
Cu prilejul participării la 
deschiderea, in municipiul 
Hunedoara, a Centrului pentru 
integrarea socio-profesională a 
tinerilor proveniți din casele de 
copii, o delegație a Comisiei 
Europene a efectuat săptămâna 
trecută o vizită de lucru în județul 
Hunedoara. Delegația, formată 
din Simon Mordue, coordonator 
al programului PHARE pentru 
România, și Camelia Gheorghe, 
coordonator al aceluiași program 
pentru sectorul social, a discutat 
cu autoritățile locale - după cum 
se arată intr-un comunicat de 
presă - modalități prin care 
Uniunea Europeană ar putea 
sprijini în continuare județul

Județul Hunedoara - sprijinit de 
Uniunea Europeană

Hunedoara. Această susținere 
vizează restructurarea industriei 
miniere și siderurgice și găsirea 
unor soluții privind forța de muncă 
disponibilizată în urma acestor 
restructurări.

"fn cfuda dificultăților cu 
care se confruntă tn momentul 
de față Județul Hunedoara, și 
fn special Valea Jiului, declară 
Simon Mordue, no! estimăm un 
important potențial de 

dezvoltare a acestei regiuni în 
numeroase domenii, precum: 
turism, ingineria metalică, 
prelucrarea produselor ali
mentare, agricultură, software, 
reciclarea deșeurilor, prelu
crarea lemnului, dezvoltarea 
Industriilor textile șl de 
pielărie", fn actuala etapă, 
prioritățile se îndreaptă spre 
dezvoltarea întreprinderilor 
mici șl mijlocii șl spre proiectele 

de dezvoltare regională, pentru 
a căror realizare sprijinul 
Uniunii Europene se va dubla 
începând cu anul 2000, mai 
preciza coordonatorul progra
mului PHARE.

Până în prezent, județului 
Hunedoara l-au fost alocate 
prin acest program peste 20 de 
milioane de dolari (neram- 
bursablll), sumă destinată 
unor proiecte diverse derulate 

în mai multe localități din 
Județul nostru, cum ar fi: 
proiectele locale de dezvoltare 
a IMM-urilor, de combatere a 
șomajului șl de dezvoltare 
locală, precum și studiul de 
dezvoltare regională, destinate 
Văii Jiului; un Incubator de 
afaceri șl Inițiative speciale 
pentru îmbunătățirea sănătății 
șl a securității în muncă în 
sectorul minier !a Petroșani; 

sprijin pentru restructurarea 
a 18 întreprinderi de stat șl 
dotarea cu echipament medi
cal a 11 dispensare rurale din 
Județ; programe PAEM de 
măsuri active pentru 
combaterea șomajului tn 
Deva și Hunedoara; 
reabilitarea a două segmente 
de drumuri: Sebeș - Deva șl 
Deva - Lipova; includerea 
Universității din Petroșani șl 
a două grupuri școlare din 
județ în programul PHARE de 
reformă a învățământului su
perior și, respectiv, de restruc
turare a celui profesional și 
tehnic ș.a.

Georgeta BfRLA

COTIDIAN INDEPENDENT

Județulf

Hunedoara
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Beli sau 
Eurocopter?

Eventuala asociere dintre 
Beli Helicopter, un 

monstru al aeronauticii mondiale, 
și IAR Ghimbav a stârnit imense 
discuții, propunerile părții 
americane fiind pe bună 
dreptate contestate. Practic, 
românii nu câștigau mai nimic din 
această afacere, ba dimpotrivă. 
Substraturile acordului nu sunt 
nici acum pe deplin cunoscute, el

vmu
generând însă proteste și pe 
plan extern, concurentul 
european al lui Beli, concernul 
franco-german Eurocopter, 
declarându-se nemulțumit de 
faptul că partea română nici 
măcar nu a consultat o eventuală 
ofertă a lor. Nu dorim să insistăm 
asupra nevoii de achiziționare a 
unor elicoptere de atac de către 
statul român, această temă fiind 
la rândul ei amplu dezbătută în 
mass-media.

Bell Helicopter dorea pro
ducerea în România a unor 
elicoptere de atac, celebrele 
“Dracula", cu obligația statului 
român de a achiziționa 96 dintre 
ele. Discuțiile dintre cele două 
părți nu au fost finalizate, însă 
este foarte posibil să nu se 
ajungă la nici un acord, statul 
român declarându-se în inca
pacitate de a plăti elicopterele.

în altă ordine de idei, impasul 
discuțiilor cu Bell a condus la o 
apropiere de concernul 
Eurocopter. De altfel, recenta 
vizită la Paris a premierului Radu

TENTATIA AUTODISTRUGERII»
Din 1990 încoace fiecare 

guvern care s-a aflat la condu
cerea țării nu a făcut altceva 
decât să se înfrupte din plin din 
bogățiile ei, favorizând, deopo
trivă, pe îmbogățiții peste noapte, 
fără a se gândi nici măcar o 
clipă la consecințele acțiunilor 
oamenilor care îl reprezentau. Iar 
Parlamentul României nu a fost și 
nu este altceva decât tărâmul de 
întâlnire al unui alt eșalon-de 
oameni, preocupați doar de

■ _

APARE LA DEVA

CUVÂNTUL
LIBER

Vasile a avut drept principal 
scop o primă evaluare a 
ofertei franceze. Primele 
declarații ale părții franceze 
lasă să se întrevadă o ofertă 
mult mai diversificată decât 
cea americană. Desigur, 
discuțiile premierului român cu 
francezii sunt simple tatonări, 
de-abia după ce încetează 
perioada de interdicție dictată 
de către negocierile cu Beli, 
adică de la 1 ianuarie 1999, 
putându-se trece la detalii. 
Oferta franceză se dife
rențiază fundamental de cea 
americană, Eurocopter 
exprimându-și interesul pentru 
achiziționarea IAR. O dată cu 
încheierea afacerii ar urma o 
retehnologizare a fabricii de la 
Ghimbav pentru a se produce, 
în primul rând, elicoptere civile. 
Acestea vor putea fi trans
formate pentru nevoi militare în 
cazul în care va exista o piață 
pentru ele. Minusul cel mai 
important al concernului Euro
copter este însă datorat 
costurilor ridicate ale produ
selor sale, elicopterele fiind mai 
scumpe decât cele americane.

Nu putem ști cu siguranță 
dacă premierul Radu Vasile 
intenționează să demareze 
discuții mai detaliate cu 
concernul francez sau 
această vizită are doar scopul 
de a-i “speria” pe americanii 
de la Beli, astfel încât să 
accepte condiții mai avanta
joase pentru partea română. 
Să nu uităm că negocierile 
sunt în toi, surprizele fiind încă 
foarte posibile.

Andrei NISTOR

propriile afaceri, incapabili să ia 
decizii benefice pentru țară. 
Observăm mereu că nesimțirea 
nu are limite, că mereu există loc 
pentru fapte tot mai deplasate și 
mai ieșite de pe teritoriul rațiunii. 
Căci altfel cum se poate numi, 
spre exemplu, recenta dorință a 
deputaților de a-și "umfla” 
bugetul propriu de trei ori față de 
cel actual, cum se poate numi 
totalul dispreț pe care îl au 
politicienii noștri pentru cei pe
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Prestații termice 
aducând a “lumea a 
treia” la Geoagiu-Băi

Serviciul de Gospodărie 
Comunală de pe lângă 
Primăria Geoagiu este o 
unitate abilitată să asigure 
localității serviciile de 
furnizare a apei, reci și 
calde, și de ridicare și 
depozitare a resturilor 
menajere.

Am găsit personalul care 
activează în cadrul serviciului 
sus menționat în două 
cămăruțe anoste șl întu
necoase, parte a unui 
edificiu sumbru, sleit de 
intemperiile ultimilor 30 de 
ani, edificiu denumit, am fost 
atenționat, “centrală termică 
de cvartal”. Această centrală 
termică furnizează, teoretic, 
agent termic blocurilor de 
locuințe, școlii, casei de 
cultură și farmaciei din 
Geoagiu-Băi.

Teoretic, pentru că, ne 
spune dna Teodora Cis- 
mașiu, laborant în cadrul 

Simpozion 
international

9
Universitatea de Vest Timișoara, Colegiul Universitar de 

Institutori - Liceul Pedagogic Deva și Inspectoratul Școlar 
Județean organizează în perioada 6-7 noiembrie un simpozion 
internațional. Tema simpozionului este „ Formarea institutorilor din 
perspectiva reformei învățământului românesc" și se desfășoară în 
sala festivă a Liceului Pedagogic ,,Sabin Drăgoi” Deva. La 
lucrările simpozionului sunt așteptați invitați din Franța și Belgia, 
care, alături de specialiști români, vor dezbate problema formării 
institutorilor. (V.R.)

care îi reprezintă, preferând 
să se certe la nesfârșit doar 
pentru a mai prinde câte ceva 
din tot mai micul și searbădul 
“ciolan”. Fiecare guvern 
postrevoluționar s-a com
portat ca și când ar fi fost 
ultimul, sintagma “după mine 
potopul” căpătând așadar noi 
valențe pentru politicienii de pe 
malul Dâmboviței.
___________ A. NISTOR 

(Continuare în pag. 2)

Serviciului de Gospodărire 
Comunală, mulți din 
locatarii celor 163 de 
apartamente intenționează 
să renunțe, în această 
iarnă, la serviciile 
termice. “Sunt puține 
cereri înregistrate de 
blindare a caloriferelor 
până în prezent, dar în 
urma unui sondaj făcut 
recent, din ușă în ușă, 
mai mult de jumătate 
dintre locatari intențio
nează să se desprindă 
termic de noi”. Programul 
de furnizare a căldurii 
este între orele 6-9 și 18- 
21. Ce temperatură va fi în 
apartamente pe la ora 5 
dimineața pe o iarnă 
geroasă mi-a fost și teamă 
să mai întreb. Reducerea 
numărului de beneficiari

Adrian SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. 2)

gWEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 

Telefon 2344BO 
Fax 234483 

Acordă dobânzi atractive 
la depozitele In lei 
persoanelor fizice!

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

Un nou val de 
tensiuni la 

ARDEALUL 5A DEVA
După o perioadă de acalmie la 

SC ARDEALUL SA Deva a 
reizbucnit un nou scandal. Deși 
potrivit spuselor mai multor 
acționari și ale foștilor 
administratori în urma unei plângeri 
penale depusă de către FPS la 
Parchet împotriva „vechiului 
consiliu de administrație" - care a 
vizat contractele de leasing, 
acțiune prin care conducerea 
societății era acuzată de fals, uz 
de fals, înșelăciune și abuz în 
serviciu (Dosarul 851 /pi 998), - s- 
a dat soluția de reîncepere a 
urmăririi penale, la AGA din 17 
octombrie a.c., reprezentantul FPS 
a cerut tragerea la răspundere a 
administratorilor pentru aceleași 
motive.

Administratorii demiși în urma 
acestei ședințe consideră măsura 
adoptată, în cadrul AGA, fiind 
contrară legii întrucât nu s-a 
prezentat un raport al comisiei de 
cenzori prin care să se 
stabilească exact un prejudiciu și 
care ar fi valoarea acestuia.

©GLUMA zilei©
• - Mioaro, oare “Viagra” asta-i pentru 

sexul slab sau pentru sexul tare?
- Pentru sexul foarte tare, tu prostuțo...

Orăștie. Centrul vechi al orașului
Foto: Traian MÂNU

!n construcția de locuințe
O evaziune fiscală de 
circa 600 miliarde lei
Construcția de locuințe 

neautorizate a generat o evaziune 
fiscală de circa 600 miliarde lei, în 
ultimii cinci ani, a anunțat ministrul 
Lucrărilor Publice și Amenajării 
Teritoriului, Nicolae Noica, la o 
conferință de presă.

Evaziunea “este diferența de 
taxă de autorizare neplătită, ca 
urmare a declarării de valori 
exagerat de mici pentru locuințele 
autorizate", a adăugat ministrul. 
Noica a spus că această situație 
a facilitat corupția, evaziunea 
fiscală și economia subterană. 
“Economia subterană repre
zentată de aceste locuințe 
neautorizate, construite în 
perioada 1992-1998, se ridică la 
aproape 19.000 miliarde lei", a mai 
spus Noica.

MLPAT a inventariat locuințele 
publice și construcțiile realizate 
sau în curs de realizare în perioada 
1992-1998, pentru stabilirea unor 
indicatori tehnico-economici și 
pentru reglarea mecanismelor 
pieței în construcții. Noica spune 
că, în urma inventarierii la nivelul

Administratorii destituițl - 
Simion Sandu Borbeanu, 
președintele CA, Aurel Miclea, 
vicepreședinte al CA - , ne-au 
precizat că prin votul dat în 
ședința din 17 octombrie a.c. s- 
a urmărit înlăturarea acestora și 
numirea altor persoane care să 
inițieze procedura de reziliere a 
contractelor de leasing care s- 
au încheiat în aprilie '98 și care 
se derulează conform clauzelor 
stabilite.

Interlocutorii noștri s-au mai 
arătat nemulțumiți de felul cum 
este sprijinită privatizarea de 
către FPS întrucât „acesta în loc 
să susțină interesele statului, 
conform atribuțiilor sale, 
promovează interesele familiei 
domnului Stancu, fapt dovedit în 
opinia domnilor Simion Borbeanu 
și Aurel Miclea de unele 
documente depuse la Camera 
de Comerț."

________Corne! POENAR 
(Continuare în pag. 2)

țării, s-a constatat că au fost 
emise un număr de 227.115 
autorizații pentru construirea de 
locuințe. Numărul locuințelor 
autorizate este de 327.930, iar 
numărul celor terminate este de 
240.967.

Comisia Națională pentru 
Statistică a anunțat, pentru 
perioada 1992 - primul semestru 
1998, un număr de 195.887 
locuințe terminate la nivelul 
întregii țării.

Diferența, de circa 50.000 de 
locuințe, dintre raportul realizat 
de MPLAT și cel al CNS, stă la 
baza economiei subterane, a 
precizat Noica.

MLPAT va prezenta în Guvern 
situația constatată și va solicita 
organelor în drept inițierea unor 
măsuri urgente de recuperare a 
sumelor datorate statului. în 
același timp, reprezentanții 
MLPAT vor solicita stabilirea 
unei grile cu prețuri minimale 
pentru tipuri de construcții, care 
să fie bază pentru taxa de 
autorizare. (Mediafax)
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afectează serios însăși 
existența acestui serviciu.

' La starea de precaritate 
subscriu și datoriile de 
peste 80 de milioane de lei 
pe care populația le are de 
plătit. Sunt familii cu peste 2 
.milioane de lei datorie. Și 
apoi mai este “carnavalul” 
risipei generat de pierderile 
pe rețea. “Starea tehnică 
precară a centralei și a 
rețelei termice depășește 
orice închipuire. Ne mirăm, 
de la un an la altul, că se mai 
poate reînnoda șirul 
furnizării serviciilor în 
condițiile în care această 
manoperă este, practic, un 
tnod de a genera pierderi și 
datorii. Soluția constructivă 

^,:rin care magistrala termică

Prestații termice
f

trece pe sub blocuri face 
imposibilă cuantificarea 
pierderilor în prezent. Dar 
ele există și nu sunt mici”, 
precizează dna Cismașiu. 
Unii dintre locatari și-au 
permis investiția într-un 
contor de apă care măsoară 
exact consumul de apă pe 
gospodărie.

Din cele 
locului am 
gospodărie 
posibilitatea
un contor de apă plătește 
până la mai mult de dublu 
apa față de locatarul care 
plătește strict ce consumă. 
Diferența, aberantă, repre
zintă nimic altceva decât 
pierderile pe rețea, pe care,

aflate la fața 
reținut că o 
ce nu a avut 
de a-și instala

ironie a sorții, le plătește 
tocmai populația cu 
venituri mai Fnici. Dna 
Cismașiu nu-și aduce 
aminte ca să se fi făcut 
vreo investiție în rețeaua 
termică și în centrala 
termică a localității de la 
construirea acestora în anii 
‘70. Dacă nu vor fi cerute 
fonduri pentru a reajusta 
potențialul centralei, supra
dimensionat în prezent, și 
dacă nu se vor elimina 
pierderile, prin reabilitarea 
rețelei, interlocutoarea 
este de părere că în scurt 
timp încălzirea centrală la 
Geoagiu Băi va fi doar o 
amintire.

la ARDEALUL 5A DEVA
(Urmare din pag. 1)

Pe parcursul a trei zile, Deva 
este polul național al informaticii 
aplicate în energetică. Sub 
auspiciile unei sintagme a lui 
Voltaire, care spunea că “Nici o 
problemă nu rezistă asaltului 
susținut al gândirii”, Simpozionul 
de Informatică în Energetică(SIE) 
reunește, în incinta Casei de 
cultură din Deva, specialiștii în 

.' iformatică din majoritatea 
jucuisalelor de producție, 
transport și distribuție a energiei 
electrice pe care CONEL le are 
’1 țară.

Aflat la a doua ediție, 
simpozionul este organizat de 

, Societatea “Electrica” S.A., 
Divizia “Transport-Dispecer”, 
Societatea “Termoelectrica” S.A.,

Energetica șl informatica 
dau mâna la Deva

Societatea Inginerilor Ener- 
geticieni din România, Institutul de 
Studii și Proiectări Energetice, 
Sucursala Electrocentrale Deva, 
beneficiind totodată de marca 
unei prestigioase și atente gazde 
care este Sucursala de 
Distribuție Deva.

Aflat în desfășurare între 4 și 
6 noiembrie a.c., SIE 98 își 
propune să fie un forum științific 
adresat specialiștilor CONEL cu 
preocupări în domeniul informa
tizării activităților de concepție, 
proiectare și exploatare ener
getică din entitățile de producere, 
transport și distribuție a energiei 
electrice și termice, institute de

(

proiectări, studii și cercetare, 
precum și elaboratorilor de 
software specializat. Orga
nizat pe dezbateri în plen și pe 
secțiuni, actuala ediție a SIE 
are ambiția să dea o parte din 
răspunsurile privitoare la rolul 
informaticii în energetică, 
precum și al necesității 
realizării de sisteme in
formatice integrate care să 
permită o ameliorare a 
controlului proceselor spe
cifice și a managementului 
activității de producție, 
transport și distribuție a 
energiei electrice. (A.S.)

s

Asociația Salariațiloi de la SC „Țara 
Hațegului” SA a dat în judecată FPS-ul 

Licitația desfășurată pe data 
de 19 octombrie a.c., de către 
FPS, în urma căreia s-a vândut 
un pachet de acțiuni de 45,23% 
a determinat mari tensiuni în 
rândul salariaților și acționarilor 
de la „Țara Hațegului" SĂ, 
întrucât din capul locului, sunt de 
părere membrii Asociației 
Salariaților li s-a luat dreptul de 
participare la licitație datorită 
unui artificiu promovat de FPS și 
anume că documentele trebuiau 
depuse în plic sigilat. 
Nemulțumirea membrilor 
Asociației Salariaților de la SC 
Țara Hațegului SA s-a amplificat 
după ce contestația depusă la 
FPS București a fost respinsă.

In urma acestei soluții 
Asociația Salariaților „Țara 
Hațegului" a acționat FPS-ul în

judecată întrucât apreciază că s- 
a încălcat legea, iar din 
competiție au fost excluse și 
celelalte societăți participante, 
situație în care statul a fost 
prejudiciat cu mai multe sute de 
milioane.

“Faptul petrecut la Țara 
Hațegului -, prin care a fost 
scoasă de la licitație Asociația 
Salariaților, se datorează unui 
exces de zel al funcționarilor 
FPS care s-au prevalat de 
mențiunea cuprinsă în anunțul 
publicitar că ,, documentele se 
VOr în pljr
nu au șuut să faca aeoscouea 
între o licitație cu strigare - în 
care singurul criteriu de 
adjudecare este suma oferită și 
o licitație cu ofertă în plic sigilat 
în care adjudecarea ofertelor se

face după compararea acestora 
depuse în scris" - mai sunt de 
părere membrii Asociației 
Salariatilor de la Tara Hațegului.

Corne! POENAR
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5 noiembrie

TVR
9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 

TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Pentru dvs., doamnă! (r) 
13.00 O sole mio... Concert de 
arii din opere și canțonete, 
susținut de soprana Gabriela 
Cegolea 14.10 Santa Barbara 
(s/r) 15.00 Dialog. Actualitatea 
editorială 15.30 Ecclesiast '98 
16.00 Conviețuiri 17.00 Simba, 
regele Leu (d.a) 17.30 Timpul 
Europei 18.10 Hollyoaks (s) 
18.35 Stăpânul lumii (s.da) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 
336) 19.55 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială 
21.00 Prietenul nostru comun 
(s,ultimul ep. ) 22.00 Reflecții 
rutiere

TVR 2
8.00 D.a. (r) 9.00 Fotbal Liga 

Campionilor: Meci din etapa a 
4-a (înreg.) 10.40 Refrene 
muzicale 11.00 Oameni care au 

șjost (r) 11.35 Cultura în lume

(r) 12.05 Sunset Beach (s/r)
12.50 Doar o vorbă săț-i mai
spunl (r) 13.00 Medicina 
pentru toți (r) 14.00 Emisiune 
în limba germană 15.10 Limbi 
străine. Spaniolă 15.35 Viață 
de câine (d.a) 16.00 Țiganca (s, 
ep. 31) 16.50 Tribuna
partidelor parlamentare 17.00 
Ceaiul de la ora 5 (div.) 19.10 
Față-n față cu autorul 20.10 
Natacha (s, p. 70) 21.00 în fața 
dvs. 22.00 Nu mi-e somn 
(dramă Franța/Elveția 1994)
23.50 Lumea sportului

ANTENA!
6.45 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.15 Agenția 
de presă (r) 10.20 Iluzii (s, ep. 
79) 41.20 Prezentul simplu (r) 
12.20 Vedete în papuci (r) 12.50 
Sâmbete și zâmbete (r) 13.30 
Planeta vie (do, ep. 106) 14.00 
Știrile amiezii 14.30 Foișorul 
de foc (talkshow) 15.30 Dallas 
(s, ep. 116) 16.30 Știri 17.00 Trei 
destine (s, ep. 33) 18.00 
Decepții (s, ep. 79) 19.30 
Marius Tucă Show 21.00 Night- 
man (s, ep. 9) 22.00
Procurorul (s, ep. 8) 23.30

,,Cu toate că la momentul 
schimbării mă aflam în concediu 
medical și biroul era încuiat - ne-a 
mai precizat fostul director de la 
Ardealul Deva - noii administratori 
au spart încuietoarea de la ușa 
biroului unde se găseau actele 
societății instalând un nou direc
tor. Acest fapt m-a determinat să 
depun o plângere penală la 
Parchet împotriva noilor 
administratori pentru săvârșirea 
infracțiunii de distrugere și abuz 
urmând ca organele competente 
să-și spună cuvântul.”

O parte dintre salariați și 
acționari apreciază măsura luată 
de către FPS fiind de „neînțeles" 
pentru că de la numirea 
conducerii societății până la 
ședința din 17 octombrie când s-

au efectuat noi schimbări 
societatea a înregistrat rezultate 
pozitive. S-au recuperat circa 
100 de milioane lei din debitele 
restante, iar în prezent se 
înregistrează un beneficiu de 40 
milioane de lei, fapt ce spune 
totuși ceva, s-a mai apreciat de 
către fosta conducere a SC 
ARDEALUL SA.

Dincolo de toate aceste 
frământări un lucru rămâne cert. 
Războiul de interese la Ardealul 
Deva a intrat într-o nouă etapă. 
Discuțiile și certurile care 
durează de câțiva ani nu vor 
duce la nimic. Se cheltuiesc bani 
pe procese, se irosește timp cu 
lucruri inutile din care cei ce pierd 
nu sunt alții decât salariații și 
acționarii deopotrivă. Oare până 
când totuși?

TENTAȚIA AUTODISTRUGERII
(Urmare din pag. 1)

Consecințele a tot ceea ce se 
întâmplă la nivelul politicului sunt 
catastrofale pentru oamenii de 
rând. Lipsa perspectivei, 
pierderea speranței într-un viitor 
mai bun au condus la o stare de 
apatie generală, la închistare și la 
ridicarea unor bariere sufletești în 
calea contactului cu prezentul și 
cu ceilalți. Nu este nevoie să vină 
cineva să ne cucerească, nu este 
nevoie de cineva care să vină să 
ne distrugă țara și valorile, fiindcă 
o facem noi foarte bine și foarte 
eficient.

Poate că suntem prea influen- 
țabili, poate că politicul dictează 
prea mult, cu sau fără voie, 
conducându-ne viața socială, 
economică, ba chiar șl pe cea 
personală. Dar situația respectivă 
a făcut astfel încât poporul român 
să ajungă în pragul atingerii 
stadiului de legumă. Nu mai 
suntem în stare să protestăm, nu 
mai are rost să protestăm, oricum 
nu ne aude nimeni. Doar mass
media se încăpățânează să tragă 
noi și noi “semnale de alarmă”, 
fără nici un rost și ele. Vedem, 
auzim sau citim mereu că

--------

guvernul sau parlamentul sau 
cine știe care lider politic a făcut 
sau a dres câte ceva, dar nu 
mai vrem să ne implicăm, nu mai 
dorim să participăm la ceea ce 
se întâmplă. Dezgustul pentru 
fenomenul politic este general. 
Se spune că fiecare popor are 
liderii politici pe care îi merită, 
însă eu consider că nu aceștia 
sunt cei care ne reprezintă pe 
noi. Nu poate fi posibil ca din 
cele 23 de milioane de români să 
nu fie câțiva care să poată 
gândi șl la altceva decât la 
propriile buzunare.

Strada, piața, magazinele pline, 
dar ce folos, sunt locurile în care 
vedem cel mai bine deznădejdea. 
Oamenii nu prea își mai pot 
permite să zâmbească, nu au 
pentru ce să o facă.tDacă se 
spunea până acum că în celebra 
cutie a Pandorei a mai rămas 
pentru oameni speranța, toate 
celelalte rele răspăndindu-se în 
lume, pentru români chiar și 
speranța a murit. Am dori să 
putem încheia rândurile de față 
pe un ton optimist, însă din păcate 
nu prea mai putem găsi nimic care 
să ne facă să gândim în acest 
mod, adică optimist.

, CFR
Ca orice călător prevăzător, 

când ajungi intr-o gară (în cazul 
de față e vorba de stația CFR 
Deva), cauți să te informezi dacă 
trenul cu care vei călători are sau 
nu taMnfat* si al evagon 
wO . . , .» UCti£ ci. 4.

Lucru firesc, ganoindu-te la 
numărul vagoanelor care compun 
garnitura și la faptul că timpul de 
staționare a trenului este de doar 
două minute. Dacă mai ai și 
bagaje, e normal să dorești să fii

cât mai aproape de vagonul cu 
care vei călători.

Mai concret, în după-amiaza 
zilei de marți, 3 noiembrie, la ora 
17,30, am încercat să aflu de la 
biro’il inf^rmatii dir --•* -• 
uateicJ -.ie .agonii. I i 
accelerat 1766, care circulă la 
lași.Răspunsul prompt al doamnei 
de la ghișeu, după ce s-a uitat pe 
hârtia din față, a fost:"Pe la mijloc". 
Nemulțumită de răspuns și fiindu- 
mi greu să apreciez cam unde ar

veni jumătatea trenului, am 
insistat. Iar dânsa, ca să mă 
lămurească, fiindcă pricepeam 
greu, mestecând dumicatul din 
gură, mi-a arătat cu mâna, 
zicând:"Mai încolo".

Stimați domni din 
conducerea CFR, până una alta, 
cele care vin în contact direct cu 
—••••• ... ..„i

.. ici uacierie jiu

de la biroul de informații.Or, 
tocmai aceste persoane sunt de 
multe ori cele care nu manifestă 
solicitudinea și amabilitatea 
necesare sau nu oferă 
informațiile cerute.(M.T.)

Agenția de presă 23.35 Pericol 
din umbră (thriller SUA 1994)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 11.00 Față-n față 
(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. 156) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 Suflet de 
femeie (ș) 18.15 Știrile PRO TV
19.20 Chestiunea zilei 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Melrose 
Place (s, ep. 100) 21.30 Nikita 
(s, ep. 35) 22.15 Știrile PRO TV
22.20 Chestiunea zilei 22.30 
Prietenii tăi (s, ep. 9) 22.55 
Știrile PRO TV 23.00 întâlnire 
cu presa (talkshow)

7.00 Uneori avem aripi (s/r) 
7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 
Căsuța poveștilor (d.a/r) 9.00 
Sărmana Maria (s/r) 10.00 Te 
iubesc (s/r) 10.15 Din toată 
inima (s/r) 11.10 Ca la mama

Acasă (r) 11.15 Dragoste și 
putere (s/r) 12.15 Misterioasa 
doamnă (s/r) 12.30 Roiul (f/r) 
15.00 Guadalupe (s, ep. 43) 
16.00 Te Iubesc (s, ep.46) 
16.30 Din toată inima (s, ep. 
219) • Concurs 17.30 Uneori 
avem aripi (s, ep. 51) 18.25 Ca 
la mama Acasă - rețete 
culinare prezentate de 
Petrișor 18.30 Sărmana Marla 
(s, ep. 103) • Concurs 19.05 
Sărmana Maria (s) 19.25 
Șoimii călători (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s, ep. 
215) 20.45 Misterioasa
doamnă (s, ep. 77) 21.30 Ver
dict: crimă (s, ep. 127) 22.30 
Aranjamentul (dramă SUA 
1969)

PRIMA TV
7.00 Prima oră (mag.) 10.00 

Călătorii în lumi paralele (s/r) 
11.00 1999 (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)

17.151999 (s) 18.00 Călători? 

în lumi paralele (s) 19.00 Știri 
19.45 Meșterul casei (s)
20.15 Istoria mafiei 
americane (do) 21.15 
Cimitirul de mașini (co. SUA 
1996) 23.00 Știri 23.30 High
lights Premier League

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 l-DEVA
10.00-10.15 Știri (r)

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

neșeșceț
Joi, 5 noiembHe

2 BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Dacă vă îndreptați atenția 
spre problemele profesionale 
aveți șanse să găsiți soluții 
deosebite și rezultate pe 
măsură. Refuzați o propunere 
interesantă deși v-ar avantaja.

O TAUR
(21.IV - 21.V)

Acordați înțelegere unei 
persoane care simte nevoia să 
se confeseze. Cum relațiile în 
familie sunt încordate o plimbare 
în aer liber v-ar face bine.

O GEMENI
(22.V ■ 21.VI)

Atenție la discuțiile cu 
prietenii să nu ajungeți la 
conflicte. Ar fi păcat să vă dați 
foc din nimic. Știți că regretele 
ulterioare nu mai rezolvă nimic.

O RAC
(22.VI - 22.VII)

încercați să ascultați 
recomandările unei, persoane 
importante în legătură cu 
realizarea unei dorințe și nu 
uitați proverbul “graba strică 
treaba".

O LEU
(23.VII - 22.VIII)

Sunteți decis, cu o energie 
fizică și mentală debordantă. Ar 
fi bine să fiți mai răbdător, până 
ce șansa vă va surâde. Nici 
diplomația nu v-ar strica în 
relațiile cu ceilalți.

O FECIOARĂ / 
(23.VIII - 21.IX)

Calitățile personale fac să fiți 
apreciat la serviciu. Primiți chiar 
și un ajutor de la o persoană 
sus-pusă. Doar încercarea 
părinților de a-șl manifesta 
autoritatea vă supără.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X) 
Vă doriți o aventură și e 

posibil să vi se împlinească 
dorința. Chiar dacă asta vă 
ajută să mai uitați de probleme 
ar fi bine să nu uitați cu totul de 
serviciu.

O SCORPION
(23.X - 21.XI)

, ’ Obț a
unor avize sau aprobări dar și 
în familie. Pe ultimele le va 
rezolva timpul, deci răbdarel

3 SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Vă simțiți bine datorită 
preocupărilor extraprofesionale 
pe care le aveți. Vă tentează 
ceva nou deși aveți multe 
treburi neterminate.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Agitație, întâlniri importante 
sau realizări spectaculoase 
sunt posibile azi.. Depinde de dv 
ca rezultatele să fie cele dorite, 
de calmul și seriozitatea cu 
care abordați totul.

O VĂRSĂTOR
(20.1 - 18.11)
Deciziile bruște vă pot duce 

pe un drum greșit. Ar fi mai 
profitabil să apelați la soluții 
verificate, clasice.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.1)

Puterea dv de convingere 
este atât de mare încât vă ajută 
să ieșiți cu bine din orice fel de 
problemă. Deci nu aveți motive 
să fiți pesimist.

KiiegesceE,
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Reforma în sănătate nu se 
poate face fără bani

Spitalul CFR Simeria, aflat 
în subordinea Ministerului 
Transporturilor, este singurul 
spital din oraș, iar ca structură 
este format dintr-un serviciu 
ambulatoriu cu opt cabinete 
de specialitate, un serviciu 
spitalicesc cu două secții - 
interne cu 90 de paturi și chi
rurgie cu 60 de paturi - la ca
re se mai adaugă șase dis
pensare medicale - patru în 
Simeria, unul în Deva și ce
lălalt la Petroșani. în cadrul 
spitalului se asigură asistența 
salariaților din sectoarele 
transporturi naval, aerian, fe
roviar și a populației din zonă.

întrucât sectorul sanitar în 
ultima perioadă se confruntă 
cu numeroase probleme, în 
special cu cele de natură fi
nanciară, l-am avut interlocutor 
pe dl Petru Lădariu, directorul 
Spitalului CFR din Simeria, 
care ne-a făcut câteva preci
zări ce vizează activitatea din 
această unitate sanitară a ju
dețului nostru.

- Asemenea întregului sis
tem sanitar din țară, ne-a pre
cizat domnia sa, și Spitalul 
CFR Simeria se confruntă cu 
probleme financiare serioase 
cu precădere în ultima peri
oadă a anului. Dacă până a- 
cum am reușit să ne descur
căm fără să avem nici o da-L---------------------------------------------

torie, asigurând tratamentul 
pentru bolnavi în condiții cores
punzătoare, suma acordată pe 
ultimul trimestru nu mai acoperă 
cheltuielile spitalului. Ne stră
duim să nu lipsească medica
mentele uzuale ca să putem in
terveni în orice moment într-o

Spitalul CFR Simeria

situație dificilă pe de o parte, iar 
pe de cealaltă să asigurăm con
dițiile de cazare la un nivel cali
tativ corespunzător. Am aici în 
vedere căldura, apa, alimentația 
bolnavilor, curentul. în ultimul 
trimestru ne aflăm la linia de 
plutire. în acest sens am avut o 
discuție și cu salariații pentru a fi 
mai înțelegători să depășim 
acest moment. Cred că se va 
găsi o soluție întrucât vom 
ajunge în situația de a nu ne 
mai putea plăti oamenii, lucru 
valabil pentru întreg sistemul 
sanitar. Suntem conștienți că 
toată lumea are probleme dar 
sănătatea are cele mai mari 
datorită specificului ei când lip
sa unui medicament poate fi 
hotărâtor pentru viața unui om.

- De ce credeți că s-a 
ajuns în această situație?

- Reformă s-a făcut fără să 
se țină cont de câteva aspecte 
și în primul rând lipsa banilor.

Faptul că nu se găsește o 
modalitate de a obliga marii 
agenți economici să-și plă
tească datoriile către asigură
rile sociale este totuși nefiresc.

Bugetarii sunt constrânși 
să-și plătească mai întâi dato
riile către stat și apoi salariile 
pe când cu marii agenți eco
nomici se întâmplă altceva.

Dacă și-ar plăti datoriile 
nu s-ar mai pune problema 
banilor pentru sănătate.

- Care sunt datoriile 
Spitalului CFR Simeria 
către farmacii?

- Este prima lună când 
avem datorii. Nu sunt foarte 
mari, însă faptul că nu s-au 
decontat rețetele duce la im
posibilitatea de a prescrie 
tratament. Datoriile pe care le 
avem la ora actuală nu depă
șesc 45 de milioane. Avem la 
zi plătită energia electrică, 
apa, avem asigurat stocul de 
combustibil pentru o perioa
dă destul de lungă, ceea ce 
cred că ne asigură ieșirea din 
iarnă. Nu suntem într-o situa
ție atât de negativă așa cum 
ni se face propagandă în une
le mijloace de informare.

Este adevărat, situația 
este dificilă și acest lucru se 
va menține până în ianuarie 
când intră în vigoare Legea 
asigurărilor sociale.

SUM' PllIMAll AL
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Discuție cu dl IOAN ROVINARU, 
primarul orașului Simeria

\
Simeria este alcătuită din 

orașul cu numele de mai sus 
dar și din localitățile Bîrcea Ma
re, Cărpiniș, Simeria Veche, 
Sîntandrei, Șăulești și Urai, con
siderate sate suburbane. Evi
dent edilii Simeriei au în centrul 
activității lor, întâi de toate, ora
șul propriu-zis, dar - cum vom 
încerca să evidențiem în conti
nuare - nici localitățile enume
rate mai sus nu sunt neglijate, 
înainte de a releva acest fapt 
cu exemple concrete să con-

Tntâi, firesc, 
orașul, dar 

nici localitățile 
suburbane nu 
sunt neglijate

semnăm că satele respective 
au case și gospodării frumoase, 
bine rostuite, din care nu lip-' 
sește absolut nici unul din ele- , 
mentele civilizației.

Dar să coborâm la concret 
spre a fundamenta afirmația de 
mai sus. Paralel cu activitatea 
de reabilitare a străzilor în 
oraș, aceeași operație s-a 
efectuat și la Uroi, Sîntandrei 
ș.a. Odată cu introducerea ga
zului metan în Simeria s-a lucrat 
și în Simeria Veche, Bîrcea 
Mare, Sîntandrei, Șăulești și 
Uroi unde flacăra albastră arde 
deja. în perioada actuală se ac
ționează pentru introducerea 
gazului în Cărpiniș, lucrările 
efectuate de SC "Adonis" SRL 
fiind destul de înaintate.

Din bugetul pe acest an - 
subțire așa cum este - s-a alo
cat suma de 400 milioane lei - 
tot atât cât s-a alocat noii case 
de cultură - pentru începerea 
lucrărilor de introducere a apei 
și a canalizării satului Sîntan
drei. La cele scrise până acum 
să adăugăm reparațiile făcute 
la toate școlile și căminele cul
turale de pe sate și avem do
vada atenției de care se bucură 
localitățile rurale ale Simeriei.

Zona Gării CFR din oraș a fost pur și simplu invadată de 
zeci de chioșcuri mai mult sau mai puțin arătoase, mai 
mult sau mai puțin căutate do cumpărători Majoritatea 

sunt de desfacere a băuturilor alcoolice.
Foto: Traian MÂNU

Hoțul din biserică
Polițiștii din Simeria îl 

cercetează în stare de arest 
pe Alexandru Pintilie, un reci
divist de 42 de ani, de loc 
din Hunedoara, fără nici o 
ocupație.

în noaptea de 10/11 oc

tombrie a.c., din biserica sa

tului Șăulești, individul a fu
rat mai multe bunuri în va
loare de 2.300.000 de lei.

în aceeași cauză este 

cercetat în stare de libertate 
și complicele lui Pintilie - 
Emil Falica, de 38 de an-i, 
din Simeria.

---- ..... --------- --- -
Pagină reafizată de 

Valentin NEAGU, Traian BONDOR. Corne! POENAR

Red.: Die primar, o să vă 
pun întrebările așa cum își 
trimite o mitralieră gloanțele. 
De acord?

I.R.: Absolut. Mai ales că nu 
prea am timp.

Red.: V-am căutat de mai 
multe ori și nu v-am găsit.

I.R.: Umblu mult, în interesul 
localității. De mine și de familie 
nu prea am vreme.

Red.: Simerienii vă cu
nosc, județul mai puțin. 
Deci, cine sunteți?

I.R.: M-am născut în Deva, dar 
trăiesc în Simeria de 25 de ani. 
Sunt inginer electromecanic și 
am muncit în Valea Jiului, la mina 
Certej și la Centrala minieră 
Deva.

Red.: Ce politică faceți?
I.R.: Sunt membru al Partidului 

Social-Democrat Român, secre
tar al filialei județene, preșe
dintele Ligii primarilor, vicepri- 
marilor și consilierilor PSDR. Dar, 
în calitate de primar, nu fac de

cât politica localității și a oamenilor 
ei. Pentru că sunt primarul între
gului oraș și al celor ce m-au ales 
și al celor ce nu mi-au dat votul.

Red.: Lucrați în adminis
trația locală. De când?

I.R.: Am fost viceprimar în anii 
'90-92. Din vara lui 1996 până în 
1997 am fost viceprimar interimar, 
în 1997 am candidat pentru func
ția ce o dețin în prezent.

Red.: Și ați câștigat din 
primul tur.

I.R.:Da.
Red.: Faptul acesta ce 

semnificație are, după păre
rea dv?

I.R.: înseamnă că majoritatea 
oamenilor Simeriei m-au preferat, 
ceea ce este de natură să mă de
termine să mă mobilizez cât pot 
de mult în folosul lor. Și mă stră
duiesc să reușesc asta.

Red.: în campania electo
rală v-ați prezentat cu o ofertă 
foarte bogată.

I.R.: N-am promis decât ceea ce 
pot face. Și am pornit în forță la 
realizarea a ceea ce ne-am propus.

Red.: Trecem în revistă 
câteva?

I.R.: Trecem. în Simeria au în
ceput lucrările de canalizare și 
reabilitarea străzilor. S-a amenajat 
un trotuar pe o parte a șoselei 
naționale. Am asfaltat piața gării. 
Apropo, am avut proces cu 
SNCFR pentru terenul din fața

gării pe care l-am câștigat, astfel 
că de aici vor veni bani serioși la 
primărie.

Red.: Apropo de venituri, 
agenții economici achită 
impozitele și taxele către 
primărie?

I.R.: Da. Am realizat și realizăm 
o colaborare foarte bună, ceea ce 
este benefic pentru oraș.

Red.: Fiindcă am folosit 
cuvântul colaborare cum 
sunt relațiile între primărie 
și consiliul local?

I.R.: Foarte bune. In ședințele 
de consiliu, toți consilierii se do
vedesc deplin interesați în solu
ționarea problemelor curente și 
de perspectivă. Sigur că au loc 
dezbateri aprinse uneori, dar 
sincere, deschise, se aduc 
amendamente proiectelor de 
hotărâri în așa fel încât acestea 
să le îmbunătățească.

Red.: O ultimă întrebare: 
Cum mențineți legătura cu 
cetățenii, cu cei ce v-au ales?

I.R.: Mă deplasez frecvent în 
oraș, în satele suburbane așa 
că sunt mereu în contact cu oa
menii. Primesc în audiență mar
țea, dar ușa biroului meu este 
mereu deschisă, oricine poate 
intra la mine, cu orice problemă. 
Și pe măsura puterilor eu și co
laboratorii ne ocupăm de pro
blemele oamenilor. Căci ei ne-au 
ales și suntem în slujba lor.

<■'

Școala Generală nr. 2 din 
orașul ceferiștilor este cea mai 
mare unitate de acest fel din loca
litate. Aici învață în jur de 1000 de 
elevi, îndrumați și instruiți de 40 
de cadre didactice. întâmplarea a 
făcut ca, în ziua când am stat de 
vorbă cu dl. Virgil Bozdog, direc
torul unității, cadrele didactice să 
se afle în grevă generală, astfel 
că discuția s-a axat pe eveni
mentul respectiv. Cum greva s-a 
încheiat, o lăsăm la o parte și 
reținem celelalte probleme.

-Adevărul este - ne spunea 
interlocutorul - că învățământul 
are bani prea puțini. Pe anul în 
curs școlile din Simeria au primit 
doar 600 de milioane de lei pentru 
reparații și întreținere.

-Și atunci cum v-ațl des
curcat?

-Ne-au ajutat părinții elevilor 
noștri să punem clădirea la punct.

-Căldură este?
-încă nu. Din cauză că banii 

de la buget au venit târziu și lu
crările de reparare a instalației au

întârziat. în prezent se lucrează 
la înlocuirea instalației exteri
oare.

-Clădirea este bine pusă 
la punct.

-Da, în față și în interior. în 
partea din spate ar fi nevoie de 
reparații. Clădirea este solidă, 
dar veche.

-Dl. Radu Vaslle, primul 
ministru al Guvernului, a 
promis că anul viitor sănă
tatea, învățământul și alte 
sectoare se vor bucura de 
mai multă atenție șl sprijin.

-Să sperăm că-și va ține cu
vântul!

( TELEEONIASE EXTINDE
Am văzut în ziua când am fost la 

Simeria că în sediul Romtelecom se află 
în desfășurare lucrări de amenajare a 
interiorului. Am cerut relații de ce se 
întâmplă de la dl. Alin Conea, de la biroul 
relații cu publicul .Astfel am aflat că din 
22 decembrie anul trecut aici s-a montat 
o centrală telefonică de tip Alcatel. A 
fost înlocuită în vara acestui an o mare 
parte din cablurile din oraș. Noua cen
trală are 3000 de numere și poate fi 

'extinsă până la 3500.

/GAZ METAN INI
ȘCOLI Șl 
BISERICI

)
In Simeria există circa 200 de 

societăți comerciale cu răspun
dere limitată. Circa 70% dintre 
acestea au toate autorizațiile de 
care au nevoie pentru a func
ționa. Restul nu au, dar func
ționează. De la biroul comercial 
al Primăriei ni s-a spus că numai 
obținerea autorizației de la In
spectoratul de sănătate publică 

! durează în jur de o lună de zile. 
%Nu-i cam mult? ,
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✓
S-au obținut apro

bările necesare pentru 
introducerea gazului 
metan în școli și biserici. 
Pe această bază va fi 
demarată întocmirea 
documentației și se va 

jrece la treabă.________?
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Soare cu dinți pe strada pensionarilor
Pe strada "Piața Unirii" am 

ajuns într-o dimineață de sfârșit 
de octombrie. Un soare cu dinți 
punea încet, încet stăpânire pe 
un spațiu ce parcă încă nu s-a 
trezit. Doar pe ici pe colo câte 
un cetățean mai matinal... Unul 
dintre ei este și loan June care 
ieșise în poarta casei. Intrăm în 
discuție, iar una dintre întrebările 
noastre s-a referit la instituția 
primăriei.

- Ce a făcut și ce face pri
măria pentru strada dv, die 
June?

- Eu zic că destul de multe. 
Nu ne putem plânge. Observați

și dumneavoastră, strada nu arată 
rău.

- Da, dar mai sunt zone unde 
gospodarii nu se văd.

- Cu aceștia nu sunt de acord. 
De fapt, cum este în fața casei, tot 
așa este în ogradă și în casă. Cu 
toate că pe stradă majoritatea 
sunt bătrâni, avem și câteva familii 
tinere care nu pun mâna pe o 
mătură pentru a-și face curat în 
fața porții.

Domnul June locuiește din 
1965 în această zonă a orașului. 
De loc este din Spini, iar soția din 
Rîpaș, un sat apropiat.

- Pe mine CFR-ul m-a adus la

Simeria, ne mai spune dânsul. Ca 
pe majoritatea lucrătorilor din oraș 
de altfel. 41 de ani am lucrat la 
CFR, din care o bună bucată de 
vreme impiegat de mișcare la 
Simeria Triaj.

Curtea îi este plină de găini și 
pui de multe mărimi. Susține că 
pentru vârstnici, carnea lor este 
foarte bună. Are aproape 70 de 
ani și a prins unele perioade gre
le. Acum pentru el și familie nu 
mai este chiar atât de greu. Dar 
este încă în putere și muncește 
mult.

La discuție ni se alătură la un 
moment dat și Mihai Ștef. Locu

iește la nr.29 și este tot pensionar. 
Este de acord că “omul sfințește 
locul". Inclusiv pe strada pen
sionarilor. Mai intervine și primăria 
la rezolvarea unor treburi, dar 
marea majoritate a lucrurilor de
pind direct de cetățean. Mai mult 
sau mai puțin gospodar.

Dacă pensionarii de pe stradă 
se află acum acolo datorită fos
tului IMMR, acum lucrurile nu mai 
sunt chiar așa. Nici vremurile nu 
mai sunt ca altădată, dar nici firma 
nu mai este ce a fost. Unii oameni 
o duc greu. Nu au loc de muncă, 
nu au nici pământ, ni se mai spune. 
Unii au ajuns să nu aibă ce pune

pe masă. Pensiile sunt neîndes
tulătoare chiar pentru un trai mai 
puțin decât modest.

Cu toate acestea, bătrânii de 
pe strada pensionarilor nu se 
prea plâng. Au trecut prin multe 
în viață. Și vor mai trece, sunt 
conștienți. Chiar la acești ani au 
rămas niște luptători.

Ne-am dat seama de acest 
lucru discutând și cu Aurelia 
June, cea care, la 70 de ani, aș
teaptă să se finalizeze odată 
piața pentru a-și putea vinde 
produsele ce-i prisosesc. Are 
două fete și vrea să le ajute și 
acum când sunt mature.
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"E greu 
sâ te 

dezrâdâ- 
cinezi..."

Un vânt puternic, șuierător 
unduia din când în când 
copacii, aplecându-le crengile 
la pământ în acea zi de 
octombrie când am ajuns la 
Sălaș. Așezare frumoasă, unde 
pare că nu se întâmplă nimic, 
iar liniștea din jur îți dă senzația 
că până și nisipul clepsidrei se 
scurge mai încet, dăndu-ne 
răgaz, oprindu-ne pentru o clipă 
din alergarea și stresul de 
fiecare zi.

Am stat îndelung de vorbă 
în acea zi cu doctorița din 
comună, cum îi spun locuitorii 
dnei Silvia Dragoș, medic de 
medicină generală la dispen
sarul uman. Despre profesie, 
despre viața aici la Sălaș, 
despre oameni și necazurile 
lor, dar și despre propria familie.

( DESTÂ/NU/Ri
Destinul a adus-o aici. Și s- 

a împăcat cu soarta fiindcă așa 
a fost să fie. Născută și 
crescută adică la oraș, să 
ajungă să lucreze, să locuiască 
la Sălașu de Sus, departe de 
Craiova ei natală. Dar a știut de- 
atunci - de când studenți fiind și 
ea și soțul s-au hotărât să-și 
unească destinele - ce o 
așteaptă. Și-a urmat soțul. Nu 
regretă, căci a intrat într-o 
familie de oameni cumsecade, 
părinții soțului ei, care o ajută 
foarte mult, înțelegând că a fi 
medic nu-i o muncă oarecare. 
La dispensar ori acasă, zi ori 
noapte, ploaie ori cer senin, 
este deranjată, chemată să 
acorde primul ajutor, să aline 
suferința. “Boala nu așteaptă - 
spunea - iar menirea medicului 
este aceea de a interveni la 
momentul când este solicitat. 
Mie nu mi-e străină noțiunea de 
medic de familie. De șase ani 
de când sunt aici, din ’92, tot 
asta fac. Indiferent de oră, 
oamenii mi se adresează și în 
limita posibilităților și a 
competenței le rezolv proble
mele. Țin foarte mult la meseria 
mea, nici n-aș fi conceput să 
fac altceva. Cam asta îmi 
ocupă tot timpul. Am încercat 
de-a lungul aniio~ s-u fac cât se 
coate de bine și ia te' voi tace | 

I ~i de acum incclo”. i
S' a .i .... propria

.. avana noroc de un soț 
care o ajută. în urmă cu șase 
ani a venit pe lume Flavia, fetița 
dorită care i-a unit și mai mult. 
Gospodăria mare și frumoasă a 
socrilor presupune eforturi 
pentru întreținere. "Le ajut la 
treburile gospodăriei doar în 
măsura posibilităților, căci sunt 
înțeleasă - spunea. Meseria 
mea este la fel cu a soldatului, 
un fel de consemn continuu. Nu 
sunt invidiată și nici n-ar fi 
motive să fiu pentru ceea ce 
sunt”.

O cuprinde uneori dorul de 
ținuturile natale, de părinții aflați 
departe și care, la rândul lor, se 
simt atât de singuri, ea fiind 
unicul lor copil. “Mai mult vin ei 
aici, la mine, decât mă duc eu 
să-i văd - spunea dna Silvia. 
Când tratez oameni mai 
vârstnici, care ar putea să-mi fie 
părinți, simt o mare durere în 
suflet că pentru ei, cei care mi
au dat viață, nu pot face nimic, 
că nu sunt lângă mine... E greu 
să te dezrădăcinezi...”

Aici, la sat, unde mersul 
lucrurilor e aproape impercep
tibil și unde pare a nu se întâm
pla nimic, oamenii au totuși 
bucuriile, necazurile, suferințele 
lor. Iar una dintre puținele 
persoane în fața căreia își 
deschid sufletul este medicul 
Silvia Dragoș. Poate pentru că-i 
înțelege și-i ascultă cu răbdare, 
ca pe propriii părinți, ajutăndu-i 
atât cât se poate.

Estera SÎNA

CULESE DII VI»»
Numai cine a suferit îșipoate da seama de suferințele2a

altora.
2a

vieți întregi.
2a Viața unui bătrân seamănă cu flacăra unei lumânări

aflate într-un curent de aer.
2a Omul la beție cade-n nebunie.
2a Nu vă lăsați impresionați de aparențe, căci unde-i 

strălucire exterioară prea mare înăuntru-i întuneric beznă.

Greșeala unui moment poate deveni mâhnirea unei

LEACURI

RĂCELII

Ecaterina Postescu din 
Ghelar pregătind ceapa 
pentru iarna care vine.

Foto: Traian MÂNU

Odată cu venirea timpului rece 
apar și bolile de sezon: guturai, 
dureri de gât, viroze ș.a. Dacă 
punga nu ne-a permis un vaccin 
antigripal ne putem trata și după 
rețetele bunicii. Sunt eficiente contra 
răcelii:

♦ Usturoiul. Are efect 
antibacterian dovedit. Se curăță 5 
căței de usturoi, se zdrobesc și se 
amestecă cu 5 lingurițe de zahăr. 
Se pune puțină apă și se așază pe 
foc până dau în clocot. După 5 
minute se strecoară și se ia câte o 
linguriță de zeamă de-a lungul zilei.

♦ Ceapa. Este eficientă atât 
crudă (tăiată felii și lăsată într-o 
farfurie lângă pat peste noapte ajută 
răceala să erupă și să se vindece 
mai repede) cât și fiartă. Se taie 
mărunt 1-2 cepe și se toarnă peste 
ele apă clocotită. După ce s-au 
infuzat puțin se îndulcește cu puțină 
miere și se bea ceaiul fierbinte.

♦ Cartofii. Sunt indicați pentru 
dureri de gât. Se fierb 2 cartofi mari, 
se zdrobesc până se obține un 
piure. Se pun pe un prosop de in și 
cu ei fierbinți se împachetează 
gâtul. Deasupra se leagă un fular. 
Se lasă până se răcesc cartofii.

♦ oțetul de mere. Este bun la 
desfundatul nasului. Se încălzește o 
ceașcă de oțet de mere și se 
inhalează aburul. Se poate lua de 3 
ori pe zi câte o linguriță de oțet 
diluată cu 1/2 pahar de apă.

♦ Muștarul. Dacă răgușim ne 
putem prepara o băutură din câte o 
lingură de muștar, de miere și de 
suc de lămâie, băută seara înainte 
de culcare.

Aceste însemnări n-ar fi 
văzut lumina tiparului dacă n-aș 
fi întâlnit, într-un bloc de pe bdul 
Libertății din Deva, două tinere 
care, periodic, trec pragul unor 
apartamente, oferindu-și ajutorul 
unor persoane în vârstă, 
bolnave. „Tare sunt mulțumită de 
ceea ce fac pentru mine. Sunt 
fete nemaipomenite! îmi 
controlează tensiunea arterială, 
îmi fac masaj, mă îndrumă cum 
să iau medicamentele" - 
recunoaște dna Ana Ohnefrau 
de la ap. 93 al etajului VII al 
blocului.

Mai jos, la etajul II, dna Piri 
Kufleitner, imobilizată la pat în 
urma unui accident, e 
înconjurată cu aceeași atenție și 
grijă. Controlul tensiunii arteriale, 
administrarea medicamentelor, 
masajul sunt prezente la fiecare 
vizită la domiciliu, ba, cu ajutorul 
unor aparate adecvate, se fac și 
exerciții de mobilitate.

Aceste ,,fete nemaipo
menite” - cum le-a caracterizat 
dna Ohnefrau (și e susținută și 
de dna P.K.), sunt dna ludith 
Sebestyen - asistentă medicală 
- și dra Margareta Moldovan - 
asistentă socială - de la Centrul 
de îngrijire medicală și asistență 
socială la domiciliu ce-și 
desfășoară, de câteva luni, 
activitatea în Deva. Caracterizat 
prin toleranță, ajutor reciproc, 
încredere și flexibilitate, care 
oferă servicii sociale și medicale 
la domiciliul persoanelor de 
vârstă înaintată, cu boli cronice, 
cu afecțiuni locomotorii, acest 
centru își caută, din mers, locul în 
viața celor care, ajunși la

neputință, nu trebuie lăsați singuri, 
în fiecare dimineață, între 

orele 8-10, la parterul blocului 
Grivița 1 de pe str. Progresul, la 
acest centru se fac tratamente 
celor ce se pot deplasa, pentru 
că, în restul zilei, asistentele fac 
vizite la domiciliul bolnavilor - 
pentru injecții, bandaje, 
pansamente, controlul tensiunii

lăsăm
\sineiir
arteriale, al temperaturii corporale 
și chiar pentru servicii în 
gospodăria personală (cumpă
rături, curățenie, ajutor în igiena 
corporală, prepararea hranei, 
supraveghere).

- E dificil să lucrezi cu 
oamenii în vârstă, mai cu seamă 
că unii dintre ei se află la a doua 
copilărie. înainte de a porni la 
această muncă am analizat cu 
luciditate ceea ce am de făcut - 
recunoaște dna asistentă ludith. 
Am credința că sunt persoana 
aleasă de Dumnezeu să fac 
această muncă. Simt nevoia să 
ajut, să nu mă retrag din fața 
greului. Uneori sunt nemulțumită 
că nu le pot cuprinde pe toate 
cum aș vrea, dar cred că 
puterea de muncă tot cei 
vârstnici, pe care-i ajutăm, ne-o

dau. Când vedem că munca 
noastră e eficientă, că cei 
ajutați se refac încet, ău 
mobilitate în mișcări, satisfacția 
pe care o încercăm ne dă noi 
puteri.

- Am aflat că acest centru 
de îngrijire la domiciliu 
aparține Bisericii Romano- 
Catolice, Arhidiocezei Alba 
lulia, că cei aproape 20 de 
bolnavi pe care îi îngrijiți la 
domiciliu (pe str. Bălcescu, 
Eminescu, Zamfirescu, 
Libertății) au această religie. 
Dar, dna P. Kufleitner este de 
religie reformată și, totuși, 
veniți cu regularitate la 
dumneaei.

- Bolnavul este bolnav, 
orice religie ar avea. Cum să 
nu-l ajuți? Toți suntem copiii lui 
Dumnezeu - consideră dna 
ludith.

- Simt că aceasta este 
munca mea - mărturisește dra 
asistentă _ socială Margit 
Moldovan. îmi place să știu că 
aduc alinare bolnavilor și celor ce 
au nevoie de ajutorul meu. Prin 
munca mea le mai dau o 
speranță, mai deschid o ușă 
către lume. Și, Doamne, ce ne-am 
bucura dacă acum, de sărbătorile 
ce se apropie, am putea face mai 
mult și pentru cei nevoiași.

Ne-am bucura dacă vreun 
patron ar bate la ușa centrului 
nostru de îngrijire, oferindu-ne 
pentru cei nevoiași un kg de 
făină, un kg de zahăr, pentru 
un cozonac, pentru îndulcirea 
unui ceai...

Lucia L/C IU

EÂSÂT0RIA VĂZUTĂ UE:
HACOB PARONIAN
• „Legătura căsniciei se strânge, uneori, atât de tare, încât 

îi rănește pe cei care-i unește
GARABETIBRĂILEANU
• „Dragostea e temelia neclintită pe care se poate clădi o 

căsnicie morală adevărată, fericită”;
SHAKESPEARE
• „Ce altceva este o căsătorie silită decât un infern, o viață de 

discordie și de certuri continue? în vreme ce contrariul ei aduce 
fericire și e însăși imaginea păcii cerești”;

GEORGE BERNARD SHAW
• „Chiar în cele mai fericite căsnicii nu trece o zi fără să 

existe o mie de clipe de infidelitate”;
LUIS DELEON
• „O femeie bună nu e doar o femeie, ci o comoară, și cel al 

cui este, bogat este doar cu ea, căci ea îi e deajuns pentru a se 
simți norocos și fericit”;

MONTAIGNE
•„N-am văzut căsătorii care să dea greș și să se strice mai 

repede decât cele contractate datorită frumuseții și dorințelor 
amoroase

Selecție de Hie LEAHU
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Petele de rugină slabe 
pot scoate cu zeamă dese

lămâie. Se umezește pata de 
câteva ori, aplicând pe acest 
ioc suprafața fierbinte a fie
rului de călcat sau a ceaini
cului până ia uscare Incom
pletă, după care se spală cu 
apă.

Maioneza tăiată se 
poate repara astfel: se scoate 
intr-un castron o lingură din

maioneza ce nu se leagă și se 
picură, încet, o lingură de apă 
caldă, amestecând până 
începe să se lege. Se adaugă, 
apoi, puțin câte puțin, restul 
de maioneză tăiată și se 
amestecă până ce capătă 
consistența necesară.

rr Sticlele sau borcanele 
de sticlă în care se toarnă unt, 
untură sau alte lichide 
fierbinți nu plesnesc dacă se.

înfășoară sticla sau 
borcanul cu o cârpă udă.

rv La prepararea dul
ciurilor se vor utiliza vase și 
ustensile speciale, folosite 
numai în acest scop, 
deoarece aluaturile iau ușor 
mirosurile diferitelor 
mâncăruri (lingurile vor fi 
cete din lemn).

w Cuptorul trebuie 
înfierbântat cu 10-15 minute 
înainte de a introduce tava 
cu preparatul ia copt.
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Pe lângă cauzele interne 
care produc pungi sUb ochi și 
pleoape umflate aceste 
neajunsuri inestetice pot să 
apară și prin înfundarea 
canalelor lacrimale cu creme și 
uleiuri de față obișnuite, care 
nu sunt speciale pentru ochi. 
E bine, de asemenea, să știm 
că și cremele speciale se aplică 
în cantități reduse și se 
masează ușor prin mișcări 
circulare cu vârful degetului 
inelar. îngrijirea trebuie să fie 
regulată pentru ca pielea să fie 
mereu hrănită și pentru 
întârzierea apariției ridurilor.

Fără punți 
sub ochi si>

pleoape 
umpate

Alifie din miere și ceară 
de albine. 10 g de ceară de 
albine curată se pun într-un 
vas așezat pe o baie de aburi; 
se lasă să se topească până 
devine lichidă. Se dă focul la 
redus și se adaugă puțin câte 
puțin 3 linguri de miere de 
albine, mestecându-se mereu 
până dispar bășicile. Se ia de 
pe foc, se lasă să se răcească, 
apoi se amestecă bine cu o 
lingură de lemn.

Alifia se aplică de 3 ori pe 
săptămână în jurul ochilor și pe 
obraji. După ce se iasă (căt mai 
mult să acționeze) se spală cu 
multă apă călduță, masând ușor 
suprafața ce a fost acoperită. 
Ea înlătură pungile de sub ochi 
și umflarea pleoapelor, înceti
nește instalarea ridurilor, dă 
aspect de prospețime obrazului.

Alte remedii
- produsele cosmetice se 

țin în frigider și se aplică în jurul 
ochilor bătând ușor pielea cu 
degetele (lichidul din țesuturi e 
stimulat să circule);

- pe ochii închiși se aplică, 
20 de minute, felii de cartofi, 
sau castraveți cruzi; pliculețe de 
ceai umezite (înmuiate rapid) în 
apă fierbinte, timp de 15 minute; 
tampoane de vată înmuiate în 
apă cu gheață și schimbate 
când se încălzesc (15 minute); 
tampoane de vată înmuiate în 
apă de roze și stoarse ușor (20 
de minute); lingurițe de metal 
ținute între o oră sau toată 
noaptea în frigider și puse cu 
partea bombată pe pungile de 
sub ochi (atenție pentru cele cu 
ten sensibil).
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Privatizarea Banc Post
Pentru privatizarea Banc 

Post, FPS a primit oferte din par
tea a trei investitori potențiali, 
General Electric Capital Corpo
ration și General Electric Capital 
International Holdings din Statele 
Unite, alături de Banco Portu- 
gues de Invesimento, informea
ză FPS.

în cursul lunii noiembrie ur
mează să se desfășoare nego
cierile finale care să permită cla
rificarea condițiilor formulate în 
ofertele primite și stabilirea ter
menilor contractuali. Rezultatul 
negocierilor va fi supus spre 
aprobare instituțiilor abilitate de 
lege și vor trebui confirmate de 
organele de conducere ale insti

Elevii claselor l-V vor avea, 
începând cu primul trimestru al 
anului 1999, buletine de sănă
tate, în care vor fi înscrise vac
cinările, bolile cronice, handi
capul, tratamentele medicale de 
durată, precum și concluziile 
examenelor de bilanț, date ce 
reprezintă probe ale stării de 
sănătate a școlarilor, necesare 
în diverse situații.

Doctorul care l-a investigat pe 
elev, indiferent dacă este medic 
școlar, de familie sau specialist, va 
înscrie în buletinul de sănătate 
diagnosticul sau vaccinul pe care 
l-a administrat, astfel încât să fie 
cunoscută permanent starea de 
sănătate a școlarilor. 

tuțiilor financiar-bancare decla
rate câștigătoare.

Prima etapă de privatizare a 
Banc Post, din acest an, prevede 
scoaterea la vânzare a 63% din 
capitalul social al Banc Post - 
45% prin negociere directă cu doi 
investitori preselecționați, 10% prin 
ofertă publică, simultan cu listarea 
la Bursa de Valori București, și 
circa 8% prin negociere directă 
cu persoane fizice române, sala- 
riați, cadre de conducere și pen
sionari ai Banc Post.

A doua etapă, din 1999, pre
vede un plasament privat către 
investitori instituționali și oferta 
publică de vânzare pe piața in
ternă de capital. Banc Post a be

Având în vedere importanța 
majoră a sănătății elevilor și stu
denților pentru derularea unui 
proces de învățământ performant 
și pentru supravegherea mai 
atentă a celor care au avut di
verse afecțiuni, conducerea Mi
nisterului Educației Naționale 
(MEN) a hotărât ca, pentru înce
put, să tipărească buletine de 
sănătate elevilor de vârstă mică, 
predispuși la îmbolnăviri frecvente 
și care efectuează mai multe vac
cinări până la 14 ani, a declarat 
agenției MEDIAFAX Mircea Mure- 
șan, director Relații publice în 
MEN. în a doua etapă vor fi tipărite 
astfel de documente și pentru 
ceilalți elevi și pentru studenți. 

neficiat de două credite con
vertibile în acțiuni, de câte 10 
milioane dolari, din partea Băncii 
Europene pentru Reconstrucție 
și Dezvoltare și International 
Finance Corporation.

Consultantul financiar pentru 
privatizarea băncii este consorțiul 
format din ABN-AMRO Securities, 
PricewaterhouseCoopers, Clifford 
Chance și Nestor & Nestor.

Cele două bănci care ur
mează să fie privatizate în acest 
an sunt Banc Post și Banca Ro
mână de Dezvoltare. Pentru pre
luarea pachetului majoritar la 
BRD au depus oferte băncile 
Societe Generale și Banque 
Naționale de Paris.

Această acțiune este cu
prinsă în programul privind 
politica de sănătate în școli, 
licee și universități, elaborat la 
sfârșitul lunii martie 1998 de 
către MEN, în colaborare cu 
Ministerul Sănătății. Ministerul 
Educației, prin inspectorul de 
specialitate, va elabora mo-' 
delul buletinelor de sănătate, 
care se vor tipări și se vor 
distribui unităților de învăță
mânt de către inspectoratele 
școlare județene. Acțiunea va 
fi finanțată din bugetul pe 
1999 și din resurse extrabu
getare, elevii claselor l-V ur
mând să intre în posesia bule
tinelor până la 1 martie.

1300 de români aui 
i comis infracțiuni ii 
igrave in alte statei 
| în ultima luna | 
î Peste 300 de români plecați I 
| din țară au comis, luna trecută, |
■ în statele unde locuiesc, sute de ■ 
Z infracțiuni grave, precum tâlhării, ! 
I omoruri, violuri, furturi, prostituție I 
| și proxenetism, informează Bi-1 
| roul Național Interpol. Din cele |
■ 224 de infracțiuni, comise de ■
■ 328 de români, cele mai multe s- * 
I au înregistrat în Germania, Aus-1 
| tria, Grecia, Italia, Turcia, Un-1
■ garia, Elveția, Republica Moldo- ■ 
^<a, Canada și Spania.

~MEDÎAFAX

Biserica catolică se pregătește 
să-și asume responsabilitatea 

pentru Inchiziție
Biserica Catolică se pregă

tește să-și facă "mea culpa" cu 
privire la Inchiziție, cu ocazia 
Jubileului anului 2000, având 
grijă, totodată, să se evite sen
zaționalul, simplificările și rein- 
terpretările legate de acest ca
pitol sumbru din istoria sa, re
latează AFP. Papa loan Paul al II- 
lea a ținut un discurs foarte im
portant, cu ocazia unui sim
pozion al istoricilor, primul pe 
această temă organizat de Va
tican. Chiar dacă Papa nu și-a 
asumat, în numele Bisericii, res
ponsabilitatea pentru Inchiziție, 
el a confirmat că se pregătește 
luarea unei atitudini oficiale de 
“mea culpa".

“Inchiziția aparține unei faze 
foarte tulburi din istoria Bisericii 

(...) Un capitol dureros, asupra 
căruia creștinii trebuie să re
flecteze cu spiritul deschis către 
căință, l-a constituit consimțirea, 
timp de mai multe secole, a meto
delor intolerante și chiar a vio
lenței puse în serviciul adevăru
lui", a spus Suveranul Pontif.

în același timp, Papa a făcut 
apel la istorici de a reconstitui 
epoca Inchiziției "cât mai precis 
posibil", evitându-se exagerările 
de orice natură. »

Jubileul urmează să fie, la 
solicitarea Papei, un an al re
concilierii, al iertării și al căinței în 
privința unor teme diverse pre
cum Inchiziția, antisemitismul 
creștin, războaiele religioase, 
procesele împotriva savanților 
Renașterii.

f

Producția industrială își continuă declinul |
■ Producția industrială a Ro- 
J mâniei s-a redus cu peste 17% în 
I primele nouă luni ale acestui an, 
| urmare a scăderii activității din 
I industria prelucrătoare, a menținerii
■ unor mari stocuri de produse finite 
| și a diminuării consumului, reiese 

I din datele Comisiei Naționale pen- 
. tru Statistică (CNS). Tonul scăderii 
I a fost dat de industria prelucră- 
| toare, respectiv de sectorul bunu-
■ rilor de folosință îndelungată (cu 
! aproape 44%), dar aceeași situa- 
I ție se regăsește în domeniul con- 
| fecționării îmbrăcăminții, al echi-

Spamentelor și al producției de apa
rate de radio, telev'ziuna, mobilier.

K O ușoară revigorare a D'o- 
| ducției industriale a fost consein- 
’ nată în luna septembrie, când 

aceasta a crescut cu 11,3%, în vo
lum absolut și cu 8,9% în condiții 
comparabile din punctul de vedere 
al numărului de zile lucrătoare. Creș
terea se datorează evoluțiilor poziti
ve din industria prelucrătoare, pre
cum și din industria energetică, 
extractivă. în pofida acestei situații, 
nivelul producției industriale rămâne 
inferior celui realizat în septembrie 
1997, fiind diminuat cu 5,4%, relevă 
datele CNS.

Stocurile de produse finite din 
industrie erau, la sfârșitul lunii sep
tembrie, de 13.571 miliarde lei, repre
zentând 36,8% din resursele lunii 
septembrie și 6% din cele cores
punzătoare întregii perioada de la 
începutul anului. Menținerea sto
curilor la un nivel ridicat relevă, pe de

o parte, lipsa partenerilor corner- ■ • 
ciali sau a resurselor financiare, ! * 
fapt confirmat prin scăderea cifrei I « 

de afaceri a societăților din dome- | • 
niu, iar pe de altă parte, calitatea ■ , 
redusă a acestora, care îngreu- * • 
nează vânzarea la intern sau la | * 
export. | •

Cifra de afaceri a societăților j • 
din industrie a crescut, în primele I * 
opt luni, cu peste 8%, stopată în | • 
luna august, când aceasta a scă- ■ * 
zut cu aproape 5%. J .

Comparativ cu primele opt I • 
luni ale anului trecut, cele mai | * 
semnificative scăderi ale cifrei ■ • 
de afaceri au fost înregistrate în ■ • 
rândul societăților din industria | * 
extractivă și din industria energie | • 
electrice și termice, gaze și apă. - *

Loteria Olimpică
Loteria Olimpică destinată să 

strângă fonduri pentru Jocurile 
Olimpice de vară de la Atena, ar 
trebui să aducă peste 200 de 
milioane de dolari, până în anul 
2004, a anunțat Comitetul de Or
ganizare al acestei competiții 
(COJO), citat de AFR

Conform previziunilor COJO, 
această loterie va aduce comite
tului de organizare suma de 25 
de milioane de dolari, în anul
1999, 35 de milioane, în anul
2000, și 40 de milioane, în anul
2001,

Comitetul de Organizare al 
Jocurilor Olimpice (JO) de vară 
de la Atena din anul 2004, numit
de guvernul grec, reunește sub șansă.

președinția ministrului Culturii, 
Evangelos Vanizelos, reprezen
tanți ai partidelor politice, comu
nităților locale, federațiilor sportive, 
sindicatelor, precum și membri ai 
Parlamentului European și 15 per
sonalități ale artei și sportului.

Guvernul grec a decis, pe 1 
august a.c., să creeze o Loterie 
Olimpică, destinată să strângă 
fonduri pentru JO de vară de la 
Atena.

Venizelos a declarat că a- 
ceastă loterie se dorește a fi un 
joc nonviolent corespunzător spi
ritului olimpic, bazat pe informații 
și cunoștințe despre olimpism și 
atletism, aliate cu un element de

Reprezentanții COJO au afir
mat că metroul din Atena va fi 
terminat în anul 2000, noul aero
port internațional de la Spata (a- 
flat în estul Atenei) va fi inaugurat 
în anul 2001, iar înaintea des
chiderii JO va fi terminată și auto
strada care va lega Kifissia de 
centrele care vor găzdui 
competițiile.

COJO a mai anunțat că buge
tul său pe anul 1999 se va ridica 
la 16 milioane de dolari. Președin
tele COJO, Stratis Straigis, a de
clarat că lucrările pentru moder
nizarea bazelor'JO vor începe 
din anul 2000 și costurile lor sunt 
estimate la aproximativ 617 mili
oane de dolari.• ••••••••••••••••a

Promulgare
Președintele României, Emil 

Constantinescu, a promulgat Le
gea pentru aprobarea Ordonan
ței Guvernului privind scutirea de 
taxa pe valoarea adăugată sau 
reducerea acestei taxe pentru 
unele produse și servicii, se ara
tă într-un comunicat al Președin
ției remis agenției MEDIAFAX. Po
trivit noilor reglementări, sunt 
scutiți de la plata taxei pe valoa
rea adăugată liberii profesioniști 
autorizați, precum și persoanele 
fizice și asociațiile familiale auto
rizate să desfășoare activități 
economice pe baza liberei 
inițiative.

De asemenea, noua regle
mentare adaugă la lista scutirilor 
de taxa pe valoarea adăugată u- 
nele produse și servicii cum ar fi: 
combustibilul pentru consum cas
nic, lemne de foc, cărbuni, com
bustibil tip M (păcură nerafinată), 
tip P (petrol lampant) și lichid ușor 
pentru calorifer, gaz casnic, ener
gie termică pentru consum cas
nic, apă și canalizare. Produsele 
și serviciile menționate sunt pre
văzute a fi scutite de la plata ta
xei pe valoarea adăugată la agen
ții economici din rețeaua de des
facere, de distribuire și de pres- 
tare către populație, la așeză- 

mintele de creștere și de ocrotire 
a copiilor și la căminele de bătrâni 
și pensionari.

Totodată, noua reglementare 
reduce, de la 18 la sută la 11 la sută, 
cota aplicată bazei de impozitare 
pentru calcularea taxei pe valoarea 
adăugată pentru unele produse și 
servicii: pește, icre, lapte și pro
duse lactate; uleiuri și grăsimi co
mestibile; ouă, făină; animale vii; 
medicamente de uz uman și vete
rinar; substanțe farmaceutice și 
parafarmaceutice; plante medicinale, 
operațiunile privind livrările sau 
leasing cu aparatură de tehnică 
medicală; alte bunuri utilizate exclu
siv în medicina umană, sto
matologie, medicină veterinară și 
farmacie de uz uman și veterinar, 
proteze de orice fel, accesorii ale 
acestora, precum și produse orto
pedice; uniforme pentru copiii din 
învățământul primar; articole de îm
brăcăminte și încălțăminte pentru 
copii sub un an, transportul în co
mun urban de călători; lucrări agri
cole; îngrășăminte chimice și mine
rale, insecticide, fungicide și erbi- 
cide; semințe certificate și tratate 
fitosanitar de floarea soarelui, po
rumb hibrid și sfeclă de zahăr; pâine 
și grâu de consum și pentru 
spminte.

2000 de copii p^râsiți nnvt^l
Aproape două mir de co

pii sunt prărăsiți de familiile 
lor , anual, în spitale, pe 
străzi, în gară sau la poarta 
diverselor instituții, fără acte 
de identitate, încălcându-se 
astfel dreptul minorului să 
aibă un nume, cetățenie sau 
să trăiască împreună cu pă
rinții, deși România a ratificat 
încă de acum opt ani Con
venția Organizației Națiunilor 
Unite potrivit căreia ar trebui 
să le fie garantată protecția.

înainte de 1990, de regu
lă, erau abandonați de pă
rinți copiii care sufereau de 
deficiențe mintale sau mal
formații severe. Statisticile 
actuale arată că procentul 
copiilor bolnavi din instituțiile 
de ocrotire rămâne ridicat, 
însă aproape la fel de mare 
este și al celor care ajung în 
instituțiile de ocrotire din cau
za condițiilor mizere în care 
trăiește familia lor.

Psihiatrii apreciază că cei 
aproape o sută de mii de copii
\-----——————— 

care trăiesc în instituțiile de o- 
crotire pornesc în viață cu un 
handicap emoțional și educa
țional, din cauza comunității 
care îi asimilează frecvent puș
căriașilor, dar și ca urmare a 
ușurinței cu care propria familie 
îi abandonează.

“Din cauza vulnerabilității 
lor, copiii necesită îngrijire și 
protecție specială, familia fi
ind principala responsabilă 
de respectarea acestor drep
turi", a decarat Virginia Hristu, 
reprezentantul de presă al 
UNICEF România, la simpo
zionul cu tema “Convenția 
ONU pentru Drepturile Copi
lului”, organizat la Sinaia.

Copiii români, la fel ca ma
joritatea celor din țările Euro
pei Centrale și de Est, sunt 
agresați fizic, psihic și chiar 
sexual, de proprii părinți, rude, 
preieteni sau pedagogii din 
instituțiile de ocrotire. Tot mai 
gravă este problema violenței 
în familii și chiar în afara lor, 
violul sau coruperea minorilor 

în consumul de alcool sau de 
droguri. Lipsiți de apărare, 
copiii devin victimele celor mai 
mari, sentimentul care îi domi
nă, după traume repetate, fiind 
dorința de răzbunare.

Adulții ar trebui să respec
te copiilor dreptul la opinie, 
la libertatea de gândire, con
știință și religie, la sănătate și 
educație. De asemenea, sta
tul trebuie să protejeze copilul 
împotriva folosirii drogurilor, 
narcoticelor și implicării mino
rului în producția și distribui
rea lor, a exploatării sexuale și 
a abuzurilor de acest fel, in
clusiv prostituția și implicarea 
în pornografie, interzicerea 
torturii, tratamentului sau pe
depselor capitale, neanga- 
jarea copiilor în munci ce le- 
ar pune în pericol viața, pre
cum și protecția de toate for
mele de maltratare, se preci
zează în Convenția ONU pen
tru Drepturile Copilului.

Reforma sistemului de 
protecție a copilului a înce-

de porinți
put prin transferarea tuturor 
unităților de ocrotire în sub- 
ordinea Guvernului. Reor
ganizarea rețelei de ocrotire 
presupune crearea unor 
unități mici, de tip familial, în 
care copiii să nu mai fie 
"încolonați ca la cazarmă și 
să li se dicteze la ce oră să 
meargă la WC, la masă la 
joacă și la culcare”, a de
clarat reprezentantul Depar
tamentului pentru protecția 
copilului, Mariana Neacșu. 
Eforturile statului se con
centrează pe găsirea unor 
familii dispuse să primeas
că copii părăsiți în îngrijire 
temporară, pentru maxi
mum șase luni, timp în care 
asistenții sociali caută rude 
ale minorului, dispuse să-l 
înfieze, pentru că orice copil 
se simte mai bine între ai 
săi. în cazul în care nici o 
rudă nu vrea să ia copilul 
abandonat, acesta poate fi 
înfiat de alte familii din țară 
sau din străinătate.
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• Vând casă cu grădină mare, 
Hațeg, Suseni, 2. Informații 068/ 
214941 (5846)

• Vând garsonieră spațioasă, 
str. Eminescu, lângă Poliția 
județeană, etaj 4, convenabil. 
210225, după ora 11. (4668)

• Vând casă, curte, grădină, 
gaze, canalizare, spațiu co
mercial, acces din două străzi, 
Dacia papuc. Tel. 230723 
(4707)

• Vând casă, grădină, în 
Orăștie, str. Cloșca, nr.5. Tel. 
212995 (4715)

• Vând apartament 2 camere, 
Gojdu, bloc E3. Tel. 213209 
(4718)

• Vând avantajos casă, 4 
camere, cu 1000 mp, teren în 
sat Cărpiniș, nr.2. Tel. 092/ 
283609, 624461 (4720)

• Vând VW Passat, an fa
bricație 1990, tel. 092294268. 
(4715)

• Vând Dacia 1310, nouă, 
ladă frigorifică 400 I. Cumpăr 
betonieră 220 Volți. Tel. 221870 
(4721)

• Vând Ford Taunus Break, 
cap. 1600, an 1980, preț avan
tajos și Dacia 1100, pentru 
piese de schimb. Tel. 214782 
sau 621974, după ora 19 
(4727)

• Vând tractor U445, nou, 
remorcă, Orăștie, Plantelor, 21, 
tel. 242768 (2551)

•Vând Dacia 1310, fabricație 
1989 sau schimb cu garsonieră. 
Tel. 247708 (2552)

• Vând tractor chinezesc 15 
CP, Orăștie, 054/247074 sau 
Orăștioara de Sus. Tel. 157 
(3553)

• Vând urgent microbuz Ford 
Tranzit Diesel, înmatriculat, 8 
plus 1 loc, an fabricație 1981, 
preț 7000 DM și garsonieră în 
Brad. Informații str. M.Emi
nescu, bl. Z2, et.2, ap. 12 și tel. 
225456. (4733).

• Vând și montez parbrize 
auto, toate tipurile. Deva, str. 
Dragoș Vodă, nr. 14. Tel. 
225075 (4067)

• Vând bicicletă nouă Moun
tain Bike, 18 viteze, preț 880 000 
lei. Tel. 094530919. (OP).

• Vând motor Mercedes 2300 
cmc, benzină. Tel. 223224 
(4693)

• Vând vitrine frigorifice și lăzi 
frigorifice, second-hand, în stare 
perfectă. Tel. 092/426864 
(4695)

• Vindem și montăm parbrize 
auto pentru autovehicule import 
și autohtone. Complex Euro- 
venus, boxa 8. Tel. 219167 
(4708)

• Vând linie panificație pati
serie, completă. Tel. 092/ 
294268 (4714)

• Vând 20 buc fâșii betort, 
4,75-60/20. Tel. 651865 (5080)

• Vând cherestea rășinoase, 
Orăștie, tel. 242162, după ora 
16. (2554)

• Vând convenabil mașini 
industriale de cusut și încheiat 
tricot și de festonat covoare. Tel. 
729808 (5490)

• Vând țuică de prună 
15000 lei/litru. Tel. 092/ 
329384 (5489)

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

• Ofer spre închiriere aparta
ment 2 camere, în Deva. Tel. 
092734953 (4732)

• SC Ardealul SA Deva anga
jează jurist-studii superioare de 
specialitate. Tel. 219540 (4716)

• Meditez copii, cl.l-VII, la 
matematică și limba franceză, tarif 
unic, tel. 217474, după ora 20.

• S.C.Elite România SRL, 
producător de cafea, angajează 
cu carte de muncă promotori - 
merchandiseri, fete, pentru 
municipiul Deva. Informații 
biroul teritorial Timișoara: 056/ 
165461 sau 092/394848.

• Kiskun România anga
jează ingineri agronomi - 
reprezentanți județeni (zonali) 
pentru distribuție Samanta 
hibrizi porumb. Informații tel/ 
fax: 059/144237, 094/525046. 
(OP)_______________________

• Companie oferă locuri de 
muncă. Condiții: fără cazier, 
minimum studii medii, prezență 
agreabilă. Oferim: câștiguri 
cuprinse între 2.200.000- 
3.800.000 lunar. Posibilități 
rapide de promovare. Tel. 092/ 
440080, 713962 (5488)

• S.C. Rusca SA Hunedoara 
încadrează paznic cu stagiul 
militar satisfăcut. Vârsta ma
ximă 35 ani. Relații la tel. 
717575 (5487)

• Societate internațională 
specializată în publicitate, lan
sată acum 18 ani în Toronto, 
oferă oportunitatea a numai 20 
persoane motivate, fără pre
judecăți, să devină manageri în 
domeniile clearence, adver
tising, CD-Toys books etc. Expe
riența nu este necesară. Sunați 
acum!!! Start imediat!!! 054/ 
627527 (3503)

• Pierdut acte Austria, pe 
numele Tincu llie. Relații la 
740645 sau 729677 (5492)

COMEMORĂRI

• Azi, 5.11.1998 se împlinesc 
trei ani de când ne-a părăsit 
draga mea soție și mamă

DEFRANTANA (ICA)
lăsând un gol imens în inimile 
noastre. îi vom păstra neștearsă 
amintirea. Dumnezeu să-i odih
nească în pace sufletul blând. 
Familia Doru, Adriana, Dorin, 
Petre, Olivia, Visalon și Rozalia. 
(5090)

• Cu adâncă durere anun
țăm că se împlinește un an de 
când scumpul nostru soț și tată

IOAN MIHU
ne-a părăsit, lăsând în urmă 
numai durere. Nu te vom uita 
niciodată! Familia. (4731)

.fi DECESE

• 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, curricu- 
lum 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)

• S.C. TV Net SRL anunță 
intenția de majorare a abona
mentului începând cu data de 
01 decembrie 1998. (5491)

• Cu adâncă durere familia 
anunță încetarea din viață a

prof. NICOLAEIOSOF

înmormântarea va avea loc 
azi, ora 13, în cimitirul din str. 
Eminescu, de la capela ca
tolică. Nu te vom uita niciodată. 
Dumnezeu să-l odihnească. 
(4747)

• Mulțumim celor care au 
fost alături și au condus pe 
ultimul drum pe cel care a fost 
un bun soț, tată și bunic 

STÎNEA DEMIAN NICOLAE 

din satul Rovina, comuna 
Brănișca. Familia. (4750) 
■■■■■■■■■■■■■■■

C(U][RinU3IL

• Societate comercială anga
jează secretară cu studii medii. 
Vârsta 18-25 ani, salariu foarte 
avantajos. Tel. 092/440080, 
054/713962 (5483)

• Pierdut ștampilă rotundă 
cu inscripția Consiliul Jude
țean Hunedoara - Comisia 
pentru Protecția Copilului 
Hunedoara, nr. 2. O declar 
nulă. (4719)

• Pierdut foaie de parcurs nr. 
036640, emisă de SC Electrica 
SA Deva, la data de 30 X 1998. 
O declar nulă. (4724)

• Pierdut legitimație eliberată 
de BCR Deva pe numele Vlasie 
Florin. Se declară nulă. (4729)

FDEE - SC ELECTRICA SA Bucureștir 
Sucursala de distribuție Deva

9

Str. G. Enescu, nr.39, telefon: 215750.

Urmare a apariției HG 739/22 oct. 1998 (prelungirea HG 401/1998) privind 
acordarea unor reduceri la energia electrică agenților economici, SD Deva face 
următoarele precizări:

agenții economici care doresc aplicarea prevederilor HG 739/1998 
vor achita integral din inițiativă proprie consumul preliminat să se 
realizeze lunar, urmând ca după încasare să se emită factura.

Beneficiază de reducere consumatorii care achită integral consumul preliminat 
astfel:

4 pentru plata consumului lunar preliminat până în data de 5 a lunii 
în curs o reducere de 16%;
♦ pentru plata consumului lunar preliminat între 6 și 10 ale lunii în 
curs o reducere de 13%;
♦ pentru plata consumului lunar preliminat de energie între 11 și 15
ale lunii în curs o reducere de 10%. ,

De prevederile HG 739/1998 nu beneficiază agenții economici care au datorii.
Relații suplimentare se pot obține la biroul marketing șl gestiune a energiei electrice, 

din cadrul SD Deva - telefon 215750, interioare 126; 226 sau Centrul Relații cu Clienții 
Deva - telefon 215750, interior 152, iar pentru zona Hunedoara la telefon 715290, 
interior 446.

Prevederile HG 739/1998 sunt valabile până la 1 nov. 1999.

b 4 NOIEMBRIE =
■ ■
■ ■
■ 1 dolar SUA 9832 lei ■
■ ■
■ 1 marcă germană 5900 lei B 
" 100 yeni japonezi 8408 lei *

■ 1 liră sterlină 16239 lei ■
■ ■
■ 1 franc elvețian 7195 lei ■ 
B 1 franc francez 1760 lei " 

’ 100 lire italiene 598 lei "
■ ■
■ Cursurile incluse în a- ■
■ ceastă listă au la bază co- ■
■ tații ale societăților bancare ■
■ autorizate să efectueze ope- ■
■ rațiuni pe piața valutară. Pre- ■ 
• zenta listă nu implică obli- * J gativitatea utilizării cursurilor J 
t în tranzacții efective de B 
B schimb valutar și înregistrări. B
■■■■■■■■■■■■■■a

SC WURTH 
ROMÂNIA SRL

Specializată în comercia
lizarea de organe de asam
blare, scule și mașini electrice 
și pneumatice profesionale

Angajează repre
zentanți comerciali 
în orașul Deva.

Condiții obligatorii: car
net conducere categoria B, 
autoturism personal în peri
oada de probă (6 luni), domi
ciliul în zona vizată, vârsta 
maximă 35 ani.

Rugăm trimiteți C.V. până 
cel târziu la 10.11.1998 la fax;
01/2328933; 01/2323282.

AMBULANTA JUDEȚEANĂ DEVA
9 9

Organizează concurs în data de 15.11.1998, ora 
8,00, pentru ocuparea unui post de șef garaj 
auto la Ambulanța Județeană Deva.

Studii necesare pentru ocuparea postului: 
învățământ superior specialitatea auto, Școală 
tehnică auto sau Școala de maiștri auto, vechime 
5 ani.

Informații suplimentare la sediul Ambulanței 
Jud. Deva, str. Depozitelor, nr.3, telefon: 221550.

SC FIRST ROMANIAN 
DISTRIBUTION SRL

Companie canadiană, distribuitor autorizat de produse 
Libero, Libresse, Zewa, Nestle

Angajează Area Sales Supervizor
Condiții: studii superioare, carnet conducere cat. B, 

experiență minimum 1 an în vânzări, disponibilitate pentru 
program prelungit și călătorii.

Se oferă: sistem salarial stimulativ + bonusuri, mașină 
serviciu, posibilitate de a lucra într-o echipă dinamică și în 
dezvoltare.

Trimiteți un curriculum vitae la fax: 055/225229 până 
la data de 12.11.1998.

Asociația PAS a
SC METALOTEX SA Deva

Convoacă Adunarea Generală a PAS pentru toți 
membrii săi în data de joi - 19.11.1998, ora 14,00, la 
sediul societății din strada 22 Decembrie, bloc 4, parter.

Ordinea de zf sau relații suplimentare se pot obține 
la sediul societății sau la telefoane: 216725; 626009.

I----------------------------------------------------------------------------------- -j

i SC Interamerican SA București i
I Angajează coordonator activitate I 
1 pentru agenția Deva.
I Rugăm trimiteți C.V. la fax: 01/2107742.

Daca vrei un viitor sigur și prosper, dacâ ești 
serios și întreprinzător, atunci postul de 

agent vânzări în orașele Deva, Hunedoara 
este al tâu.

Iar unicul distribuitor al produselor Johnson&Johnson, 

Toshiba, Sunlight si Manitoba

SC AXXON Romania TRD SRL
Vă așteaptă la sediul firmei noastre din Sibiu, str. Frigoriferului, 

nr.4. Trimiteți C.V. pe fax: 069/229020. Interviul are loc în 

data de 07.11.1998, ora 11,00, la sediul firmei.

F

Banca Agricolă
SA Deva

Vinde la licitație clădire adminis- /
trativâ, magazie cereale și curte, 
situate în Mintia, baza SC 
COMCEREAL SA Deva.

Licitația va avea loc în data de 
11.11.1998, ora 10,00, la Biroul 
executorilor judecătorești de pe 
lângă Judecătoria Deva.

Informații suplimentare la telefon 
213011, Banca Agricolă Deva.

Vremea va fi rela
tiv caldă. Cerul va fi 

variabil, iar local va ploua. în zona mon
tană, răzleț va ninge. Vântul va prezenta 
intensificări la munte și va fi în general 
moderat în rest. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 0 și 10 grade iar cele 
maxime între 10 și 20 de grade.

( VREMEf! )



ABONAMENTUL LA "CUVÂNTUL LIBER"
"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai apropiat de dum
neavoastră, IAR ABONAMENTUL este calea cea mai 
avantajoasă de a intra în posesia lui.
COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA DECEMBRIE 
ESTE DE 10500 DE LEI/LUNĂ, PLUS TAXELE POȘ
TALE.
FAȚĂ DE VÂNZAREA LIBERĂ A ZIARULUI, PRIN 
ABONAMENT VEȚI ECONOMISI 11.000 DE LEI PE 
LUNĂ!
NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONAMENTUL LA 
"CUVÂNTUL LIBER", iar dacă nu aveți abonament, solicitați 
factorilor poștali să vă facă.

FOARTE IMPORTANT!
Abonamentele se fac la ghișeele oficiilor poștale din județ, la 
factorii poștali, la firma RODIPET, în numerar și prin virament.

RĂMÂNEȚI CU NOI! 
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

- —. ..... .............■. - . - . - ----------------- . —

r SC APOLLO SA DEVA
organizează în data de 19.11.1998 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

- DIRECTOR ECONOMIC
Condiții: - studii superioare economice;

- 4 ani vechime în funcții economice;
- operare pe calculator;
- atestatul de contabil autorizat sau expert contabil 

reprezintă un punct în plus.

- ȘEF COMPLEX HOTELIER . ............ - - ■
Condiții: - studii superioare de specialitate;

- brevetul de manager în turism reprezintă un punct în plus;
- cunoașterea limbii engleze;
- operare pe calculator.

Informații suplimentare la sediul societății din Deva, 
str. 1 Decembrie, nr. 37/A sau la te! 214296.

K. ---------------

NU SUNT MAI MULTE

MAȘINI DE SPĂLAT

MODERN
• Noua mașină de spălat WHIRLPOOL are 
o gamă largă de programe, care permit 
spălarea impecabilă a țesăturilor din lână și 
mătase.
PRACTIC
• Este mașina de spălat cu cea mai mare 
deschidere (30 de centimetri), ceea ce 
permite accesul simplu la tambur, ușurând 
încărcarea și descărcarea rufelor.
SIGUR
• Un filtru special reține obiectele solide, 
uitate accidental în buzunare, care ar putea 
deteriora mașina.
COMOD
• Sistem antișifonare, sistem de control 
antispumă și sistem de control dinamic al 
consumului - toate pentru a utiliza mai 
eficient resursele dvs.
SILENȚIOS
• Noua mașină de spălat WHIRLPOOL are 
acum amortizoare telescopice pentru 
absorbția vibrațiilor și reducerea zgomotului.

ESTE UNA SINGURĂ

Pentru detalii contactați partenerii noștri autorizați!

• DEVA-SAT - Str. Avram Iancu Bl. Hi, parter, Deva • DOMUS - Str. 
Mihai Viteazu nr. 43, Vulcan • ELECTROSTAR - Str. 1 Decembrie 
1918, nr. 85, Petroșani / Str. Mihai Viteazu nr. 44, Vulcan • MAG. 
MUZICA - Str. Libertății, Bl. LI, parter, Deva • MAG. ZASS - Str. 
Avram Iancu nr. 9. Hunedoara • QUASAR - Bd. Decebal, Bl. R, parter. 
Deva / Bd. Dacia nr. 20, Hunedoara / Str. 1 Decembrie 1918 nr. 59, 
Petroșani / Bd. Eroilor Bl. E, Orăștie • SILOG ELECTRONICS - Bd. 
Decebal Bl. S, parter, Deva • SIMAL - Bd. Decebal, Complex Corn, Deva

ADUCE CALITATE VIEȚII

Prin ofidi poștale dinjudețid Hunedoara 
Anunțuri de mică publicitate la ilarul “Cuvântul liber”

La oficiile poștale din [udețul nostru, cu excepția celor din raza O.T. Petroșani, se primesc, în zilele lucrătoare, anunțuri de mică 

pubBdlate pentru ziarul ‘Cuvântul liber". Adresândirse oficiilor poștale, unde se obțin toate relațiile necesare in acest sens, agenții economici 
șl persoanele fizice din orice localitate au posibilitatea să economisească timp și bani, totodată existând șansa reușitei în afaceri apelând 
la serviciile ce le sunt oferite cât mal aproape de firmă sau de domiciliu. Solicitările se vor prezenta la ghișeele oficiilor poștale respective.

OCAZIE,
PRIN

L LIBER

MARI REDUCERI DE PRETURI! 

Nou an școlar, noi prețuri!

IS® IZVORUL 
MINUNILOR

Băuturi răcoritoare carbogazoase în butelii de plastic de 0,25; 0,5; 1,5 și 2 litri

SC EUROPEAN DRINKS SR
Oradea, str. Teatrului, nr. 1-2, ANGAJEAZĂ

la Platformele Industriale Rieni și Scandic Distilleries Drăgănești (Sudrigiu) - Bihor

IZVORUL 
MINUNILOR

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

Stocuri limitate!

1,5 I - 3.800 lei
2 I - 5.000 lei

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

0,5 1 - 1.200 lei
1,5 I - 2.100 lei
2 1 - 2.700 lei

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

INGINERI SI SUBINGINERI
Electroniști 
Electromecanici, electroenergeticieni 
Mecanici: TCM, sudură, material rulant, 

mașini hidraulice, mașini termice, 
mecanică fină etc.

Chimiști 
Constructori

ECONOMIȘTI 
BIOLOGI 

REVIZORI 
REVIZORI DE GESTIUNE 

REVIZORI CONTABILI

MAIȘTRI _ȘL1 H «7 U v ICIENI
specializați în domeniile: mecanic, electric, 

electromecanic, automatizări sau alte specialități 
tehnice și chimice.

LĂCĂTUȘI MECANICI, HIDRAULICI 
MECANICI MAȘINI SI UTILATE 

ELECTRONIȘTI 
TIPOGRAFI 
LABORANTI 

CONDUCĂTORI AUTO cat. B. C, D s5 E 
OPERATORI pt. liniile de producție

Condiții pentru operatori:
- absolvenți de liceu
- stagiul militar satisfăcut
- cunoașterea limbii engleze 

constituie un avantaj
(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

Se asigură transport gratuit la standarde europene pentru naveta pe ruta 
Brad - Vârfuri - Vașcău - Rieni - Sudrigiu.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită curriculum vitae pe adresa firmei din 
Oradea, str. Teatrului, nr. 1-2, Serviciul Personal.

Informații suplimentare la telefoanele (059)130508, (059)130528, 
(059)479441, (059)479442, int. 4356 sau 4357.
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Restructurarea SPP - in 
faza finala

Printre instituțiile din 
România care au avut parte de 
multă publicitate în ultimii ani se 
numără și celebrul SPP - 
Serviciul de Protecție și Pază. 
Această instituție cu atribuții 
specifice a reușit (conștient sau 
nu) să țină capul de afiș și prima 
pagină a mass media din țara 
noastră, aproape cu regularitate. 
De la diversele "îmbrânceli" ale 
unor ziariști sau chiar oameni 
politici și până la afacerea 
“Țigareta", SPP-ul și-a creat o 
imagine extrem de negativă în 
rândul opiniei publice de la noi.

Pentru a schimba această 
imagine și pentru a democratiza 
și (într-un fel) demitiza această 
instituție, a apărut o nouă Lege 
privind organizarea și 
funcționarea Serviciului de 
Protecție și Pază, publicată în 
M.Of. nr. 402 din 22 octombrie 
1998.

Această lege, pe lângă 
schimbarea numelui - fost 
Serviciul de Pază și Protocol - 
înseamnă și o schimbare 
esențială în structura și 
competențele instituției. Astfel, 
SPP are o structură militară și 
atribuție generală de asigurare 
a protecției demnitarilor români 
și străini, a familiilor acestora, a 
sediilor și reședințelor corespun
zătoare, fiind subordonat direct 
Consiliului Suprem de Apărare a 
Țării și supus controlului 
Parlamentului prin Comisia de 
apărare, ordine publică și 

SC “SIICIEICHJICCIICA” SA 
CCNEICCAIRA i

Cu sediul în Hunedoara, sir. Iancu de Hunedoara, nr.I

Organizează licitație publică, in perioada 12.11.1998 - 
11.12.1998 , in fiecare joi, ora 11,00, la sala CFU din 
cadrul unității, pentru vânzarea următoarelor elemente 
de fixare și asamblare disponibile:
, - nituri din oțel. Nituri cu cap semirotund (STAS 797) 

5x10 - 36x200 6558 kg;
- prezoane (STAS 4551) M 8x50 - M 16x70 2638 kg;
- șuruburi precise. Șuruburi cu cap cilindric și locaș 

hexagonal (STAS 5144) M 6x16 - M 36x200 32968 kg;
- șuruburi semiprecise. Șuruburi cu cap triunghiular 

(STAS 8868) M 5x20 - M 10x30 3990 kg;
- șuruburi semiprecise. Șuruburi cu cap cilindric 

bombat și locaș cruciform (STAS 10295) M 3x16 - M 6x12 
475 kg;

- șuruburi semiprecise. Șuruburi cu cap înecat și locaș
cruciform (STAS 10296) M 6x20; m 6x30 713 kg;

- șuruburi semiprecise. Șuruburi cu cap înecat crestat
(STAS 2571) M 3x8 - M 16x60 2310 kg;

- șuruburi semiprecise. Șuruburi cu cap cilindric 
crestat (STAS 3954) M 2x10 - M 6x20 7715 kg;

- piulițe crenelate (STAS 4073) M 18-27 382 kg.
Prețurile de început de licitație și relații suplimentare 

se pot obține de la Serviciul Mecanic, telefon 054/711788.
Participanții la licitație vor depune la casieria 

societății o garanție de participare la licitație de 10% 
din prețul de început de licitație.

siguranță națională. Conducerea 
efectivă a Serviciului este 
asigurată de un director, numit de 
Președintele României, la 
propunerea CSAT.

Dintre atribuțiile concrete ale 
SPP prevăzute în noua lege 
amintim:

SERVICIUL RE 
PROTECȚIE 

SI PAZĂ
^organizează și desfășoară 

activități de culegere, verificare 
și valorificare a informațiilor în 
scopul arătat, dar numai în 
condițiile legii - adică cu 
aprobare , prealabilă a 
procurorului;

^întocmește - cu respectarea 
Codului de Procedură Penală - 
acte de constatare (n.a. a unor 
infracțiuni), folosite ulterior de 
alte instituții abilitate;

^intervine independent sau în 
cooperare cu alte instituții pentru 
prevenirea și contracararea 
acțiunilor de natură să pună în 
pericol viața, integritatea fizică 
sau sănătatea persoanelor ce li 
se asigură protecție.

O altă prevedere importantă 
este aceea că pentru executarea 
unor misiuni care nu suferă 
amânare și care nu pot fi duse la 
îndeplinire altfel, personalul SPP 
are dreptul să folosească orice 
mijloace de transport și de

telecomunicații, proprietate 
publică sau privată, cu 
excepția celor aparținând 
corpului diplomatic. Deci dacă 
veți fi într-o asemenea situație 
sunteți obligați să cedați 
personalului SPP mijlocul de 
transport sau comunicație al 
dumneavoastră, acesta 
urmând a vă fi returnat după 
executarea misiunii, iar dacă 
se degradează, veți fi 
despăgubiți. >

Această lege mai conține 
două probleme deosebit de 
importante, anume faptul că 
SPP nu are dreptul să 
desfășoare activități
economice directe (care ar 
aduce profit) și faptul că SPP 
nu poate efectua cercetarea și 
urmărirea penală, nu poate lua 
măsura reținerii și arestării 
preventive și nu dispune de 
spații proprii de reținere și 
arest.

Concluzia care se impune 
este aceea că SPP-ul așa cum 
este reglementat de actuala 
lege și prin efortul personalului 
specializat este (sau va deveni) 
o instituție garantă a statului de 
drept și a respectării libertății 
și demnității cetățeanului. Iar 
despre profesionalismul și 
foarte buna pregătire a 
personalului SPP trebuie să se 
vorbească numai cu admirație.

Marcel Cristian JURCA, 
avocat ——,---------J

PRO1MO
2 3 nov. 1901 - s-a

născut, la Paris, prozatorul și 
eseistul francez Andre 
Malraux, autor al romanului 
"Condiția umană", roman care 
l-a consacrat pe plan mondial 
și pentru care a primit premiul 
Goncourt în anul 1933. Din ope
ra sa mai fac parte și alte 
romane: "Cuceritorii", “Calea 
regală”, "Lupta cu îngerul”, 
“Speranță", dar și numeroase 
eseuri, (m. 1976)

2 3 nov. 1957 - a fost
lansată în Cosmos prima ființă 
vie, cățelușa Laika, la bordul 
primului satelit de studii biologice, 
Sputnik II.

S 7 nov. 1913 - s-a 

născut, în Algeria, sciitonjl Albert 
Camus, laureat al premiului 
Nobel pentru literatură în anul 
1957. Reprezentant, alături de 
Jean Paul Sartre, al așa-numitei 
“generații existențialiste*, a creat 
câteva romane rămase celebre 
("Ciuma", “Străinul"), precum și 
eseuri (“Mitul lui Sisif, "Omul 
revoltat") și piese de teatru 
(“Caligula", "Cei drepți"), (m. 1960)

2 10 nov. 1483 - s-a
născut, la Eislebeu, Martin 
Luther, autorul reformei 
religioase ce a împărțit lumea 
creștină apuseană în două: 
romano-catolici și protestanți (a 
început în 1517 și a luat sfârșit 
în 1520 când M. Luther a fost 
excomunicat de papalitate). A 
exercitat o influență puternică 
asupra întregii vieți spirituale din 
Germania, iar prin traducerea 
Bibliei a contribuit la crearea 
limbii literare germane, (m. 1546)
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S.C. SIDERURGICA S.A 
HUNEDOARA

■ MAJOREAZĂ PREȚURILE PRODUSELOR SALE
începând cu 15 noiembrie 1998
■ Conform Legii 21/1996 art. 4
■ Indicele maxim de creștere este 8% față de 

prețurile practicate din data de 15.11.1998.
■ Indicele global de creștere rezultat se aplică 

la prețul de vânzare determinat conform D.232/82 
și a Baremului MET 2/81.

■ Anexa cu indicii de creștere a principalelor 
produse se pune la dispoziția tuturor beneficiarilor 
prin intermediul Serviciului Desfacere - Biroul 
Facturări

tel. (054) - 716121, 716131, 716521, 712783 
int. 1247, 1806

CONCURSUL DIN
8 NOIEMBRIE 1998

1. Bari (7) - Parma (5) x 2
în ultimele 6 întâlniri oaspeții au 

obținut 5 victorii. S-a înregistrat 
un singur rezultat de egalitate în 
turul campionatului '95 - '96. Cu 
toate acestea rezultatul e greu 
previzibil: Bari are doar o victorie 
acasă, iar Parma nu a cunoscut 
victoria în deplasare până în 
această etapă.

2. Bologna (10) - Roma (3) 2
Romanii pornesc mari favoriți în 

această partidă, fiind deciși să se 
mențină la lupta pentru primul loc.

3. Cagliari (12) - Piacenza (13) 
1

Jocul între două echipe de forțe 
sensibil egale se termină în 
favoarea gazdelor. Mai ales că în 
această parte a turului atacul 
echipei Cagliari se află într-o bună 
formă.

4. Fiorentina (2) - Venezia (18) 
1

Ce ar putea face "lanterna 
roșie" în fața ocupantei locului 2 
din clasament?

5. Lazio (6) - Empoii (16) 1
Paradoxal, Lazio înscrie mai 

multe goluri în deplasare decât 
acasă. Asta nu înseamnă că nu 

yvor câștiga în fața oaspeților.

CASA AUTO TIMIȘOARA
partener autorizat pentru zona de vest a României vă oferă:

toată gama de autovehicule Mercedes-Benz și Ford
- Vânzare și în sistem de leasing
- Service și piese de schimb

Ofertă specială: Ford Mondeo 2,0 CLX la 24.560 DM

Timișoara, Calea Șagului, nr. 142.
Tel: 056-216946; 056-216947; Fax: 056-216948.

\

6. Milan (4) - Inter (8) 1x2 X
Indiferent de locurile ce le 

ocupă în clasament meciul între 
aceste două formații este un 
adevărat derby, greu de presupus 
rezultatul.

7. Perugia (14) - Vicenza (11) 1x
Normal Perugia își poate 

adjudeca victoria. Numai că și 
Vicenza are un cuvânt de spus.

8. Sampdorla (15) 
Saternitana (17) 1

Pe teren propriu “Samp” are 2 
victorii și un egal (nici o 
înfrângere); în timp ce echipa 
vizitatoare în 4 deplasări a suferit 
tot atâtea insuccese.

9. Udinese (9) - Juventus (1) x2
Meci greu pentru ambele 

formații. Nu este exclusă nici o 
victorie a gazdelor.

10. Chievo (15)- Genoa (16) 1x
Dacă profită de minusurile 

echipei gazdă, oaspeții se pot 
întoarce măcar cu un punct.

11. Monza (11) ■ Torino (3) 2
O victorie a oaspeților (aflați pe 

locul 3 în seria B) nu ar surprinde 
prea mult.

12. Reggina (17) - Regglana 
(12) x

Cel mai indicat pronostic ar fi 
un meci egal: gazdele 2 egaluri 
pe teren propriu, oaspeții 2 jocuri 
nule în deplasare.

13. Treviso (1) - Brescia (6) 1
Brescia vizează un egal, dar 

liderul seriei B n-are decât un 
singur gând: victoria. J
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