-și 
necugetat semnătura pe un 
proiect de Ordonanță de urgență 
care transformă LAS dintr-d 
lege democratică într-una a

(Urmare din pag. 1) O schimbare care bagă populația 
în boală (I)

spitalului reclamă investițiisegregării pe criterii de castă sau 
de venit. Inițiat de MApN, Ml și 
Ministerul Justiției, proiectul, 
redactat în secret, separă Casele 
de Asigurări în două clase: una, 
de lux, pentru cadrele din armată, 
securitate și justiție, iar ceafaltă, 
cu “confort redus”, pentru mujici. 
Această tendință de “rupere” 
avantajoasă a cadrelor 
“militarizate” are loc în condițiile în 
care rețelele medicale 
exclusiviste și spitalele cu circuit 
închis pentru ofițeri sunt plătite 
tot din banul contribuabilului.

Apoi, ceea ce fusese anunțat 
a fi o reformă cu “happy end” a 
fost înghițit în conul de umbră 
care aruncă peste reforma 
românească amatorismul în 
politică grefat pe sărăcia 
națională. După ritualul cunoscut, 
schimbările din sistemul de 
sănătate au înțepenit și întârzie 
imediat după adoptarea primelor 
măsuri novatoare. Cum 
funcționează un sistem sanitar 
restructurat “în rate” încercăm să 
deslușim în continuare.

* Spitalele trăiesc 
din mila furnizorilor de 
servicii

Dl dr. Romeo Stănescu, 
medic primar ortoped, directorul 
Spitalului Municipal Hunedoara, 
ne prezintă o stare de fapt greu 
de închipuit într-un loc unde 
oamenii își caută sănătatea. 
Dincolo de faptul că incinta 

necesare reabilitării, unele secții 
fiind într-o stare avansată de 
degradare, însăși activitatea de 
asistență medicală se alterează 
sub impactul imenselor datorii pe 
care unitatea sanitară le are de 
plătit. " Există pericolul să 
rămânem în această iarnă fără 
căldură, hrană și medicamente la 
bolnavi", ne spune dl Stănescu. 
Spitalul Municipal Hunedoara are 
în prezent o datorie totală de 
peste 13 miliarde de lei. Din 
aceste datorii, 2,5 miliarde de lei 
reprezintă facturi neonorate de 
la ROMGAZ. Valoarea datoriilor 
la medicamente se ridică la 5 
miliarde de lei, existând plăți 
restante către farmaciile 
arondate începând cu luna 
aprilie a.c.

La data purtării dialogului, 
bugetul spitalului pe acest an, de 
45 de miliarde de lei, era depășit 
cu trei miliarde de lei la cheltuieli, 
datoriile Spitalului Municipal 
Hunedoara urmând să 
cunoască cote din ce în ce mai 
aberante. “Funcționăm datorită 
unui singur lucru: înțelegerea 
operatorilor economici care ne 
oferă serviciile. Dar, cum 
aceasta nu este un cec în alb, 
dacă noi în sistem nu ne 
rezolvăm problemele, riscurile 
sunt enorme în ceea ce privește 
sănătatea românilor. Cine își 
asumă responsabilitatea ?’’, 

declară interlocutorul.
Din păcate, generica 

luminiță de la capătul tunelului 
nu se vede. Schimbarea 
sursei de finanțare a 
sistemului de sănătate 
îngreunează parcă și mai mult 
situația. “Cei cinci la sută, 

^reprezentând prelevările 
pentru Fondul de Asigurări, nu 
se plătesc de marii operatori 
economici. La noi în oraș, de 
exemplu, combinatul are de 
plătit 10 miliarde de lei, iar ICSH, 
două miliarde”, precizează dl 
Stănescu. Sumele adunate la 
nivel central de abia depășesc 
60.de procente din sumele 
totale a fi colectate, ce 
reprezintă, în opinia inter
locutorului, un minim. Dl dr. 
Stănescu are credința că 
reforma în sănătate se va 
face. Domnia sa nu pdate însă 
preciza când și mai ales cu ce 
mijloace.

O situație similară o 
regăsim și la Spitalul Județean 
Deva. Acesta are datorii de 
11,5 miliarde de lei, din care 6,3 
miliarde pentru medicamente, 
730 de milioane pentru 

alimente, 2,5 miliarde la apă, 
620 de milioane la energia 
electrică și 680 de milioane la 
gaz metan.

Cifre care sună ca o 
sentință grea...

AMENZI MARI PENTRU
ÎNȘELAREA clienților

începând cu 20 octombrie a.c, în conformitate cu legea pentru 
modificarea art. 47 din Ordonanța 21 privind protecția consumatorilor, 
noile cuantumuri ale amenzilor aplicate de Oficiui pentru Protecția 
Consumatorilor vor fi de 10 ori mai mari decât până acum: 
producătorul sau comerciantul de mărfuri care nu respectă 
standardele românești și pune în pericol viața, sănătatea sau 
securitatea cumpărătorilor, va fi sancționat cu amendă între 1 și 10 
milioane de lei sau cu închisoare contravențională de la 3 la 6 luni. în 
situați în care mărfurile puse în vânzare fără etichetă sau cu 
instrucțiuni netraduse în limba română și pentru, publicitate 

k mincinoasă amenda variază între 500.000 și 5 milioane de lei. (S.C.)

R.A.G.C.L. Petroșani s-a 
transformat în societate 

cqmercială pe acțiuni
Marți, 20 octombrie a.c.,H 

printr-o hotărâre a Consiliului 
Local Petroșani, Regia 
Autonomă de Gospodărire 
Comunală și Locativă Petro
șani s-a transformat în S.C. 
“Urbis” S.A. în consiliul de

a 21 oct. 1879 - a fost inventat 
becul electric, de către cunoscutul 
electrotehnician american Thomas Alva 
Edison.

S 23 oct. 1698 - s-a născut, la 

Paris, arhitectul Jacaues-Ange-Gabriel. 
creatorul celebrei piețe “Riace de la 
Concorde", situată în capitala Franței, 
loc istoric devenit cunoscut îndeosebi 
prin faptul că aici au fost ghilotinați Louis 
al XVI-lea, Maria Antoaneta, Danton și 
Robespierre.

S 23 oct. 1861 - s-a înființat, la 
Sibiu, "Asociațiunea Transilvană pentru 
Literatura Română și Cultura Poporului 
Român", cunoscută sub numele de 
ASTRA, având un rol însemnat în lupta 
de eliberare națională a românilor din 
Transilvania.

S 25 oct. 1838 - s-a născut, la
fc — 

administrație al noii socie
tăți comerciale au fost numi
te persoane noi, funcția de 
președinte fiind ocupată de 
dl ing. Gheorghe Berea, 
fost primar P.U.N.R. de 
Petroșani. (A.S.)

‘a

Paris, compozitorul francez Georaes 
Bizet, reprezentant al realismului în 
muzica franceză de operă. Cea mai 
cunoscută lucrare a sa este opera 
“Carmen", căreia i se alătură “Pescuitorii 
de perle", “Frumoasa fată din Perth” și 
“Ivan cel Groaznic", muzica de scenă 
.pentru “Arteziana", numeroase lucrări 
simfonice și romanțe, (m. 1875)

26 oct. 1860-a fost creată 
Universitatea din lași, de către 
domnitorul Al.l.Cuza, cu sprijinul 
primului ministru de atunci, Mihail 
Kogălniceanu.

2 27 oct. 1782 - s-a născut,
la Genova, compozitorul italian 
Niccolo Paaanini. autor a 5 concerte 
pentru vioară și orchestră, a 24 de 
capricii pentru vioară solo, al unei 
sonate pentru vioară și chitară, 
precum și a numeroase variațiuni pe 
diverse teme. (m. 1840)
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