
Partidul Rlternativa 
României a părăsit CDR

întrunit marți, într-o 
ședință extraordinară, Con
siliul Național al Partidului 
Alternativa României (PAR) a 
hotărât retragerea acestei 
formațiuni politice din 
Convenția Democrată din 
România, precum și 
retragerea reprezentanților 
săi din Guvern. Preșe
dintele PAR, Varujan 
Vosganian, a motivat 
această decizie astfel: "De 
cinci luni am propus crearea 
unui pol de dreapta în 
interiorul CDR, de doi ani 
propunem restructurarea

acestei alianțe, iar punctul 
11 din protocolul CDR, 
referitor la participarea pe 
liste separate la alegerile 
locale, este blocat, în 
continuare. Aceste ini
țiative au fost respinse 
adesea cu o agresivitate 
greu de înțeles.”

Liderul acestui partid 
a mai declarat că o 
eventuală revenire la 
guvernare va fi posibilă 
numai dacă Executivul își 
va asuma în mod clar 
principiile enunțate în 
Manifestul Dreptei. (S.C.)

0 privatizare “originală”
Societatea Comercială “Consmin” S.A. Petroșani, specializată în 

construcții industriale și civile, este prinsă în campania de 
privatizare desfășurată de F.P.S. Statul deține 40 de procente din 
pachetul de acțiuni al firmei, echivalentul a cca. 3 miliarde de lei.

Din cele declarate de dl ing. loan Vlăduceanu, directorul tehnic 
al firmei, am reținut că societatea “Consmin" nu are clarificată nici 
până astăzi problema patrimoniului. “Este o situație destul de 
ciudată, în ceea ce privește privatizarea noastră. Firma nu are 
înscris în patrimoniu terenul pe care se află. Acesta nu este 
Intăbulat pe noi, așa că rămâne uri semn de întrebare cum va fi 
privatizată societatea acum. Ce va cumpăra posibilul investitor?

Doar clădirile și bazele noastre de producție, fără fundament, 
acesta urmând a fi achiziționat ulterior o dată cu înscrierea lui în 
patrimoniul firmei ? Și cât va costa, în plus, firma “Consmin", cu 
patrimoniul întregit ?

lată întrebări la care, deocamdată, nu există, din câte știm noi, 
răspunsuri, deși suntem scoși, la privatizare", precizează dl 
Vlăduceanu. Din cele declarate de interlocutor a reieșit că de 
achiziționarea pachetului de acțiuni F.P.S. de la “Consmin" este 
interesată o firmă privată din Valea Jiului , caro a și cumpărat 
caietul de sarcini.

s_______________________ ________________A. SĂLĂGEAN

PUNCTUL DE VEDERE AL 
DEPUTATULUI DUMITRU 
I1RIM FATĂ DE SITUAȚIA
GREA DIN VALEA JIULUI

Ca cetățean și ca 
parlamentar de Hunedoara nu 
pot rămâne indiferent față de 
situația grea in care se află 
salariații Regiei Autonome a 
Huilei Petroșani.

Nu pot fi de acord cu 
amânarea plății celor ce 
mpncesc în condiții extrem de 
grele in adâncul pământului, 
expunăndu-se unor riscuri 
ocazionale sau de lungă durată. 
De aceea conducerera Regiei 
trebuie, pe calea dialogului, să 
găsească soluții în vederea 
creării de condiții corespun
zătoare de lucru in subteran, 
eliminându-se riscul acci

dentelor și imbolnăvirilor 
profesionale.

Totodată producția de 
huilă trebuie dimensionată la 
cerințele economiei naționale, 
Guvernul stabilind care este 
ponderea subvențiilor în cos
turile de producție, iar aceasta 
să fie achitată la timp în 
vederea eliminării blocajelor 
financiare. De asemenea, 
beneficiarii și in special 
CONEL-ul trebuie să-și 
eșaloneze datoriile față de

Deputat de Hunedoara, 
__________ Dumitru IFRIM 
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Cercetași! deveni 
ne Internet

în această lună, Centrul local Deva 
al Organizației Naționale “Cercetații 
României" a participat pentru prima dată 
la Jamboreea mondială pe Internet - 
JOTI.

Csaba Elekes, Anca Dărăbanț și 
Corina Jampa au intrat astfel în legătură 
cu cercetași din Spania, Olanda, 
Germania, Argentina, Guatemala, Aus
tralia ș.a. “A fost un util și plăcut prilej, 
ne spunea Corina Jampa, de a cunoaște 
activitatea cercetășească din țările res
pective, de a “discuta" despre 
Jamboreea mondială ce va avea loc anul 
următor în Chile, despre cum am putea 
coresponda în viitor, spre a ne face și 
noi cunoscuți în lume". Pentru că, din 
păcate, tinerii deveni au constatat (șl 
ei...) că românii ori nu sunt cunoscuți, 
ori se știe câte ceva despre ei doar sub 
anumite aspecte - sport și alte personaje 
"celebre" (adică Dracula și... țigani). Așa 
încât orice posibilitate de a îmbunătăți 
în vreun fel imaginea României e 
binevenită și trebuie folosită din plin, sunt 
de părere cercetașii deveni. (G.B.)

Puncte de vedere

PAR sau opoziția de 
dreapta

De mai multă vreme, Partidul Alternativa României are accente 
critice la adresa aliaților din Parlament și din Guvern. Cu puțin timp în 
urmă, liderii PAR au întocmit așa-numitul Manifest al Dreptei, în care 
propuneau o serie de măsuri de dinamizare a actului guvernării, de 
accelerare a privatizării și renaștere morală, de rezolvare a unor 
probleme financiare și fiscale. Cu fiecare ocazie, senatorul Varujan 
Vosganian venea cu păreri și opțiuni care n-au prea găsit audiență la 
aliați.

Profund nemulțumiți că glasul lor nu este ascultat, că propunerile, 
pe care le fac nu sunt luate în seamă, în timp ce starea economică și 
socială a țării se înrăutățește cu fiecare zi, reprezentanții la vârf ai 
PAR s-au întrunit într-o ședință extraordinară a Consiliului Național și 
au hotărât să iasă din Convenția Democrată Română cu care au 
ajuns la putere și să-i retragă pe cei doi membri ai săi din Guvern, 
respectiv Horia Ene, ministrul Cercetării, și Adrian Ciocănea, secretar 
de stat la Ministerul Reformei. Aceștia își vor prezenta demisiile în 
ședința de azi a Executivului. însuși Varujan Vosganian a anunțat că 
își va da demisia din funcția de președinte al Comisiei de buget- 
finanțe din Senatul României.

PAR acuză Executivul de ritmul lent al reformei și de tergiversarea 
procesului de remaniere guvernamentală, îi admonestează pe colegii 
din CDR că au orientări de stânga, că nu insistă pentru elaborarea 
legilor reformiste, care să scoată țara din impasul în care se 
adâncește tot mai mult, că s-au îndepărtat de electoratul care le-a 
dat votul, fiecare urmărindu-și mai mult propriile interese - de partid, 
de grup, individuale - decât cauzele mari și grele ale națiunii.

Ieșind din CDR și din Guvern, PAR vrea să formeze un pol al 
opoziției de dreapta, să propună și să susțină acele măsuri și 
inițiative care să ducă efectiv țara în economia de piață, s-o apropie 
de nivelul european.

_____ Dumitru GHEONEA 
(Continuare în pag. 8)

Zonele defavorizate 
■ o nouă șansă?

Cu puțin timp în urmă Guvernul României a hotărât, în sfârșit, să 
facă ceva concret pentru ca cel puțin o parte a cetățenilor acestei 
țări să fie ajutați în perioada extrem de grea pe care o traversăm. 
Astfel, Guvernul a emis un act normativ de o importanță deosebită, 
mai ales pentru locuitorii județului Hunedoara. Ordonanța de 
urgență privind regimul zonelor defavorizate, act publicat în 
Monitorul Oficial al României nr. 378 din 2 octombrie 1998.

în cele ce urmează vom analiza, pe scurt, această ordonanță 
și vom încerca să aflăm dacă odată cu ea se naște și o nouă 
șansă pentru viitor.

La început este necesară definirea noțiunii de zonă 
defavorizată. Astfel, în sensul actului normativ, zonă defavorizată 
este o arie geografică, un teritoriu, care îndeplinește cel puțin una 
dintre următoarele condiții - are structură productivă 
monoindustrială, folosind 50% din forța de muncă locală, este 
zonă minieră cu personalul disponibilizat, concedierile colective și 
rata șomajului să fie mai mari de 25%, nu dispune de mijloace de 
comunicații și infrastructură.

Pentru a fi declarată zonă defavorizată și a beneficia de 
facilitățile ordonanței, o arie anume trebuie să treacă printr-o 
procedură destul de complicată și multe instituții, începând de la 
consiliile locale, județene, Agenția Națională pentru dezvoltare 
regională, Consiliul Național pentru dezvoltare regională și 
terminând cu Guvernul care declară în final zona defavorizată 
printr-o hotărâre. Sperăm ca între aceste instituții să existe o 
strânsă colaborare, altfel această procedură riscă să fie mult prea 
greoaie și ineficientă.

O arie geografică poate fi declarată zonă defavorizată pe o 
perioadă de cel puțin 3 ani dar nu mai mult de 10 ani.

Mareei Cristian JURCA
Avocat

(Continuare în pag. 8)

împrumuturi avantajoase 
pentru firmele mici

Dezamăgirea domnului senator

R: Stimată doamnă Fiavia 
Arșoi, ce ne puteți spune 
despre ultimele realizări și 
proiectele ce le are Centrul de 
Afaceri (Business Center) MAS
TER Deva?

F.A.: Pe lângă expoziția de 
tehnică de calcul vizitată de peste 
2000 de persoane pe care am 
organizat-o în luna septembrie la 
Deva, care s-a bucurat de un real 
succes, o altă realizare deosebită 
este apariția pe INTERNET a 
prezentării organizațiilor 
neguvernamentale din județul 
Hunedoara în pagina WEB a cărei 
adresă este: http: //linux. 
deva.iiruc.ro/cat/, pe care cei 
interesați o pot vizita. In ceea ce 
privește noile proiecte am început 
deja să colaborăm cu CHF (Co-

--------- II ■ I i-

Interviu cu dna 
Fiavia Isabella Arșoi, 
director executiv al 
Centrului de afaceri 

MASTER Deva

operative House Foundation) 
România pentru acordarea de 
microcredite firmelor mici.

R: in ce constă colaborarea 
dintre Centrul de Afaceri MAS
TER și CHF Timișoara?

F.A.: La Deva noi am preluat 
rolul Confederației întreprin
derilor Private Timișoara (CIPT), 
respectiv aceste microcredite se 
vor acorda numai firmelor 
membre ale centrului și noi vom 
fi cei care vom analiza și 

preselecta cererile de 
creditare.

R: Credeți că vor exista 
firme interesate să obțină 
astfel de credite?

F.A.: Credem că este 
relevantă experiența de 1 an 
de zile de la Timișoara, unde 
derularea creditelor a început 
în decembrie 1997 cu un 
portofoliu inițial de 50.000 USD, 
până în prezent fiind acordate 
22 de credite (21 de 5000 USD 
și unul de 2500 USD). Perioada 
de rambursare a acestor 
credite a fost de 12 luni cu o 
dobândă de 12%. Domeniile de

A consemnat 
________ Nicoiae TÎRCOB

(Continuare în pag. 8)

- Ați cam dispărut de pe firma
ment, die senator Constantin Blejan. 
Nici o interpelare în Parlament, nici 
un comunicat de presă, nici o vizită 
la redacție. Dv. care erați un 
entuziast... '

- Nu ascund că am fost puțin 
necăjit, pentru că am fost luat odată 
la rost pe nedrept.

- Cine a îndrăznit, die senator?
- Chiar presa. Chiar ziarul 

„Cuvântul liber". Când eu am votat 
pentru ridicarea salariilor senatorilor 
mi s-au cerut explicații de ce am 
votat cu DA când un alt liberal, Al. 
Moțun, a votat cu NU. (Noi n-am 
cerut explicații, ci doar am 
consemnat o stare de fapt - n.n.). 
Păi este posibil ca salariul unui 
parlamentar să fi fost doar 1,7 
milioane de lei?

- Dar acum nu mai este atât.
- Acum, nu, că președintele 

țării, după ce a respins o dată legea 
de la promulgare, din cauza criticilor 
din presă, a doua oară a trebuit s-o 

accepte. Eu n-am fost vinovat cu 
nimic. De-aia am fost necăjit. M-am 
simțit lezat.

- Nu credem că era un motiv de 
supărare pe presa care v-a găzduit 
atâtea articole, intervenții, păreri.

- De fapt, cauza principală a fost 
alta. Sunt dezamăgit. De tot și de toate.

CONVERSAT//
f

- Cum așa? Un luptător ca dv?
- Am crezut că pot sa fac ceva. 

Și m-am angajat. De 7-8 ani mi-am 
pus la dispoziție persoana, profesia 
- la care am și renunțat o vreme -, 
am consumat timp, bani, nervi, 
influență și am ajuns la putere, cu 
Partidul Național Liberal din care fac 
parte. Bănuiam că voi realiza ceva. 
Dar nu-i posibil. Nici de unul singur, 
nici cu echipa.

- Din ce cauză? Cine se pune 
de-a curmezișul?

- Nu știu exact. Cred că toți 
ne punem într-un fel sau altul de- 
a curmezișul. Chiar și eu. Dar aș 
sublinia un lucru, convins că am 
dreptate. Suntem la guvernare 
trei formațiuni politice mai 
puternice. Și fiecare și-a pus 
oameni în funcții. De sus, de la 
ministere, și până jos, la cele mai 
mici întreprinderi și instituții.

- Dv personal n-ați făcut așa 
ceva?

- Ba da. în calitatea pe care 
am avut-o înainte (de președinte 
al Organizației județene 
Hunedoara a PNL - n.n.), am pus 
în funcții mai multi oameni: directori 
de direcții județene, inspectori de 
inspectorate județene, adjuncți. 
După aceea mi-am pierdut 
controlul asupra lor. Ba mai mult, 
s-au ridicat împotriva mea. Pentru 
că le-am cerut să fie corecți.

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)
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La llate^

Qîn 20341 hectare de pădure, o mare 
suprafață este solicitată de proprietari
- Die Viorel Dumitrescu, 

sunteți șeful Ocolului Silvic 
Hațeg. Ce înseamnă acest ocol 
în momentul de fată?

- Suprafața Ocolului Silvic 
Hațeg este în prezent de 20341 
hectare. Din punct de vedere 
organizatoric se împarte în cinci 
districte. Pe lângă suprafața sil
vică pe care o avem în gestiune 
desfășurăm și activități conexe 
ce vizează o pepinieră .centrală 
de unde distribuim puieți fores
tieri în județ sau chiar în alte lo
calități, precum și un gater la 
Săptămâna Orlea, unde am în
ceput să debităm masă lem
noasă pentru diferiți clienți, in
clusiv pentru străini. Pe lângă 
acestea se mai adaugă și acti
vitatea de la Rezervația din Ha
țeg, unde se depun eforturi foar
te mari pentru refacerea faunei, 
în special a zimbrilor.

- Din cele prezentate ac
tivitatea ocolului este vastă. Cu

gurarea hranei animalelor din 
parc. în fiecare toamnă, ca de

La Rezervația de zimbri din Hațeg s-a adus porumb pentru hrana 
animalelor

în continentul australian cir
culația pe străzi este împiedicată 
adesea, dacă nu permanent, de 
mulțimea cangurilor și a iepurilor, 
legile statului australian chiar 
exagerând în privința protecției 
faunei și florei. La noi, spre deo
sebire de ei, câinii vagabonzi 
populează orașele țării, plimbân- 
du-se în voie în toate direcțiile 
posibile, precum și în urbea 
noastră - Deva - unde, pe orice 
stradă, oriunde și oricând, în 
plină zi sau noapte, nu con
tează periferia sau centrul, te 
întâmpină, nestingherite de ni
meni, aceste patrupede amintite. 
Câini singuratici sau în grupuri 
compacte, mai mici sau mai mari, 
al căror număr este în creștere

Z JOI 
29 octombrie 

tvr i
9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 

TVR Timișoara 12.05 Pentru 
dvs., doamnă! (r) 13.00 
Natacha (s/r) 14.10 Santa Bar
bara (s/r) 15.00 Dialog. 
Actualitatea editorială 16.00 
Conviețuiri 17.00 Simba, 
regele Leu (d.a) 17.30 Timpul 
Europei 18.10 Hollyoaks (s, 
ep. 152) 18.35 Stăpânul lumii 
(s.da) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 332) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială 
21.00 Prietenul nostru comun 
(s,ep. 5) 22.00 La volan. 
Informații rutiere 22.10 Cu 
ochii’npatru 22.50 Jurnalul de 
noapte 23.00 Dintre sute de 
catarge

TVR 2
11.35 Cultura în lume (r) 

12.05 Sunset Beach (s/r) 
V

ce probleme vă confruntați?
- Una dirttre problemele cele 

mai stringente o reprezintă asi

La tot pasul ••• câinii
vertiginoasă de la o zi la alta, nu 
mai prezintă parcă interes în 
peisajul municipiului, nimănui 
nemaipăsându-i de viața lor!

De obicei, ei, câinii, n-au treabă 
cu trecătorii, sunt pașnici, cu unele 
excepții când mai și mușcă 
trecătorii, dar obișnuința devine o 
treabă banală de conviețuire fără 
probleme, iar lătratul lor, uneori, este 
trecut tacit cu vederea nemai- 
deranjând pe cei din jur.

în fine, chestiunea bolilor pur
tate, prin faptul că nu sunt îngrijiți, 
trebuie să preocupe mai mult pe 
edilii noștri, chiar în lipsa fondurilor 
bănești atât de necesare în toate

12.45 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! (r) 13.00 Medicina 
pentru toți (r) 14.00 Em. în 
limba germană 15.00 Turcia 
- modernitatea unui imperiu 
(do)15.10 Limbi străine. 
Spaniolă 16.00 Țiganca (s, 
ep. 24) 16.50 Tribuna
partidelor parlamentare 
17.00 Ceaiul de la ora 5 (div.)
19.10 Față în față cu autorul
20.10 Natacha (s, ep. 66) 
21.00 în fața dvs. 22.00 
Telefonul (co. SUA 1998)

ANTENA 1
6.45 Dimineața devreme 

(mag.) 10 00 Știri 10.15 
Agenția de presă (r) 10.20 
Iluzii (s, ep. 75) 11.20 
Prezentul simplu (r) 12.20 
Vedete în papuci (r) 14.00 
Știrile amiezii 14.30 Foișorul 
de foc (talkshow) 15.30 Dal
las (s, ep. 112) 16.30 Știri 
17.00 Trei destine (s, ep. 29) 
18.00 Decepții (s, ep. 72)
19.30 Marius Tucă Show 
21.00 Nightman (s, ep. 8) 

altfel și în acest an, culegem 
ghindă, ne-am aprovizionat cu 
porumb, fân și suculente. Spre 
bucuria noastră nu avem eve
nimente deosebite în raza oco
lului nostru și acest lucru dato
rită personalului care se află în 
teren tot timpul. Repet, se poate 
spune fără să greșim că nu am 
avut cazuri-deosebite cu pro
prietarii de pădure.

- Din cele prezentate, su
prafața silvică pe care o ges
tionați este foarte mare. Cum 
vă descurcați cu personalul?

- La ora actuală sunt 35 de 
pădurari și cinci brigadieri (șefi 
de districte). Dacă au alte acti
vități la ora 15 se pune lacătul. 
Noi avem uneori activitate 24 de 
ore din 24 de ore, iar suprafața 
este extinsă pentru fiecare lu
crător al nostru.

- în unele zone ale județului 
au fost neînțelegeri multe, 
divergențe ce privesc atribuirea 
pădurii foștilor proprietari.

- Conform cererilor depuse 
de către cetățeni dirv.fondul sil
vic al Ocolului Hațeg se solicită 
aproximativ 15000 de hectare 
din cele 20341. După părerea 
mea situația nu este clară întru
cât sunt ocoale silvice unde 
suprafața solicitată este mai 
mare decât cea a fondului silvic 
din acea zonă.

De multe ori oamenii solicită 
și anumite terenuri care sunt de 
fapt pășuni, dar care s-au împă
durit în ultimii ani. Așa se explică 
că în unele cazuri solicitările 
cetățenilor depășesc suprafața 
ocolului unui silvic.

Corne! POENAR

sectoarele. Totuși, privind și 
reversul medaliei, te întrebi: “cu ce 
sunt vinovate aceste ființe că au 
venit pe lume și n-au un 
stăpân?"... Și-i păcat că tocmai ei, 
câinii, cei mai iubitori și credincioși 
omului, au o asemenea soartă 
grea, de compătimit. "De ce oare 
sunt lăsați de izbeliște, fără hrană 
și adăpost?"

Probabil că ne vom trezi cu 
toții la realitate și vom rezolva 
această problemă spinoasă 
cumva în favoarea câinilor și, 
implicit, a oamenilor.

Să nu uităm: prolificitatea lor 
ne obligă la măsuri urgente, alt
fel vor fi în scurt timp mai mulți 
decât noi, oamenii, și atunci va fi 
vai de pielea noastră.

Valentin BRETOTEAN

22.00 Procurorul (s, ep. 7)
23.30 Agenția de presă 23.35 
Agenția (thriller Canada 1981)

PRO TV
10.05 Tânăr șl neliniștit (s/ 

r) 11.00 Iubire și iertare (f/r)
12.30 Nebun după tine (s/r) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Pro și contra (r) 14.20 Am 
întâlnit și'români fericiți (r) 
15.00 Tânăr și neliniștit (s) 
16.00 Nano (s, ep. 151) 17.00 
Știrile PRO TV 17.25 Suflet 
de femeie (s) 18.15 Știrile 
PRO TV 19.20 Chestiunea 
zilei 19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (s, ep. 
99) 21.30 Nikita (s, ep. 34)
22.15 Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 
Prietenii tăi (s, ep. 8) 23.00 
întâlpire 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 (r) 10.15 Din toată

r—
| Turistul care a străbătut valea
■ Râului Mare de la Brazi la Cabana
■ Gura Zlata și mai departe spre 
I Gura Apei, unde la confluența din- 
| tre Lăpușnicul Mare, Lăpușnicul 
| Mic și Râul Șes s-a ridicat barajul
■ Centralei hidroelectrice Râu Mare- 
! Retezat și s-a format un lac de 
I acumulare, sau s-a avântat și 
| dincolo de lac spre cabana Ro- 
| tundă sau alte cabane din Masivul
■ Retezat, nu va uita niciodată fru-
■ musețile naturale ale acestor 
I locuri, aerul de o puritate deplină, 
| flora și fauna caracteristice zonei 
| montane. Aproape paralel cu Râu
■ Mare, dar dincolo de Măgura Zim- 
! brului, Valea Râușorului, mai puțin 
I umblată și de aceea mai sălbatică, 
| conduce turiștii spre hotelul 
| APLIN sau spre cabana Pietrele.
■ Cele două văi (Râu Mare și 
jRâușor) se află pe teritoriul

■ comunei Râu de Mori, împrăștiată

Casa de vacantă»

| în câteva sate cu nume neaoșe
■ românești - Ostrov, Ostrovul Mic, 
! Ostrovel, Clopotiva, Brazi, Undue,

■ Valea Dâljii, Ohaba Sibișel, Sibișel 
| Sușeni. De-o parte și de alta a 

| celor două râuri, comuna Râu de
■ Mori își mărginește hotarul cu jude- 
!țele Caraș-Severin și Gorj, 

I cuprinzând o bună parte a 
I Masivului Retezat și a Parcului 
| Național Retezat, a lacurilor
■ glaciare.
( Bogăția priveliștilor date» de
■ cadrul natural al Masivului Retezat 
I (custuri, circuri, văi glaciare, 
| morene), cele 20 de vârfuri de 
| peste 2300 de metri altitudine și 40
■ de vârfuri de peste 2200 m înăl- 
jțime culminând cu Peleaga 

■(2509m) și Păpușa (2508m), 
I Parcul Național Retezat de 54000 
| de ha, cu 82 de lacuri glaciare, o 
| floră de peste 1200 specii și o
■ faună care include capra neagră, 
! vulturul pleșuv și bărbos, zăganul, 

1 păstrăvul etc, constituie o atracție 
I irezistibilă pentru iubitorii naturii, ai 
| peisajelor alpine îndeodebi, ai 
| aerului nepoluat dătător de sănă- 
j tate. De aici și dorința multora 
! dintre turiștii acestor locuri de a-și 

1 crea o bază pe una din văile celor 
I două râuri, astfel ca în perioada 
| concediului să poată colinda pote- 
| cile munților, să poată să-și
■ petreacă zile de odihnă activă în 
! mijlocul și liniștea naturii, departe

■ de zgomotul și poluarea orașelor.
1 Ideea unei case de vacantă, în
L—————————

inima (s/r)11.15 Dragoste și 
putere (s/r) 12.00 Misterioasa 
doamnă (s/r) 15.00
Guadalupe (s,ep. 37) 16.00 
Te iubesc (s, ep. 41) 16.30 Din 
toată inima (s, ep. 214) • Con
curs 17.30 Uneori avem aripi 
(s, ep. 45) 18.25 Ca la mama 
Acasă 18.30 Sărmana Maria 
(s) 19.00 Concurs 19.05 
Sărrtiana Maria (s) 19.25 
Șoimii călători (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s, ep. 
209) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s, ep. 70) 21.30 Ver
dict: crimă (s) 22.30 Child’s 
Play (dramă SUA 1972)

PRIMA TV
7.00 Prima oră (mag.) 

10.00 Călătorii în lumi 
paralele (s/r) 12.00
Pretutindeni cu tine (s/r)
12.30 Lexic (cs) 13.00 Știri
13.15 Starea de veghe 
(talkshow/r) 15.00 Știri 
16.00 Știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 
Prietenul nostru Jake (s) 

I 
I
I 
I
I
I 
I
I

I 
I

I

— — — — — — — — — T 
creierul munților, pe malul râurilor | 
alpine, i-a cuprins pe mulți turiști, 
iar unii, cu posibilități materiale, 
chiar au pornit să și-o mate
rializeze. Așa se face că pe 
partea stângă a Râului Mare, între 
Brazi și cabana Gura Zlata, teren 
aparținător locuitorilor satului Clo
potiva, s-au construit până acum 
160 de case de vacanță. Terenul 
a fost cumpărat de la proprietari,
iar construcția caselor și-a | 
rezolvat-o fiecare, dar nu oricum, 
ci după proiecte adecvate, 
avizate de Primăria comunei Râu _ 
de Mori. Acum, de-a lungul Râului • 
Mare, cele 160 de case, unele [ 

chiar vile în toată regula, se înșiră | 
ca niște perle pe malul râului cris- | 
talin. Alte case de vacanță sunt în ■ 
construcție. Printre proprietarii ! 

noilor construcții sunt cetățeni din ■ 
Timișoara, Alba lulia, Deva, Hațeg I

J

I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I

și din alte localități ale țării.
Case de vacanță se constru

iesc însă și pe valea Râușorului, în 
apropierea hotelului Alpin. După 
cum ne-a informat dl loan Oprean, 
viceprimarul comunei Râu de Mori, 
acolo s-a creat o zonă de 
agrement pe 2,18 ha de teren, 
parcelată în suprafețe de 150-250 
mp. Aceste locuri sunt scoase la 
licitație periodic, în scopul con
cesionării lor pe 99 de ani. în 
licitațiile anterioare au și fost | 
concesionate terenuri pentru 70 
de case de vacanță. 30 au și fost 
construite, pentru alte 8 s-au 
turnat fundațiile. în curând va fi 
organizată o nouă licitație pentru 
alte 42 de locuri. Așa că amatorii 
de vacanțe la munte, desigur cei 
cu posibilități materiale, pot să-și 
adjudece prin licitație un teren și 
pot să-și construiască pe el, 
legal, o casă de vacanță. Dl 
Oprean ne-a asigurat că, în urma 
licitației, nici un teren nu va 
rămâne fără stăpân de 99 de ani.

Casa de vacanță, un vis al
multora dintre semenii noștri, poate | 

deveni realitate doar pentru aceia | 
care, prin afaceri cinstite, și-au 
câștigat averea și banii necesari 
unei astfel de inițiative. Oricum, cu 
sau fără casă de vacanță, munții 
ne cheamă să ne încărcăm 
privirea și inima cu priveliști unice, 
plămânii și sufletul cu aerul tare al 
munților.

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

Gh. PAVEL

I 
I 
I
I 
I
I 
I

18.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 19.00 Știri
19.45 Meșterul casei (s)
20.15 Masada (s, ep. 11)
21.15 Casa groazei (f. gr. 
SUA 1981) 23.00 Știri
23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 - 
09.00 “Bună dimineața, PRO 
TV e al tău!” (coproducție cu 
stațiile locale) 09.10-10.00 
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)

necescep
Joi, 29 octombrie

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Sunteți suprasolicitat și energia 
dv. este pe sfârșite. Ar fi indicat să 
vă mai menajați câteva zile, până 
vă reveniți. Ați putea finaliza o 
afacere sau o lucrare la serviciu. 
Oricum, în societate veți avea 
succes, spre satisfacția dv.

O TAUR 
(21.IV - 21.V)

Veți primi o sumă de bani de la 
un prieten. Starea dv. psihică și 
fizică este excelentă, vă puteți 
lansa în activități mai deosebite. 
Sunteți puțin agitat din cauza unui 
telefon care întârzie.

2 GEMENI 
(22.V - 21.VI)

Aveți probleme cu banii, dar nu 
este cazul să fiți îngrijorat. Un 
prieten vă va ajuta să le soluționați, 
ceea ce vă va mai liniști. Nu este 
exclus să aveți oontroverse cu 
persoanele de sex opus.

O RAC 
(22.VI - 22.VII)

Ați dori să faceți unele 
schimbări în aspectul dv. exterior. 
O vizită prin magazine vă va ajuta 
să vă îmbogățiți garderoba, dar și 
să vă îmbunătățiți starea de spirit. 
O persoană mai în vârstă, care vă 
vrea numai binele, vă sfătuiește să 
fiți mai ponderat.

O LEU 
(23.VII ■ 22.VIII)

Veți cunoaște o persoană care 
v-ar putea da o mână de ajutor în 
ceea ce doriți să întreprindeți. Dacă 
veți simți că ceva vă este potrivnic, 
amânați orice fel de cerere. Una 
dintre rudele dv. apropiate ar putea 
avea o problemă de sănătate.

O FECIOARĂ 
(23.VIII ■ 21.IX)

Energia dv. canalizată 
corespunzător v-ar putea aduce 
unele beneficii. Totul este să nu 
încercați nimic în domeniul 
profesional, unde se pare că 
lucrurile cam scapă de sub control.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.iL)

Situația dv. familială se va 
îmbunătăți simțitor, mai ales astăzi, 
când rudele apropiate vă vor 
susține într-o chestiune importantă. 
Veți realiza că, deși inspirația dv. 
este mare, nu puteți face față 
singur.

O SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Trăirile dv. sunt mai profunde ca 
de obicei și asta vă creează unele 
probleme. Dacă ați reuși să mai 
lăsați ceva și de la dv., ați avea de 
câștigat. La serviciu evitați să vă 
apucați de lucruri mai dificile, deși 
asta v-ați dori.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Aveți mult de alergat pentru a 
rezolva o problemă în legătură cu 
familia. Vă gândiți să mergeți în 
continuare pe calea schimbărilor, 
dar aveți tendința să exagerați.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Activitățile de rutină vă vor 
solicita o bună parte a zilei, 
încercați să abordați totul din alt 
unghi, pentru că v-ați cam plictisit. 
Preocupările intelectuale vă vor 
echilibra din toate punctele de 
vedere. Nevoia de idei este mare.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Aveți ceva de lămurit cu 
persoana iubită și nu este cazul să 
mai amânați mult această discuție. 
Până la urmă lucrurile vor ieși așa 
cum doreați dv., cu condiția să vă 
arătați cât mai înțelegător.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.1)

O zi încărcată la serviciu, 
aparent fără prea multe satisfacții, 
întâlnirea cu o persoană mai tânără 
poate schimba în bine cursul 
evenimentelor. Persoana iubită vă 
va da o veste care vă va lua prin 
surprindere, dar care nu vă va 
displăcea.

Reteseep
s__________________ )
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Ferma Pepinieră a SCPP Geoagiu face

Ofertă de puieti pentru plantat
Discuția purtată recent cu 

dl ing. Nicolae Popa, condu
cătorul Fermei Pepinieră din 
Orăștie a SCPP Geoagiu, ne- 
a edificat asupra ofertei de 
material pentru plantat în 
această toamnă sau în 
primăvara viitoare. Din cele 
spuse am notat că oferta Șe 
ridică la peste 80000 de puieți 
din speciile măr, păr, prun, 
cireș, vișin și altele, cantitate 
ce acoperă cerințele pomi- 
cultorilor din județ și din 
zonele limitrofe.

O rampă
cu

probleme
Acum, la anotimp de 

toamnă, multe gări sunt 
luate cu asalt, mai ales 
acolo unde sunt orga
nizate baze de prelucrare 
a sfeclei destinată 
fabricilor de prelucrare. O 
asemenea situație se 
întâlnește și pe rampa 
gării din Orăștie, unde 
sute de tone de rădăcini 
de sfeclă așteaptă să ia 
drumul spre fabrici.

Activitatea se des
fășoară însă destul de 
anevoios, având în vedere 
că pe această rampă se 
manipulează permanent, 
cu utilaje specifice, mii și 
mii de mc de lemn brut, de 
regulă acesta luând 
drumul exportului. Circu
lația în zonă, deși pe aici 
este și drumul de acces al 
mașinilor spre aprovizio
narea cu semințe sau în
grășăminte de la Semrom 
sau Unisem, se face cu 
dificultăți, deseori accesul 
fiind blocat cu bușteni. Să 
sperăm că va veni și 
vremea când vom putea 
consemna și lucruri mai 
bune despre situația de pe 
această rampă, care acum 
ridică, totuși, numeroase 
probleme. (N.T.)

i -

De menționat că prețul 
practicat pe bucată este de 
16-18 mii lei, în care se 
include șî TVA.

Scoaterea și livrarea lor se 
apreciază că va fi făcută după 
căderea primei brume, oricum 
livrările putând să înceapă în 
prima decadă a lunii 
noiembrie a.c. Plata puieților 
se poate face cu bani sau și cu 
cupoane agricole.

Pe lângă puieții de pomi 
fructiferi ferma mai oferă celor 
interesați arbori și arbuști

Creșterea speranței «ie viață ți 
scăderea fertilității

r
(63,8 ani față de 61 pentru 
bărbați și 74 față de 73,1 
pentru femei).

Nașterile în afara căsătoriei 
sunt în continuă creștere în 
întreaga Europă. Două din trei 
nașteri în Islanda, una din două 
în Estonia, Norvegia și Suedia 
și una din trei uașteri în Bul
garia, Slovenia și Marea Brita- 
nie sunt în afara căsătoriei.

în cele mai multe dintre 
țările din nordul Europei, 
numărul căsătoriilor este în 
continuă descreștere. Rata 
divorțurilor a crescut pe tot 
continentul, atingând 40 la sută 
în cele mai multe state 
occidentale. Excepție fac țările 
din sudul Europei.

Conform statisticilor publi
cate în raport, această situație 
apare în majoritatea țărilor 
europene și se va agrava în 
următorii 30 de ani.

în prezent, fertilitatea se află 
sub “nivelul de înlocuire" de 2,1 
copii la fiecare femeie. Această 
situație este valabilă în întreaga 
Europă, cu excepția Turciei, 
unde fertilitatea este de 2,48 
copii la fiecare femeie. Cel mai 
scăzut nivel al fertilității se înre
gistrează în Bulgaria cu 1,09, 
Lituania 1,11, Spania 1,15, 
Cehia 1,17, Estonia 1,24, și 
Slovenia 1,25.

în același timp, speranța de 
viață crește cu cel puțin doi ani la 
fiecare deceniu. Acest fenomen 

ornamentali, trandafiri, ma
terial pentru gard viu.

Un mare of al salariaților 
fermei și ai stațiunii de cer
cetare pomicolă îl constituie 
faptul că blocajul financiar a 
pus o amprentă negativă pe 
activitatea de ansamblu, o 
soluție de ieșire din impas 
constituind-o acordarea 
sumelor cuvenite ca drept 
despăgubire pentru cala
mitățile naturale suferite în 
ultimii ani, la nivel de unitate 
acestea depășind un miliard 
de lei. (N T.)

nu este însă valabil în cazul țărilor 
din Europa de Est. Speranța de 
viață pentru femei este de peste 
80 de aniJn 12 țări: Austria, 
Belgia, Finlanda, Franța,'Grecia, 
Islanda, Italia, Olanda, Norvegia, 
Spania, Suedia și Elveția. 
Speranța de viață a bărbaților 
este mai scăzută cu opt ani decât 
cea a femeilor.

în Europa Centrală și de Est, 
speranța de viață a bărbaților 
este sub 65 de ani în cinci țări, 
Estonia, Letonia, Moldova, 
Rusia și Ucraina și între 65 și 70 
de ani în opt state: Albania, Bul
garia, Croația, Ungaria, Polonia, 
Lituania, Ronîânia și Slovacia. în 
Rusia, speranța de viață era mai 
mare în 1985 decât în prezent

O analiză atentă a numă
rului și consecințelor acci
dentelor de circulație arată că 
lunile septembrie, octombrie și 
noiembrie sunt luni mai dificile 
pentru conducerea autovehi
culelor.

De ce riscurile pentru omul 
de la volan sunt mai nume
roase?

Toamna este un anotimp 
capricios, cu manifestări 
contradictorii, de la ploi to
rențiale și grindină, până la ploi 
“mocănești” care țin două-trei 
zile și te fac să regreți că omul 
nu e ființă eminamente 
acvatică, de la acalmie totală 
până la vânturi puternice care

ATENTIE ȘOFERI! 
9 9

spulberă de pe șosea tot ce 
întâlnesc în cale.

Capriciile toamnei com
plică foarte mult sarcina 
conducerii autovehiculului.

Condițiile meteo nefa
vorabile, vălorlle de trafic 
ridicate ca urmare a campaniei 
agricole, începerea școlilor cu 
inerentele imprudențe ale 
micilor pietoni, starea tehnică 
suprasolicitată a autovehicu
lului obosit în urma drumurilor 
lungi de vară au ca efect 
reducerea capacității de con
centrare a atenției, accentuarea 
oboselii și întârzierii în luarea 
unor decizii.

De aceea conducătorii auto 
trebuie să fie conștienți de 
factorii perturbatori care pot în 
orice moment să influențeze 
buna desfășurare a traficului.

în ultima perioadă caro
sabilul umed din cauza ploilor 
căzute a făcut ca pe șoselele 
județului să aibă loc accidente 
care s-au soldat cu persoane 
decedate sau care au suferit 
vătămări corporale.

în ziua de 12 oct. 1998, în 
mun. Deva, Balint loan Marius, 
de 22 de ani, din localitate, se 
afla la volanul autoturismului 
HD - 01 - YCA.

Datorită neadaptării vitezei 
la condițiile unui carosabil 
umed a pierdut controlul 
mașinii șl s-a lovit de un copac 
de pe marginea drumului. în 
urma accidentului un pasager 
din autoturism a fost rănit grav, 
șoferul a suferit leziuni 
corporale ușoare, iar mașina a 
fost avariată. Cel de la volan se 
afla sub influența băuturilor 
alcoolice.

Pentru a onora cererile, în județul nostru 
mai trebuie peste 3000 ha teren

De unde atâta
pământ?

în vreme ce zeci și sute de 
mii de ha de pământ productiv 
nu se lucrează, în 
conformitate cu prevederile 
Legii 169/1997, sunt cerute în 
plus față de suprafața 
existentă la această dată, la 
nivel de țară, peste 620.000 
ha terenuri. După datele 
obținute în județul nostru, în 
urma centralizării cererilor 
potențialilor proprietari, rezultă 
că solicitările în plus 

La începutul lunii pe un 
drum județean, în satul 
Bățălar, corn. Bretea Română, 
Borha Gheorghe, de 43 de 
ani, din orașul Călan, 
circulând cu viteză excesivă 
pe carosabil umed și timp 
ploios, într-o curbă a pierdut 
controlul volanului șl a intrat 
cu mașina într-un cap de pod 
de pe marginea șoselei.

Impactul violent a făcut 
ca o pasageră din 
autoturlmul HD - 02 - YYE pe 
care-l conducea să-și piardă 
viața și un alt pasager să fie 
internat în spital cu vătămări 
corporale grave.

Zilnic pe șoselele 
Județului au loc tamponări 
între autovehicule tot datorită 
neadaptării vitezei la 
condițiile de drum.

Toate aceste evenimente 
pot fi evitate dacă oamenii 
aflați la volan au în vedere 
câteva din multele elemente 
ale conducerii preventive.

Conducători auto!
- în aceste sezon verifica

rea stării tehnice a auto
mobilului în special starea 
pneurilor șl buna funcționare 
a ștergătoarelor de parbriz vă 
asigură o deplasare în 
siguranță.

- Circulați cu viteză 
redusă pentru a putea evita 
orice pericol în trafic.

- La parcurgerea unor 
distanțe mari nu uitați că 
orice porțiune de drum vă 
poate oferi “surprize” de 
multe ori neplăcute.

Lt. cot. Mircea NEGRU, 
Inspectoratul de Poliție al 

județului Hunedoara
' I

reprezintă circa 3000 ha.
Dacă se dau până la 50 

ha teren agricol și 30 ha 
pădure la cei ce doresc să li 
se reconstituie dreptul de 
proprietate, întrebarea ce se 
pune este: ne vom extinde 
oare cu teritoriile peste cele 
ale vecinilor? Este o 
alternativă, numai că trebuie 
să fie de acord și aceștia cu 
faimoasa noastră Lege 169/ 
1997.
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Informații din comuna9 Culori și umbre la târgul de vechituri din Petroșani
Brănișca

în așteptarea sezo
nului rece

Cum timpul s-a dovedit a fi 
destul de friguros în ultima 
perioadă, autoritățile locale s- 
au ocupat îndeosebi de 
aprovizionarea cu combustibil 
lemnos necesar încălzirii. 3-a 
achiziționat o cantitate de 96 
metri cubi de lemn și s-a 
distribuit celor cinci instituții de 
învățământ precum și sediului 
primăriei.

înălțarea digurilor 
este o necesitate

Inundațiile din acest an au 
produs și în localitatea Brănișca 
numeroase pagube. Pentru 
salvarea de apele furioâse ale 
Mureșului a unei suprafețe 
agricole de 200 ha predispusă 
calamităților, sunt necesare 
refacerea și înălțarea digurilor, 
în realizarea acestor obiective, 
Consiliul Județean a luat măsuri 
pentru obținerea unor fopduri 
bănești, în timp ce OGA va oferi 
sprijin în executarea lucrărilor.

Restanțe la plata 
ajutoarelor sociale

Cu câteva zile în urmă, 
asistații social domiciliați pe 
raza comunei au beneficiat de 
plata ajutorului social. Ei au 
primit acum sumele alocate 
pe luna iulie a.c. Cele 22 de 
dosare privind ajutorul social 
reprezintă aproximativ 4 
milioane de lei lunar.

Drum modernizat
Drumul care face le

gătura între satele Boz și 
Furcșoara va fi în curând 
modernizat. Lucrările de 
acoperire cu un strat asfaltic 
a unui tronson de 800 m au 
început deja și sunt exe
cutate de către Secția de 
drumuri și poduri Păuliș. în 
realizarea acestui obiectiv, 
sprijinul financiar a venit din 
partea Consiliului Județean, 
în limita fondurilor se are în 
vedere pietruirea mai multor 
drumuri din interiorul loca
lităților comunei. (Cr. C.)

• Treburi profesionale ne-au 
mânat zilele trecute în Valea 
Jiului. Nu coborâsem de mult în 
colonia veche a Petroșaniului, 
din spatele gării. Dar ce ne-a 
fost dat să vedem aici întrece 
orice imaginație. Pe vreo 200 
de metri ai străzii Titu 
Maiorescu, paralelă cu calea 
ferafă, de o parte și de alta, se 
întinde o originală piață de 
vechituri: îmbrăcăminte, încăl
țăminte, pielărie, marochinărie, 
jucării, gablonzuri - într-o 
perfectă devălmășie, pe tarabe 

șubrede, murdare, pe bănci din 
lemn putred sau pe pământul 
jilav, pe cuiere improvizate, sub 
acoperișuri fragile din scândură 
și carton gudronat. în spatele 
tarabelor și pe lângă vrafurile 
de mărfuri de cea mai proastă 
calitate - în majoritate țigani, 
rotunjori sau palizi, dar 
neapărat îmbrăcați fistichiu, 
țigănci în rochii colorate ori 
încotoșmănite șic și rujate te 
îmbie să cumperi "haine second 
hand de mâna a doua, ieftine și 
bune".

O imagine de bazar 
dezgustătoare. Se pare că 
administrația Petroșaniului a 
adunat țiganii din tot municipiul 
și i-a plasat în spatele gării, într- 
o zonă numai a lor, în care aduc 
tot gunoiul aruncat de Occident,
dar de unde oamenii sărmani își 
mai pot procura câte ceva pe 
măsura pungii lor. Este cea mai 
mare și de mai prost gust piață 
de acest fel pe care am văzut-o. 
N-avem nimic împotriva cuiva. 
Și acești oameni trebuie să 
trăiască din ceva. Doar o

fn fotografii: Imagini ce 
frizează noțiunea 

de comerț

sugestie pentru gospodarii 
Petroșaniului: urmărirea 
atentă și impunerea stării de 
ordine și de curățenie în 
zonă, care acum sunt 
deplorabile. Oricând poate
izbucni aici o epidemie, se
poate produce un incendiu. 
Trebuie apărată sănătatea 
orașului, a oamenilor.

Dumitru GHEONEA
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“M-am dedicat muncii, vieții copiilor mei”
A lucrat o viață cu 

florile, amplasându-le sau 
aranjându-le.astfel încât să 
ne facă viața mai fru
moasă, bucuriile mai pline 
sau suferințele mai ușor de 
suportat. Am folosit verbul 
la timpul trecut pentru că 
dna Sofia Ferdeș, din 
Orăștie, are acum statut de 
pensionară. Dar continuă 
să lucreze. Tot în același 
domeniu. Timp de peste 
două decenii a fost șefa 
sectorului floricol al fostei 
întreprinderi de gospo
dărire și avea în subordine 
sera de flori, spațiile verzi 
de pe raza orașului Orăștie 
ca și magazinul destinat 
florilor și salubritatea, a 
lucrat apoi câțiva ani la 
“Alfar” Sere Arad până în 
anul 1992, când și-a făcut 
propria firmă, ca asociat 
unic, tot în domeniul 
floricol. în același an, a 
câștigat licitația organizată 
de Primăria Orăștie, 
începând în paralel munca 
de întreținere și amenajare 
a zonelor verzi ale 
orașului. “Această acti
vitate -spunea - este foarte 
vastă. Se pot face lucruri 
deosebite pentru înfrumu
sețarea orașului, dar aces
tea depind de posibilitățile 
bugetare ale Primăriei. în 
cadrul firmei - SC 
“Florimex” - avem opt 
muncitori, o parte cu ofertă 
de muncă și o parte cu 
prestări servicii, fiind și 
pensionari între ei, oameni 
cu experiență în această 
muncă, pricepuți mai mult 
decât tinerii cărora,

decenți

De peste trei decenii 
doamna învățătoare Brândușa 
Todea predă /a clase simultane. 
A intrat, în această toamnă, în 
cel de-al 33-lea an de când 
âpostolește prin satele județului 
și-și face misiunea cu dragoste 
și respect de pernă nimic :i ar fi 
mai important. “E al 21-lea an de 
când lucrez în satele comunei 
Cârjiți, primii 12 ani i-am făcut 
în zona Brad, de unde sunt de 
fel - mărturisește dna Brândușa. 
Aici, în comună, am lucrat la 
Chergheș, Almașu Sec și 
Cârjiți. Am culisat, tot la 
simultan, toată viața."

-A fost greu?
- La început. Dar e greu 

zilnic. Aici vin copii care n-au 
urmat grădinița. Pornești de la 
... început. Dar cu muncă, reu
șești. Din prima mea generație 
de școlari, azi sunt mulți 
dascăli, ingineri, medici. Sunt și 
realizați, și mai puțin realizați.

- Ce au însemnat cei 32 de 
ani de apostolat la “simultan"?

- Cred că pot să vă 
răspund: o mulțumire sufle
tească. Pentru că, în general, nu 
am dat școlilor gimnaziale copii 
slabi, Că să-mi fie jenă de 
profesorii care i-au preluat. Isl
am de ce să stau cu capul 
plecat, pentru că am muncit cu 
drag, conștiincios. M-am gândit 
în primul rând la copii și apoi la 
mine. Au fost perioade când am 
venit la post bolnavă, dar am 
venit! Nu e ușor nici cu naveta, 
dar o fac de o viață!

în sala de clasă de la 
școala primară din satul Cârjiți e 
cald și bine, curat și plăcut. în 
șase bănci, zece copii fac 
carte. Patru sunt în clasa I, au 
“ajuns" la litera A mare, iar la 

consider eu, le este rușine 
să iasă în centru cu sapa și 
cu grebla în mână să-i vadă 
lumea.”

Firma are și două florării 
- una situată în Piața 
Victoriei, 28, în plin centru, 
având un orar de la ora 8 la 
20 seara, fiind deschisă și 

. * 

sâmbăta și duminica în 
prima parte a zilei, iar a 
doua, înființată cu două luni 
în urmă, în Micro 2, blocul 5, 
ambele cu același profil de 
activitate - adică aranja
mente florale, vânzări de 
flori naturale și artificiale, 
produse cosmetice și 
detergenți.

“Toate câte le-am făcut - 
a continuat dna Ferdeș - le- 
am făcut cu ajutorul copiilor 
mei. Băiatul, Alexandru Sorin 
Ferdeș, este directorul firmei 
și mă ajută foarte mult. Iar 
fiica mea, Alexandrina 
Manuela Maier (este 
căsătorită, ca și băiatul de 
fapt), este vânzătoare în

matematică e momentul de 
consolidare a cifrelor 0-5. Doi 
copii, din clasa a ll-a au la 
“citire” “O furnică”, iar la 
matematică - scăderea nume
relor formate din zeci și 
unități. Alți doi copii din clasa 
a ///-a au la limbă și 
comunicare “Cuvântul - ca 
parte de vorbire", vor trece 
apoi la educație civică unde s- 
au pregătit pentru “Grija față 
de corpul meu", iar colegii mai 
mari, din clasa a IV-a , tot doi 
la număr, au în orarul zilei pe 
“Dl Trandafir" la limba 
română, “Circuitul apei în 
natură" - la științe, estimarea 
diferenței, legătura dintfe 
adunare și scădere - la mate
matică, limba română și 
celelalte limbi romanice - la 
istorie...

Sună pentru pauza de la 
ora 10. Copiii își iau merindea 
și ies în curte. Un soare 
plăcut, de toamnă, le mângâie 
recreația. După ce au 
consumat ce și-au adus de 
acasă în pachețele, se prind 
într-o joacă. E o horă. Veselia 
e la ea acasă. Doamna 
învățătoare îi supraveghează. 
Când copiii pornesc spre 
clasă, doamna învățătoare 
observă o hârtie aruncată pe 
pajiștea ce inundă cu verdeața 
ei curtea școlii.

- Cine a aruncat hârtia? 
Nimeni nu răspunde.
- Atunci, dacă nimeni nu e 

vinovat, cu toții veți duce hârtia 
la recipientul de gunoi.

Zece copii - toată clasa - a 
pornit spre marginea curții 
"transportând”o... hârtie.

O lecție din pauza mare.
Lucia LICIU 

magazinul de florărie. 
Amândoi au câte doi copii, 
sunt bunică de două ori... Ei 
sunt bucuria mea - copiii, 
nepoții care-mi sunt foarte 
dragi și munca; altceva nu 
prea am. Că soțul meu s-a 
stins din viață în urmă cu 16 
ani în urma unui accident

vascular. De atunci m-am 
dedicat muncii și vieții 
copiilor mei. La mine nu m- 
am gândit, nu mă lasă 
activitatea de fiecare zi, căci 
tot timpul sunt ocupată.”

își iubește mult munca 
pe care a făcut-o de o viață. 
Ce poate fi mai frumos decât 
să lucrezi cu flori, între flori, 
să ai grijă ca spațiile 
orașului să arate primenite 
continuul Cum mai spunea, 
este adesea indignată când 
omul are în față coșul de 
reziduuri dar tot pe jos 
aruncă resturile. “Ar trebui 
să se facă mai mult pentru 
educația civică a locuitorilor 
căci nu este destulă grijă

Laborator culinar
Pandișpan cu gutui

Cantități: 4 ouă, 1 ceașcă cu apă rece sau apă minerală, 250 
g zahăr, 1 pachet zahăr vanilat, 1/2 praf de copt, coajă rasă de 
portocală, 1 1/2 cană de făină, sare, o gutuie, 1 'lingură de unt, o 
lingură de zahăr.

Se taie gutuia în felii subțiri (după ce a fost spălată și curățată de 
sâmburi și de partea tare). Se pune o lingură de zahăr în tava pentru 
prăjitură și se topește la foc mic. Se adaugă o linguriță de unt, zahăr 
vanilat și feliile de gutuie. Se uniformizează amestecul, apoi se unge 
cu unt toată forma. Peste fructe se răstoarnă a'uatul de pandișpan 
pregătit astfel: se separă gălbenușurile, se pune apa și se mixează 
1 minut. Se adaugă zahărul și se bate amestecui cu telul până când 
se obține o cremă omogenă. Se pune un praf de sare, apoi praful de 
copt stins cu zeamă de lămâie, se amestecă și se răstoarnă 
albușurile bătute spumă tare. Se pune făina în pioaie. Amestecul se 
omogenizează, se piarîumeazâ cu coaja de portocală (sau lămâie) 
și se toarnă peste fructe. Se dă la cuptor, la foc tare pentru zece 
minute. Se lasă până când pandișpanul s-a rumenit. Se răcește în 
tavă 10 minute, după care se desprind marginile cu lama cuțitului și 
se răstoarnă pe o formă potrivită. Se îmbracă prăjitura cu frișcă sau 
cu peltea de gutui. Se taie felii și se servește imediat. (Dacă se 
folosește frișcă, e de preferat ca aceasta să acopere numai 
prăjitura care se consumă nu și pe cea care se păstrează).

Gogoși de pâine
Cantități: 1/2 franzelă fără coajă, 1 cană cu lapte dulce, 3 ouă, 

100 g zahăr tos, un praf de sare, coajă de lămâie, ulei.
Se curăță franzela de coajă, se înmoaie în lapte cald îndulcit cu 

zahăr și parfumat cu coajă rasă de lămâie sau vanilie 
și sărat puțin. Franzela înmuiată se frământă, se 

I amestecă cu gălbenușurile și cu albușurile bătute 
■»spumă. Se omogenizează amestecând continuu. 

Se ia cu lingura din amestec și se prăjesc gogoși în 
ulei fierbinte. Se scot, se scurg, se pudrează cu

îngrijirea tenului, teamna
Pentru înlăturarea stra

tului de celule moarte de pe 
piele, se va aplica urmă
toarea mască: se amestecă 
un albuș de ou bătut spumă 
cu 2-3 lingurițe de mălai și 
se aplică pe față. După 20 de 
minute, se freacă obrazul 
cam 2-3 minute, cu mișcări 
circulare, folosindu-ne de un 
tifon umezit. Se spală fața 
cu apă călduță și se aplică o 
cremă nutritivă.

Se recomandă o cură de 
struguri, timp de 15 zile; și 
anume se vor consuma 2 kg 

pentru curățenie, nu există 
respect pentru efortul celor 
care creează frumosul și îl 
întrețin, pentru banii 
cheltuiți în acest scop. 
Trebuie să ținem mai mult 
la orașul nostru, la cum 
arată acesta, nu numai să 
criticăm. De făcut se face 
mult, este o muncă grea, 
dar nu toată lumea înțelege 
ca măcar să mențină 
ordinea. Ar trebui să fie 
supravegheați mai mult 
țiganii când coboară cu toții 
din Dealul Pemilor, să fie pe 
fază gardienii publici.”

Opinia dnei Ferdeș este 
aceea a persoanei care ține 
la orașul în care locuiește. 
De Orăștie o leagă anii 
tinereții și întemeierii 
căsniciei, apoi copiii și 
nepoții. Dar și strădania 
continuă pentru crearea 
frumosului, pentru a aduce 
în sufletele semenilor un 
strop de afecțiune sau a le 
diminua durerea la 
dispariția cuiva drag. Cum 
spunea, atunci când se află 
în preajma florilor 
multicolore, parfumului și 
gingășiei ce le emană, 
oricât ar avea sufletul de 
greu, oricât ar fi de 
supărată, dă totul uitării și 
clipa de bucurie, de liniște 
apare. Un gând pentru 
mâine? “Să fim cât mai 
interesați de calitatea 
lucrului și a servirii, să 
conștientizăm faptul că 
acesta este mijlocul nostru 
de existență, să fim corecți 
și amabili cu clienții."

Estera SÎNA

de struguri într-o zi din 
săptămână. Numai stru
guri, nimic altceva.

*

Specialiștii în cosmetică 
recomandă: * să nu dăm pe 
față cu săpun în exces; * 
nu se va utiliza alcool la 
ștergerea feței pentru a nu 
se produce o degresare 
prea puternică care nu-i 
prielnică tenului. Seara, 
după demachiere, fața se 
poate clăti cu apă la care se 
adaugă 2-3 picături de 
lămâie.

„Nici un succes, oricât ar fi de mare, să nu te împingă 
să fii prea mândru; nici nu te lăsa robit, dacă ți se 
întâmplă ceva supărător, ci rămâi mereu aceiași, 
păstrându-ți caracterul ferm, ca aurul în foc." 
(Euripides despre Statornicie)

PLANTE DECQRAHVE
ARARFAME^f

Sunt plante cățărătoare, înru
dite cu Philodendronul. Vegetea
ză și în condiții de luminozitate 
mai slabă. Cel mai răspândit este 
Scindapsus aureus, cu creștere 
viguroasă și frunze marmorate 
cu pete galbene.

Este indicată pentru coșurile 
suspendate ori pentru suporturi 
mai înalte.

în timpul iernii, temperatura 
optimă este de 12-14° C, iar vara 
în jurul a 20°C. Fiind o plantă 
originară din păduri tropicale, 
cere o umiditate mai ridicată a 
aerului, iar vara o umbrire 
ușoară, nesuportând razele 
solare puternice. Foarte originală 
este plantarea mai multor butași

Buna cuviință oriunde și oricând

CE LOZ/A
Cuplurilor tinere li se 

I întâmplă să treacă prin crize de I gelozie din cauza unuia său a 
! ambilor. Este o asemenea 
I manifestare câte puțin din I dragoste, sentimentul pose- 
J siunii, nesiguranță, dorința de a I atrage atenția și poate un 
| complex de inferioritate. Dacă 
J este ceva trecător, lucrurile se I aranjează, dar când devine o 
| obsesie stabilitatea cuplului
• esfe pusă în pericol.I în cele mai multe cazuri, o 
| discuție sinceră și lipsită de 
■ prejudecăți lămurește lucrurile. I în societate scenele de gelozie 
| trec greu neobservate. Pentru a
* nu cădea în ridicol și pentru a 
I nu strica nici buna dispoziție a 
| altora, cel mai bine este ca

I explicațiile să aibă loc în altă 
parte și să fie evitate 

| bosumflarea și întristările 
I vizibile. Desigur, este nevoie de 

un efort de voință, dar trebuie 
| încercat.

IDacă scenele se repetă și 
suspiciunea persistă, este bine

L_______________________

Efecte
- DURERILE DE MĂSELE 

SAU DINȚI cedează dacă 
punem pe locul cu pricina un 
tifon înmuiat în spirt, în care 
punem piper pisat.

- CEARA căzută pe mobila 
lăcuită se scoate ușor cu o 
cârpă moale, înmuiată In ulei 
comestibil.

- SEMINȚELE USCATE DE 
MĂR, măcinate prin râșnița de 
cafea, dau o mirodenie excelentă 
pentru ciorbe.

- FRUNZELE DE MORCOV 
au o aromă deosebită. Se pun în 
supe și ciorbe, la fel ca frunzele 
de pătrunjel.

- PĂTRUNJELUL. MĂRA
RUL si LEUSTEANUL se toacă 

într-un ghiveci mai mare, in 
mijlocul cărora se înfige o 
ramură bifurcată de salcâm, 
care să imite silueta unui 
copac pe care vom lăsa să 
urce tulpinile Scindapsusului.

Pământul folosit trebuie să 
fie ușor, cu un conținut bogat 
în humus (pământ de frunze 
3-4 părți), cu puțin pământ de 
țelină (o partejși adaos de 
nisip (1/6).

înmulțirea se face prin 
butași, prin marcotaj aerian 
sau simplu; de exemplu, prin 
contactul direct al unui nod de 
tulpină cu pământul dintr-un 
ghiveci, emiterea rădăcinilor 
făcându-se cu ușurință.

să vă căleați pe mimă și să . 
luați o hotărâre definitivă, mai I 
ales că tot suspectându-l pe | 
partener(ă), îl (o) veți împinge . 
în brațele altcuiva. Numai că I 
imaginea creată rămâne. j

9 Gelozia se naște tot- ■ 
deauna odată cu dragostea, • 
dar nu moare totdeauna odată | 
cu ea. i

9 Gelozia este cel mai ! 
mare dintre toate relele și care I 
produce cel mai puțin mila | 
persoanelor care o prici- ■ 
nuiesc. '

9Gelosul este de plâns, | 
și viața lui se trece căutând ■ 
un secret, a cărui descoperire [ 
îi distruge fericirea.

9Acela pe care-l | 
înconjoară flacăra geloziei, . 
îndreaptă în cele din urmă, I 
asemenea scorpionului, | 
ghimpele otrăvit asupra sa ■ 
însuși. (Dintr-un Dicționar ai 1 
înțelepciunii)

_______________________ I

Mici
Mwri

mărunt, sp amestecă cu puțină 
apă și se pun în tăvița pentru 
cuburi de gheață la 
congelator. Introduse in supe 
sau ciorbe, au același gust 
aromat ca și vara.

GHIVECELE CU 
MENTĂ. LAVANDĂ si ROȘII. 
puse printre celelalte flori de 
balcon, alungă muștele și 
țânțarii. Nu mai e nevoie de 
sprayuri.

- FIERUL DE CĂLCAT cu 
talpa murdară se curăță 
excelent dacă e lăsat o 
noapte întreagă pe un prosop 
îmbibat în oțet.

Grupaj de ILIE LEAHU
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Au trecut doi ani și mai 
bine de la alegerea actua
lilor conducători al localită
ților urbane șl rurale. Fap
tul acesta ne oferă un.mo
ment de bilanț al activității 
desfășurate de organele 
locale ale puterii executive, 
dar se poate încerca și e 
sondare a părerilor cetă
țenilor despre ce au făcut 
și ce fac cei ce au fost aleși 
să conducă destinele ora
șelor și comunelor. Pe 
această temă am stat de 
vorbă cu mal multți cetățeni 
al Hațegului pe care l-am 
abordat absolut întâmplă
tor, mai precis pe stradă.

Este un profesor 
bun, și un primar 

bun
Cu dnii Petru Stan și Sep- 

timiu Șerban am intrat în discuție 
direct cu întrebarea:

- Știți cine conduce orașul? 
Septimiu Ș: Sigur că da. Pri

marul Ion Glodeanu le-a fost 
profesor la copiii mei.

- Câți copii aveți?
- Trei. Toți așezați la casele 

lor, la rosturile lor.
- A fost profesor bun?
- Da.. Copiii vorbesc frumos 

despre dumnealui.
- Și ca primar cum este?
- Tot bun. De când este în 

fruntea Hațegului s-au realizat 
niște lucruri.

Rezervația de zimbri - punct 
de atracție pentru turiști

Punct de atracție pentru tu
riști, Rezervația de zimbri de la 
Hațeg a înregistrat după revoluție 
o serie de greutăți care și-au pus 
amprenta pe fauna parcului. 
Unele schimbări care s-au făcut 
în conducerea Ocolului Silvic în 
1996 și a administrației Rezerva
ției au adus o nouă viziune asu
pra importanțe' relansării acti
vității turistice din parc. în acest 
sens s-au adus câteva exem
plare de zimbri, urși, fazani și 
căpriori. Existența unui număr 
mare de câini vagabonzi în zonă 
a afectat numărul căpriorilor, 
aceștia căzând pradă uneori în 
interiorul țarcurilor. După cum ne- 
au precizat ațâț șeful Ocolului 
Silvic Hațeg, dl Viorel Dumitres

ORAȘUL ARE ÎN FRUNTEA 
SA OAMENII PE CARE îl 

MERITĂ
- De pildă?
Petru Stan: S-a introdus gazul 

metan în toate blocurile, s-a mo
dernizat telefonia, s-au asfaltat 
aleile dintre blocuri. După părerea 
mea, indiferent cine conduce un 
oraș, și cetățenii au datoria să 
respecte regulile de conviețuire. 
Adică dacă ai de aruncat o hârtie 
și n-ai unde, trebuie s-o ții în bu
zunar până găsești un coș pentru 
hârtii.

l-am votat și nu ne 
pare rău

Doi domni stăteau de vorbă în 
fața pqștei. Le-am pus aceeași 
întrebare: ce părere âu despre cei 
ce conduc orașul? Unul din cei 
doi a răspuns:

- îl cunosc bine pe dl primar și 
pe dl viceprimar. Sunt amândoi 
oameni buni, de treabă.

- De treabă, dar fac treabă?
- Fac. De când conduc orașul 

s-au-realizat niște lucruri.
- Care sunt acestea?
- Păi, cele trei parcări din cen

trul orașului, troița ridicată în me
moria eroilor, înălțarea sediului 

cu, cât și Petru Crăciunesc, pădu
rar în cadrul rezervației de zimbri, 
în lunile următoare se intenționea
ză capturarea unor cerbi și lopătari 
pentru a se îmbogăți numărul ani
malelor din rezervație.

La fel ca și în alte sectoare, 
problema cea mai dificilă rămâne 
cea financiară. Pentru a se face 
față iernii, s-a adunat ghindă, s-a 
cumpărat porumb pentru animale. 
Taxele care se percep la intrarea 
în rezervație - 1500 de lei pentru 
copii și 3000 de lei pentru adulți - 
sunt modice pentru asigurarea 
cheltuielilor necesare rezervației, 
de aceea singura alternativă o 
reprezintă procurarea prin re
surse proprii a fondurilor bănești 
și a hranei animalelor.

Primăriei ș.a. ca să menționez 
doar câteva. Eu vă spun sincer 
că l-am votat pe dl Glodeanu. Și 
nu-mi pare rău.

- Nici mie nu-mi pare rău că I- 
am votat, intervine cel de al doilea. 
Și dl Glodeanu și dl Timiș sunt oa
meni ce se străduiesc pentru Hațeg.

Le-am cerut celor doi să-și 
spună numele. Ni le-au spus, dar 
ne-au rugat să nu-l scriem în “Cu
vântul liber" - ziar.pe care-l citesc 
în fiecare zi. Le îndeplinim rugă
mintea.

Avem și rezultate
Următorul om pe care l-am 

abordat a fost dl loan Norocel. In
terlocutorul ne-a spus:

- Hațegul are, în prezent, o 
conducere bună, care a reușit 
câte ceva.

- Ce anume?
- S-a deschis o cantină pen

tru copiii necăjiți, au început niște 
lucrări în piața centrală a orașului.

Un alt interlocutor, dl Mihai 
Biro, ne-a spus:

- Orașul nostru are în fruntea 
sa oameni harnici.

- îi cunoașteți?

Ambițiile conducerii Rezervației 
de la Hațeg sunt de apreciat iar 
materializarea acestora va rea

In Rezervafia de zimbri de la Hațeg, ursul 'Viorel' iși 
Întâmpină vizitatorii Qu grafie șr eleganță

-------------------------------------------->
- Da. Domnul Glodeanu și I 

domnul Timiș. Oameni de ac
țiune.

- Ce s-a realizat în Hațeg în 
ultimii doi ani și ceva?

- S-au asfaltat niște străzi, 
s-a îmbunătățit canalizarea 
cartierului de blocuri. Orașul 
este mai curat, mai bine gospo
dărit.

- Aveți nume de ungur.
- Da, dar nu știu o boabă un

gurește. Știu că părinții mei au 
venit în Hațeg de la Aiud.

Deocamdată doar 
promisiune

Imediat ce am trecut podul 
peste râul Galbena am luat-o la 
dreapta și am intrat pe strada 
Teilor. O stradă cu case vechi și 
părăginite. în vreme ce stăteam 
de vorbă cu un bărbat ne-a 
abordat o femeie care se nu
mește Maria Blumagher.

- Am fost la dl primar în au
diență.

- Cu ce treabă?
- Să-i spun că strada noas

tră este neglijată. N-are apă, n- 
are gaz metan. Când plouă tre
buie să mergi cu barca.

- Și ce a zis primarul?
- Că vine pe strada noastră.
- A venit?
- Da. Și a promis că neca

zurile noastre se vor rezolva.
Din relatările interlocutorilor 

se desprinde faptul că în frun
tea orașului se găsesc oamenii 
pe care acesta îi merită.

duce parcul la faima de odinioară, 
când acesta era vizitat zilnic de 
un număr mare de turiști.

Noua piață prinde
contur

încet, încet, se conturează și noua piață a orașului

- Die Septimiu Pipau, 
sunteți administratorul SC 
"Mobcomap” SRL din oraș, 
firmă care construiește no
ua piață. De când a început 
practic această lucrare?

- Acum trei ani noi am 
concesionat 2500 m2 din 
acest teren. Dar ce a fost 
aici... Parcă era groapa de 
gunoi a orașului. Așa că nu 
ne-am putut apuca de trea
bă decât mai târziu.

- Pe ce perioadă ați 
concesionat terenul?

- Pentru 50 de ani. Vreau 
să vă spun însă că numai 
până acum, noi am băgat 
aici mai bine de 150 tone de 
ciment.

- Din câte se vede, piața 
este împărțită în două.

- Da. Există piața des
chisă, care cuprinde 1500 
m2, și piața acoperită de 
1000 m2. Ne-am gândit și la 
perspectivă. Vreau să spun 
că în așa fel s-a proiectat 
partea deschisă, încât și ea 
să poată fi acoperită într-un 
viitor nu prea îndepărtat. Evi
dent, dacă va fi nevoie de 
așa ceva.

Pagina realizată ae
Comei POENAR, Traian BONDOR, Valentin NEAGU

Fotografi!: Traian MÂNU

- Când va fi finalizat 
obiectivul, die Septimo*?

- Piața deschisă, până la 
sfârșitul anului. Este foarte 
multă treabă, iar pentru a 
scădea costurile, jumătate 
din lucrări le facem pe loc. 
Aici facem betoanele, aici s- 
au realizat deja o parte din 
mese etc.

- Când vor avea hațe- 
ganii piață închisă?

- Pe la sfârșitul anului 
viitor.

- Dacă vorbim de în
treaga investiție, când tre
buie finalizată?

- Piața trebuia să fie 
deja gata, dar au intervenit tot 
felul de probleme. Am avut și 
unele discuții la primărie pe 
această temă. Oricum, în 
ceea ce ne privește, noi fa
cem tot posibilul ca cetățenii 
orașului să aibă cât mai cu
rând o piață dintre cele mai 
frumoase Și funcționale.

- Cât credeți că va 
costa toată afacerea?

- După niște calcule pre
liminare cam la 5 miliarde 
de lei. Noi sperăm însă să o 
scoatem la jumătate.
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Florărie nouă
De multă vreme Hațegul n-a 

avut unitate pentru desfacerea 
de flori. Dl Mircea Flora din Hu
nedoara a deschis în chiar cen
trul orașului în locul unei tutun
gerii o florărie. Unitatea comer
cializează flori naturale - aduse 
de la Arad sau din grădina pro
prie, pământ pentru ghivece, în
grășăminte, flori artificiale ș.a.

Prețuri 
rezonabile

Dna Victoria Alimescu are 
în oraș trei unități de tip ABC 
prin care desface în general 
produse alimentare, pâine, lac-

| tate. Dna V.A. aprovizionează 
> săptămânal cele trei magazine 

și practică prețuri rezonabile.

Concurentă audio
Puțini sunt cei care știu că 

orașul Hațeg se află pe locul 
întâi în ce privește posturile lo
cale de radio raportate la nu
mărul de locuitori. Așadar, la Ha
țeg, în prezent funcționează do
uă frecvențe radio Est - Vest, 
iar într-un timp scurt va emite în 
eter și Radio Vest Timișoara. 
Raportat la populația orașului - 
circa 11.000 -, la fiecare 3.700 
de locuitori va funcționa un 
post de radio, fapt ce impune o 

| competiție și calitate în grila de 
■ programe a fiecărui post de 
'radio.

■ •
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Pentru ca atmosfera să fie au-l 

tentică. cei care și-au "parcat" caii 
putere plesnesc amenințător din bice. 
Ce-o vrând să spună?

De altfel, cu tot interesul nostru, din 
toată vorbăria din zonă nu am priceput 

i nimic. Poate altă dată, cu translator... 
i Am înțeles totuși ceva: unii se
■ ceartă. Din ce pricini, ei știu. Din cele
> spuse însă de oamenii locului am înțeles 

că certurile se finalizează și prin bătăi.
Am plecat din intersecție cu o pă-

> rere de rău. Regretul că un asemenea 
i punct central al orașului Hațeg, prin
■ care trec zilnic mii de autovehicule, mii 
- de oameni din diferite locuri din țară,

Suntem pe la ora prânzului, iar nu- are o asemenea imagine. O imagine 
mărul țiganilor crește. Majoritatea stau dusă în țară și mai departe. Nu arfi nici 
în picioare, dar unii reazemă stâlpii, prima, nici ultima imagine falsă despre 

cunoscutele lor pălării, pirande înflo- scaunele sunt'ocupate de pirande._____ un oraș. Pentru Hațeg este păcat. J

Dacă la Hațeg vrei să vezi ceva 
pitoresc, atunci musai să mergi 

la intersecția șoselelor care duc la Pe
troșani și Sarmizegetusa.

Cei cunoscători știu că zona este 
la câțiva pași de centrul orașului. De 
fapt, în celălalt capăt al Hațegului ni s-a 
sugerat că, dacă vrem să vedem întâl
nirea zilnică a țiganilor din zonă, să 
mergem acolo. Și așa am făcut.

Ora la care am ajuns acolo se pare 
că nu era și aceea la care se adună ți
ganii. Doar câțiva se încălzeau la un 
soare cu dinți. Totuși, urmele lor erau 
evidente. între căsuțele de lemn (de 
altfel destul de arătoase altădată), 
murdărie de cal, urme de căruță...

Nu a trecut însă multă vreme, și 
zona s-a animat. Țigani bărboși cu

La intersecția 
șoselelor

rate, puradei gălăgioși, țigani tineri și 
bătrâni pun stăpânire pe zonă. Unii 
vin cu căruța și "parchează” pro
fesionist în viteză între căsuțele de 
lemn.

Gălăgia crește. Puradeii zburdă. 
Dintre cei aproximativ 50 de țigani care 
s-au adunat între timp aici credem că 
vorbesc mai mulți. Toată zona este do
minată de vacarmul din intersecție.

f TENSIUNI LA SC ȚARA HAȚEGULU11
Licitația organizată de către FPS prin care s-a 

vândut un pachet de acțiuni de 45,23 procente a 
creat mari nemulțumiri în rândul salariaților și 
acționarilor de la SC Țara Hațegului SA.

Excluderea de la licitație a celor trei societăți și în 
mod special a SC Țara Hațegului SA a tensionat 
atmosfera întrucât salariații spun că "s-a încălcat legea 
de către organizatorii licitației; de către FPS - iar 
excluderea de la licitație a înlăturat orice șansă a celor 
care timp de 30-40 de ani au lucrat în această unitate.” 

într-o primă fază, Asociația Salariaților a depus o 
contestație prin care solicită anularea celei din 19 
octombrie și organizarea unei noi licitații pe baze 
corecte.

Salariații și acționarii societății mai spun că sunt 
hotărâți să acționeze FPS-ul în judecată dacă nu se 
va reveni asupra deciziei din 19.10.1998, întrucât 
"este anormal să fie exclusă de la licitație Asociația 
-Salariaților din moment ce prevederile legale privind 

^depunerea ofertei au fost respectate."
✓

In căutarea spiritului gospodăresc
Nu ne propusesem inițial să 

mergem pe strada Independenței. 
Am observat însă niște șanțuri să
pate și am fost curioși să vedem ce 
se face pe acolo. Așa că am pornit 
la pas pe partea pe care se putea 
circula. A fost ușor să aflăm că 
respectivele șanțuri sunt pentru 
cablurile telefonice "Alcatel".

Și dacă tot am pornit pe "Inde
pendenței”, am aruncat câteva 
priviri și asupra felului cum se 
prezintă. Blocurile sunt diferite ca 
aspect. Unele arată ca după răz
boi, altele sunt mai îngrijite. Majo
ritatea au "coșuri de fum". Și se 
știe de ce, nu? între blocuri, tot

felul de gunoaie. (Oare locatarii 
nu au nimic de spus despre acest 
lucru?). De asemenea, în spatele 
unora, locatarii mai plantează cas
traveți, varză, ardei... Cu toate 
acestea, aspectul neîngrijit al spa
țiilor persistă. Cele mai mari bălării 
le-am văzut însă în spatele blo
cului 8. Chiar așa de mult le plac 
oare celor ce locuiesc acolo?

Am ajuns și pe Aleea Centralei. 
De pe bl. 4 curge zugrăveala. Dar 
nu numai de pe el. Intrări ale casei 
scărilor degradate, cu geamuri 
sparte. în fața blocului C1, oamenii 
taie lemne. Clădirea este la câțiva 
metri de centrala termică. De fapt,

fosta centrală nu mai există de 
multă vreme, decât ca o clădire în 
paragină. Prin geamurile sparte se 
pot vedea doar schelete ruginite 
de țevărie. Oricum, un peisaj deloc 
de invidiat pentru orice localitate. 
Mai ales prin inutilitatea lui.

în imediata apropiere este 
strada "Sarmizegetusa”. Cu toate 
acestea, parcă ne aflăm în alt 
oraș. Arată cu totul altfel. Blocuri 
îngrijite, rondouri de flori, cură
țenie. Mâna omului gospodar se 
vede de departe. Ne-am întrebat 
și întrebăm: de ce oare în alte 
locuri nu se vede absolut deloc 
spiritul gospodăresc?
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CUMPĂRĂRI

• Vând casă, Boșorod, nr. 93. 
Tel. 217553 (4638)

• Vând casă, 6 camere, cen
tral, Simeria, posibilități priva
tizare. Tel. 260398 (4646) -

• Vând cabană lemn, demon- 
tabilă, 24 mp, Brad, tel. 650152, 
după ora 19. (5082)

• Vând Ford Escort 1987, 
înmatriculat, convenabil, stare 
bună, 651579, 094/561588 
(5081)

• Vând Dacia 1310, zero km, 
aragaz plită, nou, casă marcat 
bani. Cumpăr betonieră. Tel. 
221870 (4639).

• Vând tractor U445, cu plug. 
Tel. 217208 (4633)

• Vând Dacia 1300, avariată, 
carte identitate, 6.500.000 lei, 
260988 (4637)

• Vând Dacia 1300, fabricație
1977, 10.000.000 lei, tel. 
620703 (4641)

• Vând Mercedes 300 D, 
Break, Opel 1600 Break. Tel. 
212463 (4645)

• Vând Skoda 120, fabricație
1978, piese rezervă, 6 milioane. 
Tel. 092/398441, 221090, după 
ora 16. (3500)

• Vând Chrysler Sunbe M, an 
fabricație 1980, 1300 cc, 1500 
DM, negociabil. Tel. 233576 
(4660)

• Vând camion, motor Raba 
10 t, preț 65.000.000 lei. 
negociabil. Tel. 233266 
(4603)

• Vând oțel beton diametrele 
6-2965, 8, 10, 12-2805. Tel. 
213637, 092348200 (4579)

• Vând țuică prună. Tel. 
226658, orele 9-12. (4624)

• Vând urgent orgă “Roland” 
E-36. Deva, tel. 054/230485, 
233841 (5278)

• Cumpăr telefoane celulare 
defecte sau blocate. Tel. 094/ 
852145 (4616)

• Vând plug U445, autodubă 
TV 12, Diesel, cabină tractor 
U445. Tel. 213777. (4633)

• Vând haina blană de nutrie, 
maro închis, import Polonia, 
nr.48-50 (pentru femei). Deva, 
tel. 625859. (4610)

• Vând urgent spațiu comer
cial Simeria, zona pieței, 
52.000.000 lei, negociabil. Tel. 
260655, 261964,. orele 16-20. 
(4610)

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

• Concern canadian oferă 
posibilități de câștig proporțio
nal cu munca depusă. Sunt 
invitate persoanele cu mintea 
deschisă și fără prejudecăți. 
Veți fi pregătit gratuit ca ma
nager pe timpul formării. Câști
gați până la 2 milioane de lei/ 
lună. Experiența nu este nece- 
sară. 054/627527, (3269)

• ALTEX angajează ges
tionari la magazinul ALTEX - 
Hunedoara, în condițiile: 
studii medii, vârsta maximă 
35 ani, domiciliul în Hune
doara. Acte necesare: copie 
după actele de studii, cur
riculum vitae, fotografie re
centă. înscrierile prin fax 
033/230817 sau prin poștă: 
Ștefan cel Mare 6, Piatra 
Neamț, 5600. Relații la tel. 
033-210671, Șef birou per
sonal. (OP)

• Angajăm tineri dinamici 
pentru o activitate deosebită și 
avantajoasă. Câștiguri între 1,5- 
3 milioane lei. Tel. 092/440080, 
713962 (5475)

• Specialist în zootehnie 
efectuez la cerere telefonică 
monte artificiale la animale (vaci 
și scroafe). Telefonați la 668286 
Șoimuș sau telemobil 092/ 
752090 Alin.

• Societate comercială anga
jează zilieri pentru manipulare 
marfă. Tel. 230194 (4583)

• Posesor dubiță 1 t, caut de 
lucru sau închiriez. Tel. 092/ 
281533. (4634)

• Cu aceeași nemărginită 
durere soțul, copiii, nurorile, 
nepoții și cuscrii anunță că au 
trecut 6 luni de când moartea 
nemiloasă a smuls-o de lângă 
ei pe draga lor

ELEONORA SUSAN
Parastasul duminică, 1 

noiembrie 1998, la Biserica 
Ortodoxă din satul Archia. Nu 
te vom uita niciodată. (4636)

• Se împlinesc 3 ani de la 
trecerea în veșnicie a dragului 
nostru

MIRON BORZA
Nu te vom uita niciodată. 

Dumnezeu să-l odihnească în 
pace! Soția Ileana cu familia. 
(4658)

• Colectivul Restauran- 
tului”Rapid” Deva aduce mân
gâieri familiei Pavelean, îndo
liată prin trecerea în neființă a 
mamei. Bunul Dumnezeu să- 
i dea odihnă veșnică. (4654)

• Vând citostatice Novan-
’trone, Ifosfamide, Mesno. Tel. 
228146, după ora 18 (4635)

• Vând seif model vechi, 
chioșc metalic 20 mp, circular 
la 380 W. Tel. 260398 (4646)

ÎNCHIRIERI

• Ofer cameră separat pentru 
două eleve, condiții foarte bune. 
Tel. 213103, Deva.

• închiriez apartament ca 
locuință sau spațiu comercial, 
Deva, Aleea Romanilor, bloc 22, 
ap. 3. Tel. 623660 (3442)

OFERTE DE
SERVICII ' J

• Căutați un loc de muncă 
unde se câștigă mulți bani ? 
Aveți vârsta cuprinsă între 18 și 
35 ani? Sunați la 092477097 
(4602)

DIVERSE

• Hanul Cerbul, din Podele, 
vă invită duminică, 1.11.1998, 
ora 19, la horă. (5084)

• Faur Liliana cheamă în 
judecată pe Faur loan pentru 
divorț, în dosar nr. 3786/1998, 
termen: 4.XI.1998, la Judecă
toria Hunedoara. (4657)

PIERDERI

• Pierdut certificat nr.2133/IT, 
eliberat de Ministerul Finanțelor 
Publice pentru SC Bogdanex 
Simercom SRL Simeria. îl de
clar nul. (7773)

Aprovizionare 
cu semințe și 
insecticide
De curând Primăria co

munei Brănișca, cu sprijinul 
direct al Semrom Orăștie, a 
reușit aprovizionarea cu se
mințe (4 tone grâu), dar și cu 
substanțe necesare pentru 
combaterea bolilor și a dău
nătorilor. Un alt aspect pozitiv 
este faptul că agricultorului i 
se asigură asistența tehnică 
de către specialiști din cadrul 
Camerei Agricole Brănișca.

întârzieri la 
semănat

Programul stabilit de 
Agromicia Brănișca și Agro-

ANUNȚ PUBLICITAR»
pentru vânzarea de acțiuni prin

LICITAȚIE CU STRIG ARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 
22 Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, modificată și 
completată 50,1% din acțiunile Societății Comerciale “ARDELEANA” - SA, cu sediul în Deva, str. 
Nicolae Grigorescu, nr. 45, județ Hunedoara, cod fiscal R2111889, nurnărde înmatriculare la Oficiul 
Registrului Comerțului J 20/326/1991, având:

Obiectul principal de activitate: comerț cu amănuntul
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 496.725 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998 semestrul I: 810.061 mii lei 
Pierderea ultimului an încheiat: 50.792 mii [ei.
Structura acționariatului la data de 24.06.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 9.955 50,1
SIF 2.480 12,5
FFM 7.434 37,4
TOTAL 19.869 100

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 248.875.000 lei.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția Teritorială 
a Fondului Proprietății cfe Stat Hunedoara-Deva, între orele 8-16, până în ziua precedentă organizării 
licitației, inclusiv.

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 500.000 lei, taxa de participare în valoare de 250.000 
lei și garanția de participare în valoare de 7.466.250 lei vor fi achitate la casieria vânzătorului - sediul Direcției 
Teritoriale Hunedoara-Deva sau în contul numărul 251100980000607 deschis la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZEiNTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 18.11.1998, ora 10, la sedhjl Direcției Teritoriale FPS Hunedoara.
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data de 

27.11.1998, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea^de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

PREZENTARE și de către alți ofertanți în condițiile prezentate mai sus.
Pentru persoanele fizice/juridice străine plata DOSARULUI DE PREiZENTARE, a taxei de participare și a 

garanției de participare se face în contul nr. 251.100.000.002.423.000.08 de devize convertibile în USD 
deschis la BANCOREX, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute în HG 55/1998, 
modificată și completată , art. 51, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE în plic sigilat 
cel mai târziu cu o oră înainte de începerea licitației la sediul de mai sus.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare - cumpărare în devize 
convertibile, la cursul valutar, comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de 
garanție bancară valabilă120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la Direcția Teritorială-FPS Hunedoara, dna 
Secașiu Rozalia, tel. 054/211089, 054/214503, zilnic între orele 10i-13.

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.

( VREMEA
Vremea va fi răcoroa

să, cu cerul temporar no- 
ros. Va ploua local în regi
unile nord-vestice și cu 
totul izolat în rest. în zo
nele montane din aceste 
regiuni se vor semnala la- 
poviță și ninsoare. Vântul 
va sufla slab până la mo
derat, cu unele intensi
ficări în zona montană. 
Temperaturile maxime vor 
fi cuprinse între 8 și 16 
grade, ușor mai ridicate în 
sudul țării. Dimineața, în 
zonele joase, va fi ceață. 
Pe alocuri se va forma 
brumă în Transilvania și în 
Subcarpați.

serv Ferma 9 Brănișca 
pentru însămânțarea cu 
grâu prevede o suprafață 
de 260 ha. Dintre acestea 
până în prezent s-au semă
nat doar 30 ha. Cauzele 
care au făcut ca însămân
țarea cu grâu să se reali
zeze într-un procent așa 
mic sunt: întârzierea sub
vențiilor, lipsa fondurilor 
bănești, prețul mic stabilit 
la valorificare. însă cel mai 
real impediment s-a dove
dit a fi "timpul nefavorabil" 
a afirmat dl loan Matei - 
inginer agronom la Ca
mera Agricolă Brănișca. în 
schimb, la cele 10 ha de 
orz (din cele 15 programa
te) care s-au însămânțat la 
timp se constată o stare de 
vegetație bună.

Ciprian MARINUȚ

ANUNȚ PUBLICITAR
pentru vânzarea de acțiuni prin

LICITAȚIE CU «STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIIGARE, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, modificată și completată 70% 
din acțiunile Societății Comerciale “TRANSMIN” - SA, cu sediul în Brad, str. Abatorului, nr. 2, județ 
Hunedoara, cod fiscal R7300714, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/235/1995, având:

Obiectul principal de activitate: transport de marfă și persoane
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 281.750 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998 /semestrul I: 236.512 mii lei 
Pierderea ultimului an încheiat: 99.340 mii lei.
Structura acționariatului la data de 6.10.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 7.889 70
SIF 1.744 15,47
FFM 1.637 14,53
TOTAL 11.270 100

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 197.225.000 lei.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția Teritorială 
a Fondului Proprietății de Stat Hunedoara-Deva, între orele 8-16, până în ziua precedentă organizării 
licitației, inclusiv.

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 500.000 lei, taxa de participare în valoare de 250.000 
lei și garanția de participare în valoare de 5.916.750 lei vor fi achitate la casieria vânzătorului - sediul Direcției 
Teritoriale Hunedoara-Deva sau în contul numărul 251100980000607 deschis la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 18.11.1998, ora 12, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data de 

27.11.1998, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

PREZENTARE și de către alți ofertanți în condițiile prezentate mai sus.
Pentru persoanele fizice/juridice străine plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de participare și a 

garanției de participare se face în contul nr. 251.100.000.002.423.000.08 de devize convertibile în USD 
deschis la BANCOREX, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute în HG 55/1998, 
modificată și completată , art. 51, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE în plic sigilat 
cel mai târziu cu o oră înainte de începerea licitației la sediul de mai sus.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare - cumpărare în devize 
convertibile, la cursul valutar, comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deachis contul principal să emită o scrisoare de 
garanție bancară valabilă120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la Direcția Teritorială-FPS Hunedoara, dna 
Secașiu Rozalia, tel. 054/211089, 054/214503, zilnic între orele 10-13.

Informații suplimentare privind oferta FI^S se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.

http://www.sof.ro
http://www.sof.ro
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Siigiuiir voim itirâi» imaiii Hire?
Lucrurile nu par să reintre 

pe un făgaș normal cum ar fi 
normal. Societatea, bolnavă, nu 
progresează spre a se deba
rasa încet de tarele ei. Toate 
acestea datorate unei politici 
nechibzuite după îndelungi ezi
tări și rătăciri în degringoladă, 
însă abia-i începutul relelor. în 
timp ce unii muncesc cu acribie 
la propășirea lor și a patriei, alții, 
pehlivani, adică șarlatani, cum îi 
numea dl D. Damian, pensionar 
din Deva, se strecoară ad-hoc 
pretutindeni unde le "pică” un os 
de ros. Interesul poartă fesul. 
Depinde de fiecare cum se știe 
descurca în propriu-i interes 
vârât în labirintul misterios al 
economiei de piață prelungit în 
tranziție. Asta ce va să zică? 
Nimic altceva decât frâie libere 
de îmbogățire pe două căi: a 
cinstei și a necinstei. O mulțime 
de societăți lucrative fac dova
da primei categorii, precum și

societatea românească în an
samblul său pare la fel: corectă. 
Recunosc, e cam rău momen
tan, dar va fi cu siguranță și bine. 
Oare când? Țara va progresa 
inevitabil pe calea reformelor 
caracteristice democrațiilor au
tentice? Greu de spus, căci "gu
rile rele" zic că producția de bu
nuri în scădere ne face să con
sumăm mai mult decât produ
cem. O fi n-o fi viața merge îna
inte. Corupția se apropie spre 
marginea prăpastiei? De-acolo 
nu va mai avea cale să se în- 
toarne? Sigur, se va prăpădi? 
Intermediarii interpuși între pro
ducători și beneficiari își vor 
înceta și ei în curând activitatea 
necugetată nemaiumflând pre
țurile? Iarăși un lucru greu de 
prevăzut. Inflația și producția pe 
stoc se vor diminua până la epui
zare, privatizarea va atinge cote 
maxime, iar blocajul financiar și 
discrepanța dintre importuri și

exporturi în balanța eficienței 
vor dispărea? Idei oportune 
despre o societate în redresare 
se vehiculează cu tărie, iar ac
tele filantropice sunt văzute spo
radic sau chiar încheiate. Străi
nătatea nu ne mai întinde mâna 
ca imediat după '89 și chiar până 
mai anii trecuți. De-acum deviza 
“Ajută-te singur”, lansată pe piață, 
circulă ca un zvon aoceptat cu 
rezerve, cu părere de rău. E greu 
să te descurci singur, dar trebuie 
s-o faci. învăluiți în mister, buimăciți 
de aiureala vorbelor noastre, în
cercăm să pipăim realitatea crudă 
dar adevărată: fără muncă te
nace, bine organizată, pe toate 
planurile sociale, nimic nu e. Altfel, 
societatea se destramă și-i păcat. 
Dar pentru aceasta trebuie și 
conducători buni. Și, har Domnului, 
se pare că îi avem și pe aceștia. 
Deci, la treabă pentru scoaterea 
tării din impas.

Valentin BRETOTEAN

Programarea filmelor 
pentru perioada 
30-5 nov. 1998

tf “PATRIA” - DEVA:
Șacalul (30-5 nov.);

“FLACĂRA” HUNE
DOARA: Banii vorbesc (30-5);

U “PARÂNG” PETRO
ȘANI: Dosarele X (30-2); 
Dragoste fără sfârșit (3-5);

V "CULTURAL” LUPENI:

Claudia și-a înjunghiat 
soțul

Claudia Nan are 29 de ani, 
locuiește la Hunedoara și este 
mamă a doi copii minori. Duminică 
noaptea, 25 octombrie a.c., pe 
fondul unor neînțelegeri, ea și-a 
lovit soțul cu un cuțit. Nicolae 
Nan, 36 de ani, șomer, a fost in
ternat la Spitalul Municipal Hune
doara cu diagnosticul "plagă 
înjunghiată suprascapulară pe
netrantă pulmonar stânga și sta
re de ebrietate". Măsurile penale 
vor fi luate după punerea con
cluziilor medicului legist.

Lovit de locomotivă
Aflându-se recent la volanul 

unui autocifarom, Emilian Medrea, 
22 de ani, șofer la SC “Acomin" 
SA, nu a respectat semnalul optic 
și acustic de avertizare și s-a an
gajat în traversarea pasajului de 
cale ferată de la Spini, comuna” 
Turdaș. A fost surprins și lovit de 
locomotiva trenului accelerat nr. 
1622. Din fericire nu s-au înre
gistrat victime, dar șoferul urmea
ză să răspundă pentru "distrugere

Aflăm be 
Ia poliție 

din culpă", respectiv avariile aduse 
locomotivei și autospecialei.

N-a plecat cu mâna 
goală

De puțină vreme, loan Chi- 
riac, 47 de ani, șofer la "Side
rurgica” SA Hunedoara, a invitat 
la locuința sa și pe Mirela Petro- 
nela Cobzariu, o doamnă de 52 
de ani din localitate. Treaba este 
că respectiva doamnă nu a ple
cat cu mâna goală, l-a sustras 
lui loan 700 mărci germane.
Cinci spargeri in IO zile

Chiar așa, nu mai puțin de 
cinci spargeri de autoturisme a 
săvârșit în 10 zile un individ fără 
ocupație din Hunedoara. Folosind 
chei potrivite, Emil Corcoz acționa 
cu precădere în spațiul amenajat 
în fața porții nr. 1 a SC "Siderur
gica" SA. Prejudiciul total este în 
cazul lui de 2.642.000 de lei.

Accident mortal
Duminică, 25 octombrie a.c., în 

jurul orei 20,30, pe DN 7, la Vețel, a 
avut loc un accident de circulație 
în care și-a pierdut viața un pen
sionar în vârstă de 58 d.e ani. 
Mihai Aioanei, care se afla în stare 
de ebrietate, s-a angajat în traver
sarea arterei fără să se asigure și 
prin loc nepermis. A fost surprins 
de autoturismul condus de Marinei 
Stan, 23 de ani, șofer la “Energo- 
utilaj" Mintia.

Rănire gravă cu 
bătătorul pentru 

covoare
S-a petrecut la Hunedoara. 

Sorin Ștefan Găliceanu, 19 ani, a 
manevrat neatent un autoturism 
aflat în parcarea de lângă bl. B3, 
din bulevardul Dacia. Mașina a 
rupt un bătător pentru covoare, 
care în cădere a rănit grav pe 
minora Francisca Dănilă, de 12 
ani. Fetița s-a ales cu o fractură 
deschisă la antebrațul stâng.

Rubrică realizată cu 
sprijinul i.P.J. Hunedoara

Omul cu masca de fier (30-2); 
Dosarele X (3-5);

V “DACIA” HAȚEG: 
Marea lovitură (30-2); Omul cu 
masca de fier (3-5);

W “ZARAND” BRAD: 
Armageddon - Sfârșitul lumii 
(30-2); George trăsnitul junglei 
(3-5);

U “PATRIA” ORĂȘTIE: 
Godzila (30-2); Coșmarul unui 
american la Paris (3-5);

V “LUMINA” ILIA: Mai 
bine nu se poate (30-1);

Grupul Școlar
Industrial

M.R. Simeria

ANUNȚĂ
Concurs, în data de 

16 noiembrie 1998, 
ora 10,00, pentru ocu
parea următoarelor 
posturi vacante:

- contabil șef 
(studii superioare)

- paznic (să aibă 
calificare de tâmplar)

Relații la secreta
riat, telefon 260453, 
Șoseaua națională 
nr. 136 Simeria.

flZOMfl S.fl. DANBOS S.R.L.
ARAD Tel./Fax: 057/28.87.31 BUCUREȘTI T.l./Fwc 01/230.25.62

@ Bifi Dutchman
GmbH - Germany

Lider mondial în echipamente 
pentru creșterea 

păsărilor și porcilor 
oferă:
• Furajare • Adăpare
• Ventilație șl încălzire asistate de calculator
• Boxărl pentru halele do porci
• Baterii ecologice 

pentru găini

PENTRU INFORMAȚII TEHNICE 
Șl COMERCIALE CONTACTAT!:

SC INFOMIN SA Deva ]
Cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr.37/A 

(lângă magazinul ULPIA)

ÎNCHIRIAZĂ o încăpere de 25 mp.
Relații suplimentare Io telefoanele 213915, 214718 

sau la sediul firmei.

SC MACRO SRL Pitești
________________________________________________ 9

Vinde ulei comestibil dublu 
rafinat din floarea soarelui 

la Pet 1/1 - 10.000 lei/ buc. și 
la sticla 1/2 - 4.500 lei/buc.
Preturile includ TVA.
Telefon: 048/282880.

S.C. CETATE S.A. DEVA
Str. Mureșului, nr.4

Organizează licitație publică 
pentru vânzarea de 

AUTOFURGOANE TRANSPORT PÂINE 
în fiecare miercuri a săptămânii, 

ora 10,00, la sediul firmei, 
începând cu 4 noiembrie 1998.

Informații la tel: 214225; 218963.

—Important pratr t
^ii xicirn i hunedoara:
Fundația pentru o Societate Deschi *a 

organizează cursuri de calificare în funcția de inspector 
resurse umane (referent, asistent social, personalist).

Cei interesați pot suna la telefon 217048, int. 221 sau să 
se adreseze la Clubul Șomerilor, situat la Clubul Siderurgistul 
din municipiul Hunedoara.

Acest curs se va desfășura cu începere din data de 
02.11.1998 și va dura 12 săptămâni.

Informații la O.F.M.S. Deva - etaj II, camera 14.

MARI REDUCERI DE PRETURII I
Nou an școlar, noi prețuri mai ieftin',

D.G.M.P.S. - Oficiul Județean de Forță de Muncă și Șomaj Deva
SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, LA DATA DE 27.10.1998

K________________________ ’ ___________________________________________________________________________ _____________________________________________________________ ✓

agent comercial 5
agent de asigurare 35
agent reclamă publicitară 20 
analist 1
arhitect 3
arhitect urbanism, peisagis

tică și amenajarea teritoriului 1 
asistent medical generalist 1 
barman 29
brutar 11
bucătar 4
confecționer tricotaje

după comandă 8
confecționer - asamblor

articole din textile 52
constructor-montator de

structuri metalice 1
contabil șef 1
croitor 21
cusător piese din piele

si înlocuitori 2

cusător piese la încălțăminte 16 
depanator de aparataj electric 1 
electrician de întreținere

și reparații 1
electromecanic auto 2
electronist 4
femeie de serviciu 2
frigotehnist 4
gestionar depozit 6
inginer autovehicule rutiere 1 
inginer construcții civile,

industriale și agricole 2
inginer electronist,

transporturi, telecomunicații 1 
inginer textile, pielărie 1
instalator apă, canal 1
laborant în învățământ 1
lăcătuș mecanic 2
lăcătuș mecanic de întreținere 

și reparații universale 1
maistru în industria

textilă-pielărie 4

mecanic auto 4
muncitor necalificat 7
ospătar (chelner) 5
recepționer 1
reprezentant tehnic comerciali 
secretar administrativ ' 1 
sudor electric 1
șofer autosanitară 1
șofer de autoturisme și 
camionete 7

șofer mașină de mare tonaj 2 
tâmplar universal 6
tehnician constructor 2
tinichigiu carosier 3
tractorist 1
țesător-restaurator manual 

de covoare 15
vânzător 27
vopsitor auto 1
zidar rosar-tencuitor 1

tot. loc. de muncă vacante 331

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

^Petroșani, Lupeni, Vulcan, Ilia, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 8.30 - 12.30

Fundația pentru | 
| o Societate Des- | 
| chisâ, în colaborare cu Ofi- | 
| ciul Județean de Forță de | 
| Muncă, organizează cursuri de j 
| calificare în diferite meserii, la | 
| propunerea agenților econo- | 
I mici. Cu această ocazie anun- I 
I ță agenții economici din județul I 
I Hunedoara care doresc să se I 
I califice la locul de muncă, ti- I 
I nerii defavorizați social, să se I 
I adreseze la Oficiul de Forță de I 
I Muncă - Deva, etaj II, camera I 
I 14, telefon 217048, int.221. I

Persoanele interesate să I 
I urmeze aceste cursuri de caii- I 
I ficare - recalificare, care sunt ' 
I gratuite, pot obține informa- I 
J țiile dorite la telefonul și adre- J 
I sa indicate. J

Profitați! Cumpărați! Savurați!
fleum băuturile răcoritoare sunt eu 30 % mai ieftine! 

Stocuri limitate!

IZVORUL
MINUNILOR
0,5 I - 1.200 Iei
1,51 -2.100 lei
2 1 - 2.700 lei

0,51 - 1.900 Ici 
1,5 1 - 3.800 lei 
2 1 - 5.000 lei

0,5 1 - 1.800 lei
1,5 1 - 3.600 lei
2 I - 4.700 lei

Depozitele noastre oferă aceste produse la noile prețuri 
ți persoanelor fizice, pentru orice ocazii și sărbători.

(Prețurile nu includ TVA.)

TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT
prin depozitele sale din:

DEVA - str. Apuseni, nr. 2, tel. 231.561
BRAD - str. Avram Iancu, nr. 54, tel. 092/326.160 
HAȚEG - str. Horia, nr. 87
HUNEDOARA - str. Carpați, nr. 92, tel. 092/326.142 
ORĂȘTIE - str. Pricazului, nr. 67
PETROȘANI - str. Oltului, n. 1. tel. 544.802
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Ce spune A!G despre 
viata noastră
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Consumuri optime, 
consumuri de 
supraviețuire

într-unul din episoadele trecute ale serialului “Ce 
spune Ancheta integrată în gospodării despre viața 
noastră" reliefam câteva elemente rezultate, referitor 
la cheltuieli. în continuare câteva cuvinte despre 
consumuri și anume despre consumul alimentar.

Exprimat în calorii, consumul alimentar zilnic pe 
o persoană s-a cifrat la 2586 calorii. Ce alimente au 
furnizat acest aț^ort caloric? Aici e aici! El a fost 
furnizat în proporție de 78 la sută de produsele de 
origine vegetală și doar în proporție de 22 la sută de 
produse de origine animală. Au devenit românii 
vegetarieni? De nevoie poate. Principalul aport 
caloric, arată ancheta, s-a realizat prin: produse de 
panificație - 28,4 la sută, ulei comestibil - 9,8 la sută, 
mălai - 9,1 la sută, carne și preparate din carne - 
8,4 la sută, lapte și produse lactate - 7,9 la sută. 
Rezultă că 36,4 la sută din consumul caloric a fost 
furnizat în consum de legume, fructe, fructe de 
pădure, zahăr rafinat și alte dulciuri pe bază de 
zahăr, miere de albine, băuturi și altele.

Acestea sunt consumurile pe o gospodărie 
medie din cele cuprinse în anchetă. Trecând la 
categoriile de gospodării adevărul despre consumuri 
- de data aceasta doar cele alimentare - se 
diversifică.

într-o gospodărie de patroni consumul caloric 
zilnic pe o persoană a fost de 2681 calorii. La el au 
contribuit cu 76,1 la sută produsele de origine 
vegetală și 23,9 la sută produsele de origine animală 
consumate.

într-o gospodărie de șomer consumul caloric 
zilnic pe o pprsoană a fost de 2287 calorii furnizat în 
proporție de 48,6 la sută de produse din cereale, 
14,8 la sută din grăsimi, 7,9 la sută din carne, 7,1 la 
sută din lapte și 4 la sută din legume și fructe. 
Comparați dumneavoastră. Județul Hunedoara este 
unul din județele cu cea mai mare rată de șomaj. Dar 
o să fie bine și la vară cald.

Tirilbuiir^^
CuivaiirllcîllW
lliilbeir

VREA SĂ SCAPE DE 
VERIFICĂRI?

într-un număr al "Cuvântului 
liber" din luna iulie am primit 
răspunsul la scrisoarea mea, 
semnată și de alți trei locatari, 
referitoare la Asociația de locatari 
139 din Deva. Problema s-a rezolvat 
prin alegerea comisiei de cenzori, iar 
ca președinte al asociației a dlui 
Alexandru Cordoș. în adunarea 
comitetului Asociației de locatari i s- 
a spus dnei administrator luliana 
Ștefan să predea actele de 
gestiune comisiei de cenzori 
(președinte dl Sandu Costică).

Dna administrator n-a binevoit 
să prezinte actele de gestiune pentru 
a fi verificate deși de fiecare dată 
când i se cer spune "Da, da, le 
aduc, vă dau telefon" și mereu așa 
de peste trei luni. Dumneaei dorește 
să ne separăm de as iația 139 și 
să scape de verificările comisiei de 
cenzori. Precizez că dintr-o verificare 
incompletă pe ianuarie și februarie 
a.c. s-au constatat nereguli 
financiare.

Ce avem de făcut? S-a ajuns ca 
în țara aceasta să facă cine ce 
vrea, să nu se mai respecte legea, 
să înflorească corupția și hoția?

Aurel Teușan 
Deva, str. 22 Decembrie, bloc

42, sc. C, ap. 28

Poșta rubricii
• Scrisorii dv, stimate die 

Teofil Vlad din Ghelar, îi răspunde 
conducerea Oficiului de pensii de 
stat din cadrul Direcției Generale de 
Muncă și Protecție Socială a 
județului Hunedoara. Cităm: 
“Elementele rezultate din dosar nu 
sunt suficiente pentru a se putea 
stabili existența sau inexistența 
dreptului la pensie. în ceea ce 
privește acordarea grupei superioare 
de muncă, problema este de 
competența administrației și a 
sindicatelor din unitatea la care v-ați 
desfășurat activitatea. Aceasta 
pentru că numai acolo se cunosc, la 
modul concret, locurile de muncă și 
condițiile în care ați muncit."
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[ hunedoreni sunt 
'rugați sâ intervină 
i
i 
i 
i 
i 
i 
i
i

Dl loan Glodeanu, primarul orașului Hațeg, 
într-o discuție ce am avut-o recent cu domnia sa 
a ridicat o problemă pe care ne-a rugat s-o scriem 
și în “Cuvântul liber". Ceea ce și facem în acest f 
număr al ziarului nostru, lată care este problema:

- Foarte mulți oameni care vin în audiență ne 
solicită spațiu de locuit.

- N-a veți de unde le da, căci blocuri nu se 
mai construiesc.

- Așa este, dar avem în oraș un bloc cu 30 de
| apartamente și opt garsoniere, nelocuit.

-Ei, cum așa?
- Aparține fostului Trust județean de 

construcții, actuala SC “Condor" SA cu sediul în 
Deva. Restrângându-se activitatea de construcții, 
personalul din sectorul respectiv a plecat, căci 
nu erau hategani. Am vrut să cumpărăm blocul.

-Și? '
- SC “Condor” SA este de acord, dar ne cere 

foarte mulți bani pe care nu-i avem.
-Aveți dreptate. Dar un proprietar își vinde 

ce are cu cât vrea.
- Bine, dar blocul respectiv a fost construit 

tot cu bani de la stat.
- Ce soluție ați vedea, die primar?
- Să se emită un act normativ, eventual o 

ordonanță guvernamentală care să re
glementeze această problemă care există, după 
părerea mea, nu numai la Hațeg, l-am ruga pe 
parlamentarii hunedoreni să ridice acest aspect 
în Parlament, să interpeleze Guvernul sau 
ministerul de resort.
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PUNCTUL DE VEDERE AL 
DEPUTATULUI DUMITRU IFRIM

(Urmare din pag. 1)

RAH Petroșani pentru ca 
aceasta să-și poată desfășura 
activitatea de producție.

Conducerea Regiei trebuie 
să-și dimensioneze și să 
echilibreze personalul în funcție 
de indicatorii propuși. Nu este 
admisibil - cum de altfel se 
întâmplă în unele cazuri - ca 
personalul auxiliar să 
depășească personalul direct 
productiv.

Guvernul, prin ministerele 
de resort, odată cu promulgarea 
Legii privind zonele speciale, 
trebuie ca până la data de 17 
noiembrie 1998, să elaboreze 
normele de aplicare a acesteia 
creând o adevărată tentație 
pentru oamenii de afaceri care 
prin noi investiții să creeze 
locurile de muncă mult 
așteptate. Trebuie să precizăm 
cu toate riscurile că nimeni nu

(Urmare din pag. 1) Zonele defavorizate
Odată cu articolul 5 în 

ordonanță sunt prevăzute 
avantajele oferite de stat pentru 
firmele care vor investi în zonele 
defavorizate. Astfel, într-o 
enumerare nelimitativă amintim:

- restituirea în totalitate a 
taxelor vamale pentru toate 
utilajele (mai puțin autoturisme!) 
sau alte bunuri, materii prime sau 
know-how care se importă 
pentru desfășurarea activității 
firmei;

- scutirea de la plata 
impozitului pe profit pe durata de 
existență a zonei;

- acordarea unor sume din 
Fondul special de dezvoltare a 
Guvernului pentru stimularea 
activității de export, garantarea 
creditelor externe, finanțarea 
programelor speciale și a 
proiectelor de investiții pentru

Parlamentarii

Traian BONDOR
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este dispus să investească în 
zone unde liniștea și pacea 
socială nu există.

Trebuie să se treacă 
urgent de la disperare, 
lehamite, neîncredere în 
crearea unor condiții de 
minimă decență și demnitate 
umană.

Sindicatele trebuie să 
înțeleagă că nu prin huzurul 
liderilor care cheltuiesc banii 
celor ce îi muncesc în condiții 
extrem de grele, prin așa 
zisele acțiuni spontane, prin 
dezordine, pot să 
îmbunătățească condițiile de 
muncă ale membrilor săi, ci 
prin dialog, negocieri și 
dezbateri pot ajunge la 
țelurile propuse.

Am încredere că locuitorii 
Văii Jiului cât și cei ce conduc 
și muncesc din greu în cadrul 
RAH Petroșani vor înțelege 
just mesajul meu.

societățile comerciale la care 
statul este acționar.

Din păcate, aceste facilități nu 
sunt chiar atât de atractive pe 
cât par. Astfel, în loc să fie 
scutite de plata taxelor vamale, 
firmelor li se restituie aceste taxe 
după ce au fost plătite! De 
asemenea, de facilitățile privind 
finanțarea beneficiază doar 
societățile la care statul este 
acționar, excluzând inițiativa 
privată.

Mai există și un alt gen de 
facilități, pentru zonele unde 
șomajul depășește cu 50% media 
națională, pentru persoanele 
fizice care au un venit sub mediu 
pe economie (nu și pentru 
șomerii): tarife reduse pentru 
transport, impozitul pe venit 
redus cu 50%, scutire de plata 
impozitului agricol.

PAR sau opoziția de dreapta
(Urmare din pag. 1)

Gestul PAR este interpretat 
diferit de politicieni și de presă. 
Președintele PNȚCD, Ion 
Diaconescu, apreciază ca pripită 
hotărârea PAR, dar consideră că, 
prin plecarea sa, CDR nu va slăbi și 
nici forța de decizie a Parlamentului 
nu se va diminua prea mult, având 
în vedere că în legislativ nu sunt 
decât patru reprezentanți ai'PAR. 
Aceeași părere o are și Mircea 
lonescu Quintus, președintele 
PNL, cu sublinierea că este 
regretabilă pierderea unor colegi 
din coaliție. Alții cred însă că s-ar 
putea ca această buturugă mică - 
PAR să răstoarne carul mare - 
CDR -, mai ales că în coaliția aflată 
la putere sar iar scântei din 
frecușurile între PD și PNȚCD, 
întreținute și de UDMR, cu mult 
râvnita Universitate Maghiară.

Personal, credem că liderii PAR 
au multă dreptate în poziția pe care 
o manifestă față de aliați, ei sunt 
oameni deschiși și deciși, capabili, 
însă demersul lor abrupt de a

Dezamăgirea domnului senator
(Urmare din pag. 1)

- Ș/ n-au fost?
- O dată ce au fost puși în funcții importante s-au angrenat în acel 

sistem de tip mafiot care funcționa acolo dinaintea lor. Un sistem de 
genul „care pe care". Ei se așteptau ca partidul să-i protejeze, cum fac, 
celelalte partide cu oamenii lor pe care i-au pus în funcții. Dar eu n-am 
acceptat așa ceva. Și atunci ei m-au lăsat deoparte.

- Necaz mare algoritmul ăsta, die senator?
- Necaz mai mare este faptul că oamenii pe care i-am pus noi în 

funcții se luptă cu aliații lor de la PD sau PNȚCD. Fiecare îl pândește pe 
celălalt când face o greșeală. Fiecare vrea profit doar pentru el. E o 
luptă mută, surdă, periculoasă.

- Așa-i la toate nivelurile.
- Da, însă în județul Hunedoara, lupta este și mai înverșunată, 

pentru că aici conduce efectiv PSDR, care le pune celorlalți bețe-n roate.
- Dv, liberalii, ați ieșit in față în urmă cu puțin timp, lăsând impresia că 

anunțați o speranță pentru țară, însă nu v-a ținut mult entuziasmul.
- Explicația e următoarea. Ne-am dat seama că lucrurile nu merg 

bine și am vrut să venim cu soluții, cu idei noi, sănătoase. Să dăm drumul 
la economie. Să facem privatizarea. Aliații noștri, de la PNȚCD, nu ne-au 
înțeles, nu ne-au susținut, au vrut să iasă doar ei în față. Și greșesc.

- în schimb, dv l-ați sacrificat pe Daniel Dăianu de la Ministerul 
Finanțelor.

- Daniel Dăianu nu ne era accesibil. N-avea nici o legătură cu PNL. 
Se purta cu noi autoritar, nu ceda la nimic.

- lată că nici Decebal Traian Remeș, liberal și el, nu face politica 
financiară a liberalilor din Parlament, ci a Guvernului al cărui membru este.

- Sunt niște neînțelegeri între parlamentari și guvernanți, însă ele 
se vor lămuri. Guvernul, premierul vor trebui să înțeleagă că Parlamentul 
este cel care supervizează legile.

- Ce interpelări, ce propuneri ați făcut în Parlament in ultima vreme, 
die senator Constantin Blejan?

- Probleme legate de județ; cu transporturile de la Brad, cu calea 
ferată Deva-Brad. Săptămâna viitoare (26-29 octombrie a.c. - n.n.) îl 
interpelez pe ministrul Agriculturii pentru situația dezastruoasă din domeniu.

- Aveți două birouri senatoriale, la Deva și la Brad. Cu ce doleanțe 
se prezintă oamenii la dv?

- Cu plângeri pentru pământ, deși nu mai vin nici cu așa ceva, că au 
văzut că nu li se poate rezolva nimic. Unii primari au făcut abuzuri în 
această direcție și nimeni nu mai îndreaptă nimic. Mai reclamă nereguli 
privind ordinea publică, liniștea, neregulile de la poliție.

- Dar cabinetul dv particular cum vă merge, die doctor?
- Slab, slab. Oamenii nu au bani, deși eu percep cele mai mici 

prețuri pentru electrocardiograme. Chiar îmi impută acest lucru unii colegi. 
Trebuie să ridic și eu prețurile. Acum am și necazuri că mi s-a stricat 
electrocardiograful. A trebuit să fac rate să-mi iau altul.

- Mai aveți timp, die senator?
- La cabinetul medical - vinerea după-amiază și sâmbătă dimineață. 

E greu. Foarte greu.

o noua
Tot în această Ordonanță mai 

sunt prevăzute și anumite 
interdicții pentru firmele care își 
încetează voluntar activitatea 
sau care își desființează sau 
schimbă sediul din zona 
defavorizată și care vor trebui să 
plătească toate taxele și 
impozitele retroactiv.

O altă prevedere a 
Ordonanței este cel puțin ciudată, 
anume acea prevedere conform 
căreia doar persoanele juridice 
române beneficiază de facilitățile 
din actul normativ, nu și cele 
străine, când este cunoscută 
necesitatea capitalului străin.

De asemenea, o altă 
prevedere de neînțeles este 
aceea conform căreia agenții 
economici care au beneficiat de 
scutiri la plata impozitului pe profit 
până acum, nu mai pot beneficia 

părăsi linia întâi a luptei nu este 
benefic nici pentru ei, nici pentru 
țară. Sau poate că gândirea lor 
este alta. Simțind pierdută cauza 
coaliției, care nu vrea sau nu 
poate să redreseze țara, PAR nu 
dorește să fie părtaș la acest 
eșec, preferând să arate cu 
degetul din afară, eventual să se 
pregătească pentru eventuale 
alianțe de viitor.

De-o fi una, de-o fi alta, 
gestul PAR trebuie luat în seamă 
la modul cel mai serios de către 
CDR, de întreaga coaliție aflată 
la putere, care se dovedește, 
iată, incapabilă să împlinească 
promisiunile făcute cetățenilor la 
vremea alegerilor, lăsând țara să 
se zbată în sărăcie și 
incertitudine. Cât privește acest 
pol al dreptei, cum pretențios Tși 
zice acum PAR, el este doar un 
pol, fără forță de izbândă, dacă 
nu se amplifică, dacă nu se 
întărește. Este, oricum, un 
semnal al politicii românești, tot 
mai dispersate, tot mai confuze.

de condițiile arătate. Or, tocmai 
acești agenți economici care s- 
au putut dezvolta și au 
capacitate de investiție sunt 
excluși acum de la facilitățile 
oferite prin Ordonanță.

Se cuvine să amintim aici și o 
instituție abilitată să coordoneze 
dezvoltarea zonelor miniere, 
anume Agenția Națională pentru 
Dezvoltarea și Implementarea 
Programelor de Dezvoltare a 
Zonelor Miniere (ANDIPDZM). Din 
păcate, titlul impozant al sus- 
numitei instituții este cam tot 
ceea ce poate oferi aceasta. Ca 
dovadă, în afară de postul de 
director al agenției, se pare că 
nici până astăzi (după câteva 
luni bune!) Agenția nu a intrat în 
funcțiune. Acum mai mult ca 
oricând este nevoie ca toate 
instituțiile deja existente să

împrumuturi 
avantajoase

(Urmare din pag. 1)

activitate pentru care au fost 
acordate aceste credite au fost 
următoarele: industrie alimen
tară - 2, producție de material 
publicitar - 4, comerț - 3, cabi
net ginecologic, tehnica de 
calcul - 2, agenție de turism, 
consultanță, producție mobilă - 
2, prelucrări mecanice, pro
ducție medicamente, prelucrare 
și comerț, deșeuri fier - 2, 
construcții. Mai trebuie men
ționat faptul că datorită cola
borării foarte bune dintre CHF 
și CIPT și ratei de rambursare 
de 100%, s-a reușit suplimen
tarea fondului cu 250.000 USD, 
bani proveniți de la Fondul 
Româno-American de Investiții. 
La Timisoara după o experiență 
pozitivă privind rata de 
rambursare de 100%, CHF a 
hotărât majorarea valorii 
creditului până la 15.000 USD. 
Din păcate însă dobânda a 
crescut și ea la 18%> pe an.

R: Care sunt condițiile de 
acordare a acestor împru
muturi?

FA.: în ceea ce privește 
condițiile de acordare a împru
mutului trebuie să facem 
cunoscut faptul că, așa cum am 
menționat anterior, doar firmele 
membre ale Centrului de 
Afaceri MASTER pot beneficia 
de aceste credite. Odată 
îndeplinită această condiție, 
solicitanții mai trebuie să știe 
că aceste microcredite sunt 
cuprinse între 500 și 5000 USD, 
cu o dobândă de 18% pe an. 
Termenul de rambursare este 
de până la 18 luni. Rambursarea 
și plata împrumutului se fac în 
funcție de valoarea de schimb 
a dolarului american (USD). în 
cazul rambursării împrumutului 
înainte de termen nu se aplică 
penalizări, și nici nu se acordă 
o perioadă de grație.

R: In ce scop pot fi 
acordate aceste crădite?

F.A.: Creditele pot fi acordate 
în vederea achiziționării de 
echipamente și utilaje noi sau 
de mâna a doua, piese de 
schimb peritru utilajele proprie
tate a afacerii respective, 
inclusiv materii prime, materiale 
pentru prelucrători și produ
cători.

R: Credeți că sunt avanta
joase și accesibile aceste 
credite ?

F.A.: Din păcate sunt 
avantajoase numai pentru 
firmele mici și foarte mici. Ceea 
ce reprezintă un mare avantaj 
este faptul că acești bani pot fi 
folosiți și pentru cumpărarea de 
utilaje second hand, iar 
garantarea este mult mai 
flexibilă.

șansă?
lucreze serios pentru a salva 
ce se mai poate salva. Acum 
când Guvernul a anunțat 
intenția de transformare a 
Regiilor miniere în Companii 
Naționale (se pare, lucru deja 
realizat!) și închiderea a trei 
sferturi din minele județului 
nostru, indiferent de profil, 
ceea ce înseamnă o rată a 
șomajului îngrijorătoare, se 
pune cu adevărat problema 
unei intervenții eficiente în 
domeniu, pentru că, 
exceptând o singură situație, 
investițiile în minerit sunt 
practic nule.

în concluzie, chiar dacă 
Ordonanța analizată nu 
satisface integral necesitățile 
economiei hunedorene, ea 
reprezintă o șansă care se 
cere fructificată eficient.
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