
Reparații și căldură
La Liceul Teoretic "Aurel 

Vlaicu" din Orăștie se apropie de 
finalizare lucrările de reparații 
(tencuieli, zugrăveli, vopsit) la 
fațada impunătoarei clădiri a 
liceului, costul acestora 
ridicându-se la 194 milioane de lei. 
Aceasta ar constitui o importantă 
realizare pentru localul școlii, după 
ce, începând de anul trecut, 

acesta beneficiază de încălzire 
centrală, pentru care s-au 
cheltuit 312 milioane de lei.

De grija frigului au scăpat și 
elevii și cadrele didactice care- 
și desfășoară orele în localurile 
vechi ale Școlii Generale Nr. 1, 
unde în acest an a fost introdus 
gazul metan, lucrare însumând 
70 milioane de lei. (G.B.)

în cursul săptămânii 
trecute, in Cimitirul Parohiei 
Ortodoxe din comuna Pui a 
fost descoperit un tezaur 
constând din 1280de monede 
din argint.

După cum ne reiata dna 
Olimpia Pa/amariu, director 
adjunct al Muzeului Civiiizației 
Dacice și Romane Deva, în 
timpul săpării mormântului 
pentru defunctul Viad 
Laurențiu, la adâncimea de 80 
de cm, a fost găsit un vas din 
ceramică, prevăzut cu un

Mărturii din Evul Mediu !a Pui
TEZAUR DE MONEDE
capac din același material, în 
interiorul căruia se afla, așa cum 
menționam, un număr 
impresionant de monede.

Tezaurul, datat la mijlocul 
secolelor XVi-XVH, conține 
emisiuni monetare ale regilor 
polonezi Sigismund i August, 
Sigismund a! Ill-lea Wassa, 
Stefan Bathory și loan Cazimir, 

precum și doi taleri emiși de 
două provincii ale confederației 
olandeze (Overyssel-Transi- 
salaana, Zeeiendia); este vorba 
despre piese de un gros, 3 
groși, 6 groși și 18 groși. Vasul 
în care au fost găsite se 
încadrează tipologic ceramicii 
feudale din a doua jumătate a 
secolului ai XVH-iea. La o primă 

analiză, s-a constatat că 
tezaurul a aparținut unui 
proprietar înstărit, datorită 
preponderenței monedei 
mijlocii și mari.

Specialistul muzeului 
devean apreciază că în ce 
privește numărul monedelor, 
“putem spune că este unul 
dintre tezaurele feudale 
numeroase descoperite pe

A consemnat 
Georgeta BÎRLA

(Continuare în pag. 2)
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Dreptul la limba
• română
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Județul Hunedoara - r
criză economică și

- Dacă șeful statului, di Emil 
Constantinescu, și primul 
ministru, dl Radu Vasile, au 
catadicsit să recunoască o 
stare de fapt de toată lumea 
știută și exprimată și anume că 
"țara noastră traversează o 
perioadă extrem de gravă de 
criză economică", credem că 
județul Hunedoara nu face 
excepție de ta acest fenomen 
atât de dur al tranziției la 
economia de piață. Ce părere 
aveți, die subprefect?

- Cu atât mai mult județul 
Hunedoara resimte această 
criză, și economică dar și 
socială, având în vedere pon
derea deosebit de pronunțată în 
zonă a unor sectoare 
producătoare de materii prime și 
resurse energetice vitale pentru 
țară, precum mineritul, meta
lurgia și energetica, aflate în 
prim-planul procesului de 
reformă și restructurare.

- Oare nu erau necesare 
asemenea măsuri de reformă, 
ori nu trebuiau începute cu 
sectoarele amintite sau nu au 
fost temeinic pregătite și 
aplicate ?

- Mai degrabă sunt valabile 
formularea și aprecierea din 
ultima parte a întrebării. Noi am 
discutat măsurile de restruc
turare și reorganizare în minerit 
și cu Călin Popescu Tăriceanu 
și cu Mircea Ciumara, 
conducătorii unităților miniere și 
sindicatele ajunseseră la 
oarecare înțelegere, însă când 
trebuia trecut la materializarea 
programelor, cei doi au fost 
înlocuiți, pe rând, din funcțiile de

^miniștri la industrie și comerț.

Interviu cu dl
Segesvari Pavel 

Nicolae, subprefectul 
Județului Hunedoara

Conducerea Prefecturii a cerut cu 
insistență și în acest an la 
factorii.de decizie centrali, prin 
adrese ori în întâlnirile directe, să 
decidă - poate în consultare cu 
noi - ce unități vor fi închise în 
acest an, care urmează la anul, 
încât să pregătim cu grijă 
procesul, să aplicăm treptat 
măsurile pentru a nu avea un 
impact prea mare asupra 
salariaților din domeniu. Nu am 
fost ascultați, nu am fost 
consultați, în nici un fel. Ba aș 
putea spune că, de la o vreme, s- 
a creat un vid între conducerea 
Prefecturii Hunedoara si

în gravă 
socială 
reprezentanții puterii la diferite 
niveluri. •

- Cu atât mai dureroase 
apar măsurile acum.

- Da, pentru că privatizarea a 
fost un eșec, banii pe care s-a 
scontat din acest proces n-au 
venit, prea puține unități 
economice s-au redresat, mai 
multe au continuat căderea 
liberă, întreprinderile mici și 
mijlocii fierb în suc propriu, nu 
sunt stimulate, nu pot absorbi 
forța de muncă disponibilizată 
din alte sectoare, iar bugetul a 
ajuns la fundul sacului, acum în 
prag de iarnă. Așa că banii fiind 
tot mai puțini, blocajul financiar 
tot mai întins și mai rigid, s-a 
ajuns ca la regiile autonome din 
mineritul județului, dar și din 
alte sectoare, să nu se mai 
poată acorda salariile la timp și 
integral, ceea ce provoacă 
nemulțumiri, tensiuni, mani
festări sociale, cum au fost 
chiar în această săptămână la 
RAC Deva. Din aceste puncte 
de vedere, noi am încercat să 
susținem interesele angajaților, 
am intervenit în scopul plății 
salariilor pentru munca prestată, 
deși ni s-a reproșat de la centru 
că asta nu este treaba noastră, 
însă oamenii la noi vin cu 
problemele care-i frământă.

- Oricum, die subprefect, 
reforma trebuie făcută; nu 
există drum de întoarcere. 
Credeți că salariații, 
sindicatele, conducătorii de

interviu realizat de 
Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

VCRNISnJ
Astăzi, ora 17,00, la 

Galeriile de Artă “Forma” 
Deva are loc vernisajul 
expoziției de pictură a 
artistei plastice Doina 
Reghiș lonescu. Animată 
de o profundă dragoste față 
de natură, artista exprimă 
în creația sa bucuria pentru 
forța de renaștere a lumii 
vegetale. (V.R.)

Bwest bank
DEVA, Bd. Decebal,

Bl. E parter
Telefon 234480

Fax 234483
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele in lei 
persoanelor fizice!

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

Chișinău. Furnicar de oameni în 
marea piață a orașului. Flori, tarabe, 
gustări de tot felul, mărunțișuri, cărți, 
haine strălucitoare. într-un cuvânt, 
sărbătoare. Sărbătoarea „Limba 
noastră".

Cei ce poartă în suflet profundul 
sentiment românesc, și-au scos la 
port costumul popular. Grupuri- 
grupuri, pe aleile parcului dimprejur, 
discută de una, de alta, griji și 
speranțe ale neamului, 
legătura cu Țara 
Mamă. Ei sunt românii; 
căci în rest, auzi doar 
limbă străină...

Trec de la unii la 
alții, îi ascult, îi privesc.
Ei repede își dau seamă, și-mi spun: 
„Sunteți din Țară!", apoi dialogul 
nostru se înfiripă repede. Avem 
atâtea să ne spunem! Le ofer cărți, 
ziare. Ei le primesc cu bucurie și 
emoție. Mi se pare că e prea scurtă 
clipa aceasta de trecere. Cineva mi 
se adresează cu tristețe amară: „Am 
fi fost de mult uniți dacă România 
dorea cu adevărat acest lucru. încă 
din 1992! Atunci ar fi fost un prilej 
bun. Dar așa... stăm și suportăm încă 
multe."

în unica librărie deschisă acum,

CĂLĂTOR 
PRINTRE 
ROMÂNI

la ceas de sărbătoare, cele mai 
multe cărți sunt în limba rusă. Cele 
românești cuprind mai mult 
manuale și câteva volume vechi. 
Aflu că de fapt sunt cărți trimise 
din țară, drept donație. îmi amintesc 
atunci de bibliotecara Marja 
Cudlenco din Crihana Veche (jud. 
Cahul) ce-mi spunea că există o 
mare sărăcie de cărți în limba 
română și de aceea tinerii preferă 

să citească în limba 
rusă. Practic nici nu 
prea au de ales.

După ce înconjor 
clădirea Parlamentului 
Republicii Moldova și 
mă reculeg puțin la 

statuia lui Ștefan Cel Mare și 
Sfânt, mă îndrept spre Catedrala 
"Nașterea Domnului”, catedrala 
ortodoxă a neamului, unde îl 
întâlnesc pe preotul Teodor Borta, 
în cele câteva momente cât stăm 
de vorbă, îi ofer o donație de 
carte religioasă și îmi dau seama 
că e adeptul Bisericii Ortodoxe 
Ruse. De aceea, tratează cu

Mariana PÂNDARU

_______ (Continuare în pag. 2) j

O provocare

VINDE PRIN MAGAZINUL PROPRIU DE PREZENTARE, 
LA CELE MAI SCĂZUTE PRETURI, URMĂTOARELE:

^GRES/E SA NEX CAL/TATEA/ la prețul de 72.055 lei/mp 
"FAIANȚĂ SANEX CALITATEA I la prețul de 48.445 lei/mp 

~ FRIGIDERE ARCTIC DE 180 I și
"COMBINE ZANUSSI H

in incinta a ceea ce se chema 
cândva ,,Băile Călan", o 
protuberanță a solului adăpostește 
in centrul ei un bazin natural cu 
ape termale. ,,Piesa" are valoare 
istorică și arheologică și e 
cunoscută de specialiști ca 
,,lingura romană”.

Când a cumpărat activele de la 
Băile Călan, S.C. ,,Metaloterm" și-a 
asumat în fața custodelui acestei 
valori arheologice o serie de 
obligații pe care până acum și le-a 
respectat. Respectivul agent 
economic cu capital privat este 
dispus să-și asume și în continuare 
obligații pentru a-i asigura valoare 
de obiectiv turistic, dar...

O discuție recentă cu dl ing. 
Mihai Dan, patronul firmei 
,,Metaloterm", a început astfel:

- Ce trebuie făcut, die 
inginer, pentru ca ,,lingura

romană” să aibă și valoare 
turistică ?

- Trebuie făcută mai întâi 
descărcarea de sarcină a locului 
- zice dl Dan.

- Ce înseamnă această 
descărcare de sarcină?

- Adică locului respectiv 
trebuie să i se stabilească cu 
rigoare științifică identitatea, 
valoarea arheologică integrală.

Această descărcare de 
sarcină nu s-a realizat sau cel 
puțin eu nu știu să se fi realizat. 
Până atunci eu nu pot interveni 
oricum asupra locului.

- De ce anume ar fi nevoie 
după descărcarea de sarcină?

- Nu de lucrări complicate.

_____________ Ion CÎOCLEÎ 
(Continuare în pag. 2)
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unități înțeleg corect această 
necesitate? Sunt pregătiți să- 
i suporte costurile sociale ?

- Răspunsul este afirmativ. 
Toți sunt de acord cu asta. Numai 
că, nefiind făcută la vreme, 
reforma este acum mult mai greu 
de înfăptuit, iar faptul că procesul 
nu a fost, încă nu este pregătit în 
mod corespunzător, cu măsuri 
de ocupare măcar a unei părți 
din personalul disponibilizat și 
asigurarea unei perspective cât 
de cât motivate, credibile, fac ca 
oamenii să pună sub semnul 
întrebării speranțele, viitorul. Nici 
programele de restructurare de la 
nivelul subunităților miniere nu 
au fost judicios întocmite, 
temeinic dimensionate, așa cum 
•are, de exemplu, “Siderurgica'’ 
Hunedoara, unde patronatul con
lucrează pozitiv cu sindicatele, 
deși restructurarea va fi dură și 
aici. In sectorul minier, și al 
cărbunelui și al cuprului și 
neferoaselor, reorganizarea

> înseamnă, din păcate, doar 
limitarea drastică a activității.

- Am reținut că Guvernul s-a 
îndepărtat oarecum de județul 
Hunedoara, că MIC aplică aid 
măsuri severe, în forță, că 
Prefectura n-a mai avut în 
această vară acces și 
credibilitate ia unele ministere, 
ia aite foruri superioare. în ce 
măsură aveți sprijinul parla
mentarilor pentru rezolvarea 
unor situații?

- Neșansa noastră este că nu 
avem nici un hunedorean într-un 
post de ministru, mai cu seamă în 
portofoliile grele, cum sunt 
fjnanțele și industria, că 
parlamentari de Hunedoara nu 
dețin funcții importante în 
structurile legislativului sau ale 
politicului la nivel central. Și mai 
este un lucru, care mie nu mi se 
pare normal, nu este câtuși de 
puțin benefic pentru jdueț, și 
anume ca din 11 parlamentari 4 
să fie din Capitală, să nu aibă 
domiciliul în județul Hunedoara. 
Și încă unii de care ar fi mare 
nevoie, ca Sorin Dimitriu și 
Laurențiu Priceputu. Cu ceilalți

(Urmare din pag. 1) TEZAIR DE MONEDE
teritoriul județului nostru, cete 
scoase ia lumină până în 
prezent cuprinzând între 400 
și800 de piese".

Deocamdată, compo
nentele tezaurului descoperit 
recent ia Pui sunt supuse 
minuțiosului proces de 
restaurare și conservare, 
urmând ca după finalizarea 
acestuia monedele să intre în 
circuitul expoziționai și 
științific național. Tot atunci 
vor putea fi stabilite și aite 
amănunte referitoare ia 
cauzele și condițiile îngropării 
unui asemenea tezaur, precum

S JOI
19 noiembrie 

tyr 1
tT0( TVR Cluj-Napoca 10.05 

TVR lași 11.00 TVR Timișoara
12.05 Selecțiuni din Festivalul 
muzicii de cameră de la
Brașov, ed.a XXIX-a 13.00 
Natacha (s/r) 14.10 Santa Bar
bara (s/r) 15.00 Dialog. 
Actualitatea editorială 15.30 
Ecclesiast ’98 16.00
Conviețuiri 17.00 Micuța 
Memol (d.a) 17.30 Timpul 
Europei 18.10 Hollyoaks (s)
18.35 Stăpânul lumii (s. da) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 
345) 19.55 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială 
21.00 Ai grijă de Jo Jo (s, ep. 
2) 22.00 Reflecții rutiere 22.10 
Cu ochii’n patru 22.50 Jurnalul 
de noapte

TVR 2
8.00 Omer (d.a/r) 9.00 

Memorialul durerii (do/r) 10.15 
Refrene muzicale 10.30 Ci- 

^nema ’98 (mag./r) 11.15

, ,,, —   . -fr

Județul Hunedoara - în gravăk 
criza economică și socială

parlamentari cu buletin de 
Hunedoara colaborăm, ne ajută 
în măsura în care pot.

- Dar coaliția locală aflată la 
putere cum funcționează, die 
Segesvari?

- Așa cum funcționează și la 
nivel central. Am rezolvat 
împreună o serie de probleme, 
însă există și disfuncționalități, 
orgolii, interese. Este imperioasă 
nevoia de mai mult sprijin 
parlamentar pentru judpțul 
Hunedoara, de o mai mare 
susținere politică locală și 
centrală.

- De ce se amână așa de 
mult numirea unui nou prefect 
de Hunedoara?

- Nu pot să spun exact. 
Probabil tot din rațiuni politice. 
Deși era normal să fie numit de 
mult. Mai ales având în vedere 
problemele grele ale județului 
Hunedoara.

Apropo de aceste 
probleme. Eie acoperă și aite 
zone decât mineritul, meta
lurgia și energetica și au fost 
extrem de dure în ultima vreme. 
Vi se par motivate ?

- Oamenii au tot dreptul să se 
revolte că nu-și primesc salariile 
pentru munca prostată, să atragă 
atenția autorităților, locale sau 
centrale, in legătură cu continua 
degradare a nivelului de trai, cu o 
serie de măsuri dure ale 
restructurării și disponibilizării. 
Numai că și aceste acțiuni și 
manifestări trebuie să aibă niște 
limite. A bloca șoselele 
importante ale județului - iar DN 7 
este una din arterele principale 
ale țării, cu trafic extrem de 
intens-, creând greutăți și pagube 
în alte domenii, nemulțumind pe 
toată lumea, așa cum s-a 
întâmplat la 11 noiembrie a.c., nu 
mi se pare o formulă fericită, 
dimpotrivă. Referitor la extinderea 
zonelor cu probleme economice 
și sociale, este adevărat. Aceste 
probleme vin din situații dispe
rate ale unor oameni, aduși în 
acest prag de aplicarea dură, 

și ia raportul de schimb și ia 
puterea de cumpărare a 
tezaurului. Cert este că acesta 
"reprezintă o mărturie în plus 
privind circulația monetară în 
Evui Mediu pe teritoriul hațegan 
și hunedorean, precum și ia 
făptui că pe acest teritoriu se 
intersectau drumurile 
comerciale ce făceau legătura 
între Orient și Occident. ”

Pentru modul în care au 
înțeles să-l pună ia dispoziția 
Muzeului Civilizației Dacice și 
Romane Deva, directorul ad
junct ai instituției ține să 
mulțumească pe această caie

Cultura în lume (r) 12.00 Sun
set 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 Omer (d.a) 16.00 Țiganca 
(s, ep. 45) 16.50 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.00 
Ceaiul de la ora 5... 19.10 Față- 
n față cu autorul 20.10 Natacha 
(s, ep. 80) 21.00 în fața dvs. 
22.00 Domnișoara Mary 
(dramă Argentina/SUA 1986)
23.45 Lumea sportului

ANTENA I
6.45 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.15 Agenția 
de presă (r) 10.20 Iluzii (s ep. 
89) 11.20 Prezentul simplu (r) 
12.20 Vedete în papuci (r) 
12.50 Sâmbete și zâmbete (r)
13.30 Planeta vie (do, ep. 116) 
14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de foc (talkshow)
15.30 Dallas (s, ep. 124) 16.30 
Știri 17.00 Trei destine (s, ep. 
41) 17.50 Zodiac 18.00 Decepții 
(s, ep. 93) 19.00 Observator 

insuficient pregătită, cum spu
neam, a reformei, de anumite 
modalități deocheate de 
privatizare, cum au fost la SC 
“Sargeția Forest" SA Deva sau 
la “Avicola" Mintia, în alte 
unități, din ideile năstrușnice 
ale unor conducători de între
prinderi, din comportamentul 
anumitor funcționari din 
instituții cu greutate pe plan 
central sau local.

- Cum se anunță, stimate 
die subprefect Segesvari, 
perioada care a mai rămas 
din an pentru Județul 
Hunedoara?

- Extrem de grea. Și chiar 
din această săptămână, când 
Regia Autonomă a Cuprului 
Deva trebuie să se prezinte la 
Ministerul Industriei și 
Comerțului cu Programul de 
restructurare. Și nu avem 
emoții că nu va fi aprobat, ci ne 
îngrijorează măsurile care 
urmează, de închidere a unor 
unități și de disponibilizare a 
unei bune părți din personal, 
acum în prag de iarnă, să nu 
mai zic și de sărbători. Se 
anunță din nou manifestări ale 
minerilor din Valea Jiului. Vom 
vedea cum primesc măsurile 
de reorganizare siderurgiștii 
din Hunedoara, ce se întâmplă 
cu limitarea drastică a 
activității la SC “Sargeția 
Forest" SA Deva. Sunt, vor fi 
probleme cu întreruperile de 
energie electrică la marii rău- 
platnici industriali, cu agentul 
termic la Hunedoara și Călan, 
unde elevii Liceului industrial 
au declarat grevă. Sunt foarte 
mulți oameni săraci, dar iată că 
și statul este sărac. Nu mai are 
de unde-i. suporta pe cei care 
lucrează în pierdere, pe cei 
care nu-și plătesc serviciile, 
datoriile.

- Vă mulțumesc, die 
subprefect. S-auzlm de mai 
bine!

- Oare...

celor care au contribuit la 
descoperirea vestigiuiui 
(preot Alin Paul Opâriesc, 
lucrătorilor din cadrul iPJ 
Hunedoara - Constantin 
Groza, Constantin Bordeian 
și Octavian Fona). în aceiași 
timp, se face “un apei către 
cei care vor descoperi de- 
acum încolo ori sunt în 
posesia unor mărturii vizând 
trecutul istoric ai județului și 
ai țării să nu ne ocolească, 
pentru ca de acestea să 
beneficieze toți cei 
interesați".

19.30 Marius Tucă Show 21.00 
Nightman (s, ep. 11) 22.00 
Procurorul (s, ep. 10) 23.30 
Agenția de presă 23.35 
Avalanșa (thriller Canada 1994)

PRO. TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! 9.40 Roata norocului
(r) 10.10 Tânăr și neliniștit (s/ 
r) 11.00 Fata din Jersey (f/r)
12.30 Nebun după tine (s/r) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 Dublă 
dezamăgire (dramă SUA1993)
14.30 Nemuritorul (s/r) 15.15 
Tânăr și neliniștit (s) 16.00 
Nano (s, ep. 166) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Suflet de femeie
(s) 18.15 Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei cu F. 
Călinescu 19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (s, ep. 
102) 21.30 Nikita (s, ep. 37) 
22.15 Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 
Prietenii tăi (s,e p. 11) 22.55 
Știrile PRO TV 23.00 întâlnire 

cu presa (talkshow)

O provocare
(Urmare din pag. 1)

Mai întâi de ridicarea fundului 
bazinului prlntr-un radier de 
beton etanș. Apoi de rostuirea cu 
un mortar special a rosturilor, 
dintre bolovanii de piatră de 
carieră din care a fost construită 
cuva bazinului. O parte din 
această rostuire s-a făcut. 
Trebuie continuată sub supra
vegherea specialiștilor pentru că 
după terminarea ei peretele 
bazinului trebuie să arate ca și 
cum omul nu ar fi Intervenit deloc 
asupra lui.

Apoi, ca să / se dea 
funcționalitatea pe care o avea în 
antichitate, trebuie amenajată o 
Instalație de umplere a bazinului 
cu apă termală din sursa care 
alimentează bazinul acoperit, 
trebuie asigurat accesul în bazin 
șl în sfârșit o ,.umbrelă" de 
protecție care să împiedice 
depunerile de suspensii solide 
sau de resturi vegetale în bazin.

Am redat această discuție cât 
am putut mai fidel.

Dreptul la limba româna
(Urmare din pag. 1)

indiferență evidentă cartea dăruită, 
chiar dacă este semnată de 
patriarhul nostru. Apoi aflu că, în 
urmă cu un an, în fața catedralei, 
fusese așezată o troiță adusă din 
România,, de către Societatea 
Culturală „Ginta Latină". Din ea a 
mai rămas doar un ciot. într-una 
din nopți a fost ruptă și nimeni 
n-a aflat nici până acum 
adevărul despre această 
întâmplare. Circulă două versiuni, 
una mai incredibilă decât alta: ba că 
a fost o puternică furtună într-o 
noapte și a rupt micuța troiță, ba că 
- după spusele preotului - s-a 
considerat că această troiță nu este 
în armonie cu parcul din preajmă, 
parc în care oamenii se distrează și 
se veselesc!

Și nu pot să nu amintesc aici de 
mărturisirea d-nei Maria Poaolcea. 
întâlnită în această zi de sărbătoare 
a limbii române, în frumoasa și totuși 
trista Basarabie:

„Dacă vreți să mă credeți, în 
fiece zi, eu n-am cui spune „Bună 
dimineața” sau „Bună ziua” sau 
„Bună seara”. N-am cui spune 
fiindcă acolo unde stau eu, la bloc, 
nu se vorbește românește. Mă simt 
de aceea străină între ei. Rușii nu 
sunt ei oameni răi, dar nu ne 
recunosc de neam și nu vor să știe 
de noi. De aceea, nu ne răspund la 
salutul nostru românesc. La fel se 
întâmplă și în troleibuz sau pe stradă. 
Ei nu vor să recunoască limba 
română ca limbă oficială. Eu una nu 
am cu cine vorbi românește. Dacă, 
de exemplu, mă urc în troleibuz și 
întreb: „Coborâți la stația 
următoare?”, cel întrebat nu vrea să 
răspundă nici măcar cu un „Da” sau 
„Nu". Nu vor să pronunțe, nu vor să 
învețe și nu vor să recunoască 
limba română. Astea sunt durerile și 
umilințele noastre zi de zi. Știți ce

ACASĂ
7.00 Seriale (r) 9.30

Dragostea nu moare (s/r) 
10.00 Secretul cifrului (f/r)
11.35 Aventurile lui Sherlock 
Holmes (s/r) 12.30 Verdict: 
crimă! (s/r) 13.45 Dragoste și 
putere (s/r) 14.45 Misterioasa 
doamnă (s/r) 15.30 Te iubesc 
(s) 16.00 Uneori avem aripi (s)
16.45 Guadalupe (s, ep. 55)
17.30 Din toată inima (s) 18.25 
Ca la mama Acasă 18.30 
Sărmana Maria (s) 19.00 
Dragostea nu moare (s) 19.25 
Șoimii călători (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s, ep. 227)
20.45 Misterioasa doamnă (s)
21.30 Verdict: crimă (s) 22.30 
Ștefan cel Mare (f. ist. România 
1974)

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) 13.00 
Știri 13.15 Starea de veghe 

Am contactat-o pentru 
lămuriri și pe dna prof. Adriana 
Pescaru - directorul Muzeului 
civilizației dacice și romane.

“Descărcarea de sarcină s-a 
făcut. Dl ing. Dan știe bine că am 
făcut acolo săpături arheologice 
așa că se știe totul despre locul 
respectiv și se poate interveni 
pentru amenajarea lingurii ca 
obiectiv de interes turistic. Pentru 
aceasta trebuie comandat un 
proiect unei Instituții de proiectare 
autorizate. în Deva aceasta este 
S.C. „ASAR".

Atât Ministerul Culturii căt și 
organele județene au apreciat 
mult faptul că un întreprinzător 
particular sponsorizează lucrări de 
conservare a unor vestigii istorice 
șl arheologice. Agentul respectiv 
nu o va face însă fără profit 

. pentru el așa că, dacă are banii 
necesari, 
început."

Sună 
asociere 
vedere? Ne-am bucura să fie 
astfel.

poate continua ce a

a provocare această 
a tunor punjcte de

înseamnă umilința? Eu în fiecare zi 
mă simt umilită. Nu suport cu 
greutate lipsurile materiale în care 
ne zbatem dar suport foarte greu 
această umilință ce ne apasă zi 
de zi. Și vă mulțumesc din tot 
sufletul că astăzi am avut cu cine 
vorbi românește.” \

Și tot în spiritul discuției 
noastre, dl profesor de istorie 
Tudor Tabunșcic ne declara: „în 
școlile românești din Ucraina se 
petrece o ucrainizare a lor, după 
ce mai întâi suferiseră o rusificare. 
Acum s-a ajuns la concluzia că 
limba rusă nu mai are nici o 
perspectivă și, ca urmare, școlile 
au început a se ucrainiza. Se 
întâmplă deci un proces de 
ofensivă a slavonismului asupra 
neamului românesc, în această 
regiune.

Noi simțim că România actuală 
duce o politică arbitrară. Dar granița 
unui neam nu se mărginește la acele 
granițe teritoriale pe care le are un 
stat Granițele unui neam ajung până 
acolo unde se vorbește și se simte 
românește. Așa înțeleg eu lucrurile. 
Consider că, peste tot unde sunt 
români, se vorbește, se suferă și se 
plânge românește. De aceea, aș vrea 
să știu că vorbele mele se transmit 
către cei din țară, pentru că suntem 
și noi, cei de aid, suflare din suflarea 
neamului românesc și trebuie să știe 
și cei din țară ce durere e-aici, 
deoarece orice susținere 
sufletească ce vine dinspre Țară, ne 
bucură foarte mult".

Am deci suficiente motive să 
plec din Basarabia cu sentimentul 
că, de fapt, n-am fost la nici o 
sărbătoare, chiar dacă pe înserate 
muzica încinge aerul cu decibelii ei, 
pe o imensă scenă, instalată în 
stânga Marelui Voievod Ștefan. Las 
dea în urmă, la lumina reflectoarelor, 
o sărbătoare tristă.

(talkshow/r) 15.00 Știri 15.05^ 
Echipa de fotbal (d.a) 15.30 
Apărătorii galaxiei (d.a) 16.00 
Știri 16.10 Pretutindeni cu 
tine (s) 16.30 Prietenul nostru 
Jake (s) 18.00 Știri 19.00 
Călătorii în lumi paralele (s) 
20.00 Meșterul casei (s) 20.30 
Prințesa mafiotă (f. SUA ’86)
22.30 Știri

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 bDEVA
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) ,

iieeesceF
Joi, 19 noiembrie

Z> BERBEC
Capacitatea dv de a depăși 

obstacolele vă face respectat 
de colegi și apreciat de șefi. 
Mărirea de salariu nu se 
concretizează însă.

C TAUR
Aveți idei originale care 

stârnesc admirație. Un prieten 
așteaptă cu nerăbdare vești de 
la dv., dar nu le primește; este 
convins că l-ați uitat.

3 GEMENI
întâlnirea neașteptată cu o 

persoană care vă este simpatică 
va produce multe schimbări în 
programul dv. Inventivitatea de 
care dați dovadă va produce o 
bună impresie persoanei. Nu 
cumpărați până ce nu negociați 
prețul.

O RAC
E momentul potrivit să vă 

ocupați de problemele din 
căminul dv. Veți găsi energia 
necesară pentru a nu vă neglija 
nici chestiunile profesionale.

O LEU
Inițiative strălucite, realizare 

materială. Popularitatea dv este 
în continuă creștere. Nu-i exclus 
să aveți neînțelegeri cu copiii. 
Tratați-i cu mai multă toleranță.

O FECIOARĂ
La ordinea zilei - problemele 

sentimentale. Nu încercați o 
soluție inedită dacă doriți 
diminuarea problemelor dv.

BALANȚĂ♦
Ați putea să vă faceți planuri 

de viitor. Chiar și o afacere ar 
putea să iasă bine dacă nu 
doriți un rezultat imediat.

O SCORPION
Cadoul pe care-l veți primi vă 

va face o mare bucurie. La 
serviciu toate merg bine și 
sunteți pe punctul de a avea o 
mare realizare.

O SĂGETĂTOR
Puteți câștiga bani sau puteți 

primi un cadou din partea unor 
cunoștințe. Acest fapt ar putea 
stârni gelozia partenerului de 
viață, care nu este în forma cea 
mai bună.

O CAPRICORN
întâlnirea cu o persoană mai în 

vârstă va constitui un moment 
de reflecție. Pe de o parte doriți 
schimbarea ce vi se propune, 
pe de alta vă este teamă.

O VĂRSĂTOR
Este posibil să primiți vești de 

la un prieten aflat la mare 
distanță. Evitați să spuneți tot 
ceea ce gândiți căci s-ar putea 
să nu vi se aprecieze 
franchețea.

O PEȘTI
Relația cu o persoană de sex 

opus capătă noi dimensiuni. Ați 
putea să vă rotunjiți bugetul, 
participând la jocuri de noroc. N- 
ar fi exclus să aflați un amănunt 
interesant.
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ÎNCOTRO MINERITUL 
BRĂDEANI

f J—  —      ----------------------------------- ■

După model nemțesc

- Die director, ultimii ani 
au însemnat pentru mine
ritul brădean o perioadă de 
mari dificultăți, disponibi
lizări, datorii la bugetul sta
tului. Pentru că zona Brad 
este legată în cea mai mare 
parte de activitatea minieră, 
v-am ruga să faceți câteva 
aprecieri asupra viitorului 
acestei activități.

- în momentul de față situa
ția din minerit este deosebit de 
delicată. Deși avem un program 
de restructurare foarte clar la 
nivel de regie și sucursală, apro
bat prin ordinul ministrului in
dustriilor, acesta nu se pune în 
aplicare.

- Ce presupune acest 
program și de ce nu se 
pune în practică?

- Programele de restruc
turare în afară de disponibili
zarea de personal - care este 
considerată de mulți restruc
turare - prevăd și investiții, re- 
tehnologizări, dotări, fapt însă 
care nu s-a realizat.

Din punctul de vedere al re
structurării personalului S.M. 
Brad se află la nivelul anului 
2005. Dacă în august 1997 su
cursala număra 3750 de sala
riați, în momentul de față numărul 
acestora a ajuns la 2226. Sub 
acest număr nu se mai poate 
coborî întrucât se intră în criză 
de personal. Ceea ce a ținut de 
administrație și sindicate s-a 
realizat însă din păcate în afară 
de reducerea de personal nu s-a 
făcut nimic. Aici mă refer la par
tea de fonduri pentru investiții.

IfTnfl UF1 Deși nu are decât 60 m lungime, 
I ea comunică cu alte patru străzi,

fiind deci foarte importantă.
Strada Viața Nouă, dar mai 

ales strada Mihai Eminescu, aflată 
în imediata vecinătate a acesteia, 
sunt cu siguranță unele dintre cele 
mai rele din municipiul Brad. Noro
iul în care te afunzi atunci când 
încerci să te deplasezi pe respec
tivele străzi îți taie de la început 
cheful de a-ți mai continua drumul.

Așa după cum susțin câțiva 
dintre cei care locuiesc în a- 
ceastă zonă, s-au făcut demer
suri nenumărate la toate forurile 
competente ale municipiului, însă 
de ani de zile nu se întreprinde 
nimic pentru a da un alt aspect 
celor două străzi. După cum ne 
mărturisea domnul Mihai Lăpu- 
șan, a cărui locuință se află 
chiar pe strada Eminescu, pe 

^acolo se circulă foarte mult.

- Când s-au făcut ultimele 
investiții?

- Ultimele investiții în sfera 
minieră la Brad s-au făcut în pe
rioada anilor '80-’82, iar cu ceva 
alocații bugetare s-au realizat 
doar menținerile de capacități. în 
afară de aceste mențineri de ca
pacități până în 1989, în momentul 
de față nu se mai fac nici măcar 
aceste investiții pentru menținerea 
capacităților de producție.

Discuție cu 
dl Dorel Vasile Oprean, 

director la S.M. Brad

- Cum apreciați că se va 
încheia anul 1998?

- Ne aflăm într-o situație grea. 
De ce acest lucru? Subvenția 
pentru anul în curs se va termina 
odată cu plățile pentru luna oc
tombrie, iar în această situație 
rămân descoperite două luni - no
iembrie și decembrie.

- Există o șansă de a se 
plăti salariile pentru ultimele 
două luni ale anului '98?

- Ar fi o soluție. Realizarea 
decontului producției obținute în 
plus în anul 1997, care s-a făcut 
în cadrul aceleiași sume acordate 
pentru producția lui '98, dar și aici 
mai sunt încă multe lucruri de cla
rificat.

- Problema mineritului din 
zona Brad a fost discutată de 
către numeroși demnitari 
aflați în județ. Care au fost 
opiniile finale?

- în toate întâlnirile s-a pus 
accent pe eficientizarea activității 

rarea reparațiilor. Poate la anul!Reprezentanți ai primăriei bră-

Deși se fac eforturi de către Primărie pentru repararea străzilor, sunt 
locuri unde imaginile spun totul - strada Viața Nouă și Mihai Eminescu 
fiind doar două exemple. Lipsa banilor își spune din plin cuvântul!

în minerit - reducerea cheltuie
lilor, scăderea gradului de sub
venționare.

Or, toate acestea sunt greu 
de realizat în condițiile în care nu 
se parcurge un program de re
structurare așa cum a fost con
ceput. Regretabil este că până 
acum din programele de re
structurare s-au analizat doar 
prima și ultima pagină. Prima 
pagină o reprezintă situația din 
minerit, iar ultima, situația după 
aplicarea programului de re
structurare.

Necorelând întreg programul 
care prevede și alocarea de 
fonduri pentru retehnologizare, 
investiții și tot ceea ce derivă de 
aici este foarte greu.

- Prin intermediul ordo
nanțelor un mare număr de 
salariați au părăsit locul de 
muncă. A fost benefic acest 
lucru, sau dimpotrivă?

- Necorelarea reducerii de 
personal cu măsurile prevăzute 
în programul de restructurare a 
condus la un rezultat negativ, 
pentru că nivelul cheltuielilor cu 
menținerea capacităților rămâne 
constant pe când nivelul ve
niturilor datorită reducerilor de 
personal scade. Deci, fără o 
retehnologizare eficiența eco
nomică nu se îmbunătățește cu 
toată reducerea de personal.

Dacă se continuă mult timp 
cu starea existentă tot mai mulți 
salariați vor cere să fie dispo- 
nibilizați, situație în care ne vom 
bloca pe diferite sectoare.

Iar mineritul din zonă va fi 
serios afectat.

dene ne-au mărturisit că problema 
este cunoscută, însă nu există 
fondurile necesare pentru dema-

La intrarea în Brad - venind 
dinspre Deva - o clădire mare, 
albă reține atenția trecătorului. 
Un indicator îl face pe orice că
lător să înțeleagă că la nevoie 
poate să apeleze la sprijinul 
autoservice-ului aflat la parterul 
clădirii. Din discuțiile pe care le- 
am avut cu dl Mihai Câmpeanu -

struiesc o asemenea unitate." Iar 
de la vorbă la faptă nu a fost prea 
mult drum. La parter funcționează

țenie, promptitudine și cinste", 
fapt confirmat de mai mulți clienți 
ai unității.

patronul SC DANITRANSPRES 
SRL Brad și al unității la care ne 
referim am reținut că ceea ce a
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Punct de documentare 
agricol

De curând la Brad, la Centrul agricol, aflat pe 
strada Horea, s-a înființat un punct de docu
mentare agricol pentru locuitorii din zonă. După 
cum ne-a informat dl Viorel Matei Cean, șeful 
Centrului Agricol Brad, punctul de documentare 
are în dotare reviste de specialitate, cărți, colecția 
revistei Agricultura României, precum și culegeri 
de acte normative apărute recent care vizează 
ultimele reglementări în domeniu. înființarea punc
tului de documentare vine în sprijinul agricultorilor 
din zona Brad, oferindu-le cele mai recente date 
și Informații despre agricultură.

Reparații de străzi
Recent la nivelul municipiului Brad s-au efec

tuat mai multe lucrări de reparații ale străzilor II 
Horea, General Milea, Dacilor și Aleea Patriei, || 
lucrări ce au vizat în special plombarea gropilor. ,i 
Pentru această acțiune din bugetul local s-au ' 
cheltuit aproximativ 25 de milioane de lei. |

Datorii
Suma datorată pentru serviciile de gospo

dărire comunală și locativă prestate de către 
Acvacalor SA Brad se ridică la circa 7 miliarde de 
lei la care se mai adaugă 1,965 miliarde de lei 
penalități. Din acest total, asociațiile de proprietari 
sunt datoare cu 1,7 miliarde de lei, agenții eco
nomici - 3,3 miliarde de lei, iar unitățile bugetare

| aproximativ cu 2 miliarde de lei.
■ Situația debitelor s-a discutat atât în cadrul 
! adunărilor generale ale proprietarilor cât și cu 
I agenții economici care au datorii mari înc<’ ~ându- 
| se astfel o rezolvare cât de cât a datoriilor,
■ fenomen ce grevează serios asupra activității 
* edilitar gospodărești a municipiului.

construit aici este de fapt după 
un model din Vest. "Imediat după 
'89 am plecat în Germania, ne-a 
spus interlocutorul, unde am văzut 
cum sunt organizați și trăiesc 
nemții. Pe marginea șoselelor sunt 
foarte multe unități puse în slujba 
turiștilor. Când m-am întors în Ro
mânia primul gând a fost să con- 

un service auto unde se execută 
reparații auto, vulcanizări, echili
brări etc, iar la etaj trecătorul be
neficiază de serviciile unui 
restaurant și ale unui bar.

Și poate s-ar mai cuveni să 
amintim un lucru că deviza sub 
care se desfășoară activitatea 
este tot una nemțească: "cură-

Propuneri pentru 
Consiliul Local

Printr-o acțiune susținută a Consiliului Local și 
SC Acvacalor SA Brad (fosta RAGCL), în cursul 
lunii octombrie a.c. s-au desfășurat adunările 
generale de constituire a Asociațiilor de pro
prietari în cele 13 asociații. în urma acestor 
adunări generale Primăria municipiului Brad a 
sistematizat principalele probleme ce vizează 
gospodărirea localității.

în esență s-a solicitat nivelarea rampei de 
gunoi a orașului aflată peste râul Luncoi, inter
zicerea parcării mașinilor de tonaj pe trotuare, 
zone verzi sau în alte zone - în acest sens deja 
Consiliul Local a angajat două persoane care 
urmăresc locurile de parcare a autovehiculelor, 
sistarea serviciilor pentru rău platnici, nede- 
clararea numărului real de persoane, curățirea 
caloriferelor de către SC Acvacalor SA, la propu
nerea locatarilor etc.

Amenzi pentru 
parcările ilegale

Consiliul Local Brad a adoptat recent o hotă
râre prin care cei care parchează autovehiculele 
în zonele interzise - trotuare, alei, zone verzi, 
spațij florale, intersecții sau în alte locuri decât 
cele permise - sunt amendați cu sume între unu și 
două milioane de lei. Prin noua măsură edilii 
brădeni speră ca zonele verzi, trotuarele sau alte 
locuri să fie mai bine protejate și păstrate îm
potriva distrugerii sau a degradării.

Noua măsură adoptată de către Consiliul 
Local Brad s-a impus datorită problemelor mari pe 
care le-au creat în ultimul timp aceste parcări ale 
autovehiculelor.

Viața printre gunoaie - o 
mare durere a prezentului

Dificultățile economice, criza acută prin care trece socie
tatea românească au condus la apariția și perpetuarea unor 
fenomene precum sunt cerșetoria sau scormonitul între 
gunoaie. Nici municipiul Brad nu duce lipsă de așa ceva, ba 
dimpotrivă, numărul celor aflați în imposibilitatea' de a trăi 
decent este în creștere.

Ne-a atras atenția un bătrân. Petru Gheorghe, de 60 de ani, 
care recunoaște că este o concurență acerbă între cei care 
caută printre gunoaiele orașului. Dacă până nu de mult numai 
țiganii făceau așa ceva, acum și românii au ajuns să caute prin 
gunoaie.” Mai găsesc câte o coajă de pâine, câte ceva de 
mâncare pentru ca să dau de mâncare la porc”, spune Petru 
Gheorghe. “ Este destul de grea viața asta, mai ales că sunt 
vreo 40 sau 50 de oameni care fac așa ceva”. Interlocutorul ne- 
a mai spus că nu vrea să meargă la nici un azil de bătrâni 
fiindcă “ nu e bine”, iar vara mai poate câștiga un ban partici
pând la lucrările agricole ale vreunui cetățean. “Așa mai primesc 
de mâncare, oamenii mă mai lasă să dorm și la ei atunci când 
trebuie să lucrez mai multe zile”.

Viața este dură, așa după cum se observă, chiar și printre 
cei care trăiesc între gunoaie. “Concurența” este acerbă, iar 
jiumărul celor care fac așa ceva este în creștere.

în condițiile creșterii numărului de șomeri
BIROUL DE FORȚĂ DE MUNCĂ Șl ȘOMAJ DIN RRAD ARE NUMAI PATRU 

ANGAJAȚI
- discuție cu dna Budugan Hortenzia, șef-birou -

Datorită restructurărilor din 
economie, în special ale celor din 
industria minieră, numărul șome
rilor a crescut foarte mult; nici 
municipiul Brad nu face excepție. 
Cu toate că volumul de muncă a 
crescut, numărul angajaților 
BFMS a rămas același, adică 
patru.

Rep. - Stimată doamnă 
Budugan, de când ființează 
acest birou?

B.H.- încă de la sfârșitul anu
lui 1991, dar nu vă pot spune 
foarte multe despre respectiva 
perioadă întrucât la acel moment 
nu eram angajata acestei instituții.

Rep. - Care este numărul 
șomerilor înregistrați la ora ac
tuală în municipiul Brad?

B.H. - Avem în evidență 3840 
de șomeri înregistrați pe mai multe 
categorii, respectiv cei care bene

ficiază de ajutor de șomaj, cei cu 
alocație de sprijin și integrare profe
sională și, de asemenea, sunt în evi
dență și cei neindemnizați.

Rep. - Care este proveniența 
acestor șomeri, din ce sectoare 
economice vin cei mai mulți?

B.H. - Sectorul minier “produ
ce" cei mai mulți șomeri, aproxi
mativ 60 % din numărul total.

Rep. - Care este numărul ce
lor care au ieșit din cele două 
sisteme de plată?

B.H. - Sunt 830 de oameni în- 
registați în respectiva situație.

Rep. - Câți "șomeri cu diplo
mă” aveți ?

B.H. - Avem 20 de oameni, 
din care 12 sunt femei. Ei sunt în 
marea lor majoritate absolvenți ai 
unor facultăți tehnice.

Rep. - Ce cursuri de recalificare 
ați organizat până în prezent?

B.H. - De la apariția Legii nr 1/ 
1991, republicată în 1994, am or
ganizat 34 de cursuri de recali
ficare. în 1998 am avut 9 astfel de 
cursuri, două fiind încă în derulare. 
Este vorba despre cursul de con
fectioner îmbrăcăminte și de cel 
de brutar, ambele având asigurate 
locurile de muncă. De altfel, din 
cele 34 de cursuri organizate 14 
au fost cu asigurarea locului de 
muncă.

Rep. - Ce ne mai puteți spune 
despre activitatea dumnea
voastră?

B.H. - Am organizat o serie 
de cursuri speciale adresate dis- 
ponibilizatilor cu Ordonanța 9, 
fără asigurarea locurilor de 
muncă. Este vorba despre cursu
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rile de tâmplărie, mecanici auto, 
operatori PC, contabilitate etc.

Ceea ce ne dorim este o 
eficientizare a activității, iar 
transformarea Biroului în 
Agenție este soluția cea mai 
bună. Suntem în tratative pen
tru obținerea unui spațiu aflat 
în vecinătatea noastră, el ur
mând a fi amenajat pentru a 
răspunde cel mai bine nevoilor 
noastre. Poate că în aceste 
condiții și numărul angajaților 
va putea crește. Din păcate, la 
ora actuală suntem doar patru 
angajate, cu tot cu mine, ade
sea fiind confruntate cu un 
volum foarte mare de muncă.

Rep. - Doamnă Hortenzia, 
vă mulțumim.
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între Socrate 
și Xantipa 

“Visat-am un înțelept. care-mi 
spunea 'De ce-ti irosești viața tn 
somn? Poate somnii sâ Tnfloreas- 
câ trandafirii plăcerii? Nu te însoți 
cu fratele geamăn ai mortii. somnul, 
căci vei avea somn de ajuns în 
mormânt!' (Omar Khayyam)

'Intre o insectă care trăiește 
o singură zi la umbra unei pira
mide egiptene și piramida aceea, 
care este deosebrea cea mai a- 
dâncâ? Dimensiunile-’ Densitatea 
șl soliditatea structurii materiale-’ 
DuraMitatea In timp? Desigur nu 
Deosebirea cea mat adâncă intre 
ele e că insecta e vie. iar pira
mida nu'. ț/.L Caraglale]

Montaj de IIie LEAHU

Am putea să-i spunem "cafeaua de la ora 13,15”, nu întâlnirea 
Pentru că, de fapt, la o cafea se întâlnesc dascălii preț de 15 minute, 
cât ține, cred, pauza mare din cel de-al doilea schimb al zilei, rezervat 
altor sute de elevi dintre cei 1260 câți frecventează Școala generală 
nr. 5 din Deva. "în sala aceasta ne întâlnim de fiecare dată. Ne simțim 
bine împreună. Și cred că-i mare lucru! Orice eveniment, mic sau mare, 
îl trecem în revistă și așa ne simțim alături și la necazuri, și la bucurii” 
- ne spune dna prof. Viorica Sitaru, director adjunct al școlii.

întâlnirea de la ora 13,15 (nu știu de când "datează”) a apropiat 
și apropie continuu cadrele didactice de aici, le-a unit într-o mare și 
frumoasă familie. Cele câteva minute de relaxare lângă ceașca cu 
cafea îi face să se cunoască mai bine, să colaboreze, să se ajute. E 
o întâlnire ce emană căldură, care creează o

ÎNTÂLNIREA DE
IA ORA 13,1

aparte, întâlnită 
coridoare, în 
pretutindeni.

■ miri cum e 
tr-o școală 

de copii, cu 75 
să te sipnti “în fa-

Feneș, care de patru ani

"MĂCAR Ubl TELEVIZOR DE-AM
Grădinița "Siderurgica" cu 

program săptămânal din 
Hunedoara îți face o bună im

presie atât prin exteriorul cât și 
prin interiorul său. Dna Magda
lena Maria Căciulat, directoarea 
grădiniței, afirmă că din punctul 
de vedere al întreținerii, al con
dițiilor asigurate micuților - de 
căldură, masă, igienă - cadrele 
care muncesc aici, copiii și pă
rinții lor nu au decât cuvinte de 
mulțumire pentru combinat.

Ca la orice grădiniță, cu ex
cepția unui muncitor de între
ținere, personalul e feminin. Ală
turi de directoare lucrează în in
stituție 6 educatoare (câte două 
în trei ture zilnice), 3 asistente 
medicale, 3 îngrijitoare; grădinița 
cu program săptămânal și cea 
cu program prelungit de alături, 
ambele sub patronajul combi
natului, mai sunt deservite de 3- 
lucrătoare la bucătărie, 3 la spă
lătorie, o administratoră și o 
magazineră. Pentru că acești 
copii (33 sunt înscriși) stau în 
grădiniță de luni până vineri, zi și 
noapte, și au nevoie de îngrijire, 
de mâncare, de haine curate și,

firește, de acțiuni educative. Iar 
"doamnele-- sau “tanti", cum le 
numesc ei, sunt împreună cu ei 
mai mult timp decât familiile lor 
naturale.

Programul unei zile seamă
nă în prima parte cu al oricărei 
alte grădinițe: cele două grupe 
(mijlocie și mare) având progra
mate activități educative, după 
aceeași programă școlară. 
Diferența față de cele cu pro
gram prelungit începe abia după 
somnul de la prânz și gustare 
pentru că aici copiii rămân în 
continuare în grădiniță, nu pleacă 
acasă. Până seara la culcare 
desfășoară activități de socia
lizare, se joacă în curte (când 
timpul le permite) sau în interior, 
văd diafilme, Iși formează deprin
deri pe care nu le au din familie. 
Le-ar prinde bine un televizor ca 
să poată vedea și ei programe 
de desene animate. Grădinița a 
avut unul alb-negru dar s-a fu
rat. Din păcate acești copii nu au 
nici măcar rechizite, minimul pen
tru fiecare dintre ei costând în 
jur de 70 de mii de lei iar familiile 
lor, cu probleme sociale, nu le pot

cumpăra. Abia plăteSc masa lu
nară (în jur de 220-230 de mii de 
lei). Și sunt familii care nu dispun 
nici măcar de acești bani, fiind 
obligate să-și dea copiii la centre 
de plasament (case de copii).

Pentru a pune la dispoziția 
copiilor material didactic, educa
toarele multiplică pe cont pro
priu unele materiale, improvi
zează altele (de exemplu un 
“Modelino” făcut dintr-un balon 
umplut cu făină). Pe lângă apa
rate destinate activităților audio
vizuale și rechizite, în ultimii ani 
n-au mai primit de la combinat 
nici jucării. Marele colos indus
trial are probleme și acest lucru 
se resimte și aici. Cu toată bu
năvoința conducerii și a sin
dicatului (care îi sponsorizează 
toate sărbătorile, le-a asigurat 
o excursie la Prislop, tabere la 
Cinciș și Râușor) acestea nu 
pot răspunde la toate nevoile 
grădiniței. Iar mulți potențiali 
sponsori refuză s-o ajute a- 
flând ce firmă o patronează. Și 
în acest cerc vicios au de su
ferit cadrele didactice dar mai 
ales copiii. Ceva jucării au mai

AVEA"
primit de la firma Wifratec (în 
sacii cu haine de mâna a doua 
se mai găsesc și jucării de 
pluș). Dar aici este nevoie mare 
de jocuri de construcții, din pă
cate foarte scumpe.

Copiii, ceva mai puțini la da
ta documentării din pricina epi
demiei de vărsat de vânt, sunt 
frumoși, câte unul mai năzdră
van cum e de pildă Dănuț sau 
sensibili ca Monica. Stimulați de 
dnele Olivia Câmpean, educa
toare, și Maria Goagără, îngriji
toare, mi-au recitat și poezii, cu 
atât mai drăguțe cu cât în gura 
lor "toamnă” e totuna cu “doam
nă" iar sunetele mai greu de 
rostit se omit. Probabil că se 
gândesc la Moș Crăciun (mai 
ales că pentru unii acesta vine 
doar la grădiniță nu și acasă la 
ei). Visează desigur la dulciurile 
și jucăriile pe care le va conține 
tolba Moșului iar educatoarele 
speră că sacul va cuprinde un 
televizor (la acest aparat unii 
copii nu se pot gândi pentru că 
nu știu nici cum arată) și ceva 
rechizite (caiete, lipici, plastilină, 
hârtie, creioane, culori ș.a.).

Viorica ROMAN

atmosferă 
și în clase, pe 
holul mare, J 
Și nu te mai I 
posibil ca, în- ’ 
cu peste 1000 
de cadre didactice,
milie". Domnișoara prof. Izabela 
predă aici religia, recunoaște: “Am învățat foarte mult pentru ca, în 
acest an, să fiu prima pentru a nu-mi lua altcineva locul. Pentru că, 
să știți, e o școală dorită de foarte mulți. Iar eu o iubesc de mult. Aici 
am urmat primele clase primare.” Un alt cadru didactic, dșoara prof. 
Estera Oprean, aflată în această școală doar din acest an (dar în al 
IV-lea în învățământul de stat), confirmă aprecierile colegei sale, 
precizând: "Școala este foarte frumoasă, iar colectivul - extraordinar! 
E o ambianță plăcută de muncă.”

Ambianța s-a creat aici, în școală. "Suntem câțiva colegi care nu 
putem sta locului", mărturisea, deunăzi, una dintre profesoarele școlii. 
Și câți nu se numără printre acești "câțiva"!

Despre dna înv. Daciana Leahu (cis. a II - a E) am aflat că ”și-a 
sacrificat concediul din vara aceasta.” Numai că dna Daciana nu
consideră tocmai sacrificiu ceea ce a făcut. Pentru că a făcut cu 
dragă inimă, iar azi e bucuroasă. S-a sfătuit cu părinții elevilor ei (“în 
această clasă copiii noștri vor mai învăța 7 ani. Haideți s-o facem să 
le fie dragă clasa în care se pregătesc!"). Și părinții au înțeles-o, au 
contribuit cum au putut mai bine - și cu bani și cu muncă. împreună cu 
învățătoarea fiilor lor au igienizat clasa, au zugrăvit, au vopsit, au 
rașchetat și paluxat parchetul, au cumpărat bănci și catedră nouă. în 
clasa a ll-a F, înv. Doina Lașiță â dat încăperii alt aspect prin con
fecționarea unui birou nou pentru catedră și a bibliotecii clasei. Șt 
câte alte cadre didactice nu au contribuit la înfrumusețarea claselor 
în care pregătesc copiii!

E o plăcere să pășești în clase curate, luminoase, cu nuanțe de 
albastru sau crem, de lămâie sau măr, cu draperii în ton cu coloritul 
încăperii. "Suntem câțiva colegi care nu putem sta locului" - sintagma mi- 
a revenit mereu în gând și când am răsfoit revista școlară "Speranțe" 
(premiată cu locul al ll-lea pe țară între publicațiile de profil) și când am 
pătruns în câteva cabinete care, încă de la intrare, își deconspirad 
profilul, așa cum s-a întâmplat și la cabinetul de limbă și literatură 
română în fața căruia m-a oprit o maximă a marelui nostru Lucian Blaga: 
“Limba este cel dintâi mare poem al unui neam.”

LuciaUCJU

n
femela

înaltă, zveltă, cu picioare lungi, I 

are ceva de felină în gesturi și în |
i mers. Pare întotdeauna mândră și i 

reținută, degajând o anume afec- ] 

râtă în ceea ce I
| face. Ca soție e foarte agreabilă, | 
i fără a fi însă o femeie de interior. ■
■ Uneori poate deranja un soț mai I 
| posesiv prin preocupările sale | 

| exterioare constant menținute. I 
. Dacă nu se simte apreciată la . 
I justa ei valoare, își va revendica I 
| fără întârziere dreptul la relații | 
i conjugale mai bune și mai echili-1 
j brațe.

Va fi întotdeauna o bună prie-1 
| tenă, sociabilă, veselă, având însă |
■ și frecvente căderi în melancolie și > 
I ușoară izolare. îi plac complimentele ' 
| și aprecierile pe linie profesională și | 

| își va direcționa o mare parte din | 
. forțe pentru obținerea unui loc bun ' 
I în ierarhia socială și la serviciu. Este I 
| indicat să nu i se încalce libertatea | 
i și spiritul de independență, căci nu i 
' poate suporta acest lucru și va 1 
I deveni foarte combativă. Dincolo de I

SFATURI PRACTICE
W Făina (cernută întotdeauna înainte de întrebuințare) ca și 

ouăle și alte ingrediente se țin în bucătărie de cu seara.

• Ouăle se sparg separat, câte unul, într-o ceașcă și apoi se 
adaugă la preparat, pentru a evita deteriorarea întregii cantități în 
cazul că unul este vechi.

♦ Separarea albușului de gălbenuș se face cu multă atenție 
deoarece dacă ajunge puțin gălbenuș în albuș nu se va mai bate bine.

Mănușile; 
umbrela

| planul rațiunii ei limpezi, este naivă | 
. și poate face greșeli grave în pro-, 
I bleme mai serioase. își păstrează I 
| tinerețea fizică și spirituală la văr-1 
I ste foarte înaintate. Este o ade-1 
! vărată prietenă pentru copiii săi și' 

I are uneori tendința de a-i răsfăța. I 
| Fără a străluci, este o bună |
■ bucătăreasă. Bărbatul care îi tre- ■
■ buie este unul suficient de cult și' 
I de dinamic, ea detestând închis-1 
| tarea și inactivitatea. Se căsă-1 
i torește ori foarte devreme, ori. 
1 foarte târziu (sau rămâne sin-1 
| gură) și aceasta din cauza ne-1 
I siguranței și vulnerabilității sale în i 
^probleme serioase.

Tratamente la îndemână
♦ Busuiocul. Medicinal se folosesc părțile aeriene (tulpini și 

ramuri tinere, cu sau fără inflorescențe), când sunt verzi. Se re
coltează din iulie până în septembrie, la începutul înfloririi. Este indicat 
în colici intestinale, balonări, vomă, gripă, bronșită (acută și cronică), 
dureri de cap, ulcer, diaree, colită de fermentație. Uleiul volatil de 
busuioc are proprietăți antimicrobiene și antifungice (împotriva 
ciupercilor). Intern se folosește ca infuzie (o linguriță de plantă 
mărunțită la 200 ml apă clocotită); băută câte 2-3 ceaiuri călduțe pe zi 
după mesele principale pentru colici intestinale, balonări, bronșită 
acută și cronică. în colitele de fermentație ceaiul se bea neîndulcit sau 
îndulcit cu zaharină ori ciclamat de sodiu. Busuiocul crud poate fi 
utilizat în diverse rețete (mai ales bucătăria italiană îl folosește pentru 
sosuri, salate ș.a ).

♦ Castana comestibilă se recoltează toamna și e bogată în 
amidon și ulei. Fruct cu o valoare calorică și energetică ridicată, 
castana este un calmant gastric, antiseptic și remineralizant reco
mandat copiilor, convalescenților, în astenii, celor predispuși ereditar la 
varice. Se consumă toamna și iarna bine coaptă. Este contraindicată 
diabeticilor și obezilor. Și castanul sălbatic poate fi utilizat doar în 
preparate farmaceutice, pentru tratarea hemoroizilor, varicelor sau 
flebitelor.

♦ Gălbenelele. Se folosește doar varietatea cu flori duble, de 
culoare galben-portocaliu. Sunt indicate în dischinezii biliare, ulcer 
gastric și duodenal, dismenoree și enterocolite. în aceste cazuri se 
utilizează sub formă de infuzie (2 lingurițe de flori la 300 ml de apă 
clocotită) și se bea înaintea meselor principale. O infuzie mai con
centrată, din 4 linguri de flori la 200 ml apă, se bea doar câte 3 linguri 
pe zi. Tot intern se poate folosi tinctura de gălbenele - câte 30 de 
picături în puțină apă de 3 ori pe zi - pentru reglarea ciclului menstrual. 
Extern se fac comprese cu un amestec de 10 picături tinctură și 90 
ml apă fiartă și răcită; se aplică pe răni, arsuri, ulcerații. Infuzia din 10 
g flori la 100 ml apă se folosește la spălături vaginale iar alifia de 
gălbenele este bună pentru hemoroizi.

Iarna, afară, purtăm mânuși, 
dar imediat ce intrăm într-o încă
pere le scoatem și le punem fie în 
buzunarul paltonului, fie într-un loc 
sigur, de unde să le luăm la ple
care. Ca și umbrela, mănușile se 
pot pierde foarte ușor. Ca regulă 
de bază a bunei cuviințe, nu se 
întinde mâna înmănușată pentru a 
saluta pe cineva. Dacă situația o 
cere (din grabă sau din cauza sur
prizei), mănușa poate rămăne pe 
mănă mai ales dacă și celălalt 
procedează la fel. .

Femeile care poartă mănuși 
decorative le recepții sau ocazii 
deosebite trebuie să le scoată 
atunci când mănâncă, când fu
mează sau beau.

Umbrelele trebuie mânuite cu 
multă grijă pentru a nu lovi cu 
marginea lor persoanele din jur. 
Atenție, să nu lăsăm apa să curgă 
de pe “streașină" umbrelei pe hai
nele cuiva. Când intrăm într-o casă, 
umbrela este strânsă și așezată 
într-un ungher; cu consimțământul 
gazdei o putem deschide pentru a 
se usca. Dacă în timp ce plouă, 
întâlnim un prieten îi oferim pro
tecția umbrelei chiar dacă riscăm să 
fim ușor udați.

Sugestii pentru pachețelul zilnic
Zi de zi pentru copii, pentru soți sau pentru noi 

trebuie să ne gândim ce să punem la pachet. Mai 
sunt și situații fericite în care un bufet de incintă, 
un fast-food din apropiere ne scuteștexle aceas
tă grijă. Firește dacă avem suficienți bani să ne 
permitem să ... luăm masa în oraș.

Dar când aceste posibilități lipsesc trebuie să 
găsim alte soluții, să revenim la rețetele mamelor ori 
bunicilor. Deci, ce putem pune la pachet. Pe lângă 
pâinea unsă cu unt/ margarină și feliile de salam, 
între felii mai putem pune zacuscă, gem sau pateu 
de ficat. Spre varietate putem pune Intre feliile de 
pâine omletă (care poate avea diverse gusturi, după

i

cum în ea adăugăm usturoi, pastă de roșii, mărar, 
sau brânză). Sau putem realiza cu ingredientele pe ■ 
care le avem la îndemână și cu puțină fantezie* 
diverse paste, lată o asemenea rețetă:

•PASTĂ DE OUĂ • !

Se fierb tare 1-2 sau mai multe ouă (după * 
numărul de gustări); se curăță, se dau pe J 
răzătoarea fină și se amestecă apoi cu unt ■ 
căt să devină o pastă; se adaugă o linguriță * 
de muștar, sare, facultativ, după gustul fie- J 
căruia, puțină zeamă de lămâie, piper saui 
ceapă tocată fin. *
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Ofițerii care au dat ordin să se tragă în 
revoluționarii timișoreni ■ achitați

Ofițerii acuzați că au dat 
ordin, în 17 decembrie 1989, să 
se tragă în revoluționarii de pe 
Calea Lipovei din Timișoara, au 
fost achitați de Tribunalul Militar 
Teritorial București, această 
sentință fiind a treia care îi 
declară nevinovați pe Constantin 
Rotariu, loan Păun și Gheorghe 
Constantin, instanța considerând 
că ei nu au făcut altceva decât 
să execute ordineie date de 
Nicolae Ceaușescu și Vasile 
Milea. Cei trei ofițeri conduceau 
în decembrie 1989 unitatea 
militară din Calea Lipovei, zonă 
unde s-a produs un adevărat 
masacru în timpul revoluției.

în dosarul “Calea Lipovei”, 
Tribunalul Militar Teritorial 
București și Curtea Militară de 
Apel hotărâseră achitarea celor 
trei ofițeri, dar Secția Militară a 
Curții Supreme de Justiție a trimis 
dosarul pentru rejudecare primei 
instanțe (TMTB). Astfel, în urma 
reaudierii militarilor și a martorilor, 
Tribunalul Militar Teritorial 
București a decis achitarea 
gen.mr. Constantin Rotariu, fostul 
comandant al unității militare de 
pe Calea Lipovei din Timișoara,

%•- ______ .

și a subalternilor săi, lt.col. loan 
Păun și cpt. Gheorghe Constantin. 

Generalul Constantin Rotariu, 
fostul comandant al unității 
militare de pe Calea Lipovei din 
Timișoara, a declarat că generalul 
Vasile Milea i-a transmis, în 17

PENTRU A 
TREIA OARA
decembrie 1989, ordinul să 
“împrăștie” manifestanții. Gen. 
Rotariu a afirmat că a primit 
telefonic ordinul “Radu cel 
Frumos" de la ministrul Apărării, 
Vasile Milea, și de la șeful Statului 
Major, Ștefan Gușe. El a 
argumentat că acest ordin 
însemna ca unitatea militară pe 
care o conducea să treacă “de la 
starea de pace în stare de 
război", respectiv organizarea 
unității din Calea Lipovei pentru 
timp de război.

Generalul Rotariu a declarat 
instanței că ordinul de la Vasile 
Milea preciza că, în caz de nevoie, 
să se tragă în manifestați “la 
picioare", dar că este indicat să

/
se tragă foc de avertisment 
pentru a împrăștia revoluționarii. 

Conform rechizitoriului, 
persoanele care manifestau, pe 
Calea Lipovei, împotriva regi
mului comunist erau violente, 
distrugeau și devastau 
magazinele, aruncau cu pietre 
în soldații de la unitatea militară 
etc. t

' Cpt. Gheorghe Constantin, 
comandantul celor zece soldați 
care au ieșit din subunitate și 
au tras în manifestanți, a 
declarat instanței că a primit 
ordin telefonic să tragă “la 
picioarele” revoluționarilor. 
Căpitanul Constantin a afirmat 
că generalul Cîrneanu, de la 
conducerea unității militare, i-a 
spus să execute ultimul ordin 
primit. 4

"Ultimul ordin telefonic primit 
a fost dat din partea generalului 
Rotariu, căruia nu i-am 
recunoscut vocea, dar care mi- 
a spus să fac uz de armă și să 
trag în manifestanți în zona 
picioarelor", a mai declarat în 
fața instanței cpt. Constantin.

Expoziția berlineză dedicată 
ăctriței Romy Schneider a fost 
vizitată de peste 16.000 dă 
persoane, un record în ultimul 
deceniu pentru o expoziție dedicată 
unei singure persoane, informează 
AFP.

Expoziția a fost organizată de 
către Muzeul Cinematografiei din 
Potsdam și este intitulată “Viața 
reală este un film”. Ea a fost

41 zi

Romy Schneider
deschisă în 9 septembrie și s-a 
închis în această duminică. Tema 
principală a expoziției a fost cariera 
actriței. Expoziția conține afișe, 
fotografii de la filmări, scrisori și 
costume. Vizitatorii au putut admira 
celebra rochie din "Sissi1’, rolul care 
a consacrat-o pe Romy Schneider, 
în paralel cu expoziția a fost 
prezentată o retrospectivă realizată 
cu ocazia celei de-a 60 aniversări 
a actriței. Anul viitor expoziția va fi 
prezentată la Viena, Paris și Zurich.

Romy Schneider a murit la 29 
mai 1982, la vârsta de 43 de ani. A 
jucat în 58 de filme.

S 19 nov. 1919 - a murit 
scriitorul român Alexandru 
Vlahuță (n. 1858). A debutat în 
1879 cu versuri publicate în 
revista “Convorbiri literare", 
colaborând ulterior și la "Armonia”, 
“România liberă", “Epoca” etc. Din 
opera sa amintim: poemul “1907", 
volumele de versuri “Iubire”, și 
“Poezii noi și vechi”, romanul 
“Dan", schițe și nuvele grupate în 
volume ca “Din goana vieții", 
“Nuvele", "Clipe de liniște". Tot sub 
semnătura sa au apărut în 1901 
volumul "România pitorească" și în 
1910 încercarea de monografie 
“Pictorul N. Grigorescu”.

2 20 nov. 1945 - a început,
la Nurnberg, procesul împotriva 
principalilor criminali de război 
hitleristi. A durat până la 1 oct. 
1946, iar din cei 24 de acuzați, 12 
au fost condamnați la moarte, 3 
achitați, iar 3 condamnați la 
închisoare pe viață.

S 21 nov. 1806 - Napo
leon I emite la Berlin decretul 
prin care instituie Blocada 
continentală împotriva Angliei, 
prin care se interzicea 
comerțul și corespondența cu 
acest stat.

1 27 nov. 1885 - s-a
născut, în comuna Tîrlișiua 
(Bistrița-Năsăud), prozatorul 
și dramaturgul Ljviu 
Rebreanu. în anul 1912 a 
debutat editorial cu volumul de 
povestiri “Frământări". în 
1920 apare romanul "Ion" 
considerat unul din marile 
romane aparținând literaturii 
române. îi urmează, în 1922, 
“Pădurea spânzuraților”, în 
1925 “Adam și Eva", în 1927 
“Ciuleandra", în 1932 
"Răscoala”, iar în 1934 “Jar". 
Creația sa dramatică include 
comediile “Cadrilul", “Plicul” și 
“Apostolii", (m. 1944)

LEGEA AUDIOVIZUALULUI
SA GARANTEZE

Vânzările de autovehicule 
noi în România au înregistrat, 
în primele nouă luni ale acestui 
an, cel mai mare nivel 
comparativ cu anii anteriori, 
numărul autovehiculelor 
comercializate pe piață 
depășind cifra de 100.000 
unități, ceea ce reprezintă o 
creștere cu 29%, relevă o 
statistică realizată de Asociația 
Producătorilor și Importatorilor 
de Automobile (APIA). “Piața de 
autovehicule a evoluat în mod 
spectaculos în pofida situației 
economice și scăderii PIB, 
dovedindu-se a fi unul din cele 
mai dinamice sectoare “, a 
declarat în cadrul unei 
conferințe de presă, Marius 
Carp, director al APIA.

Din cele 103.090 
autovehicule vândute până în 
luna septembrie, 84.471 sunt 
autoturisme, cu 27% mai 
multe decât în perioada 
similară din anul precedent. 
Totodată, vânzările de vehicule 
comerciale ușoare au crescut 
cu 45%, la 16.174 unități.

Potrivit studiului APIA, 
vânzările de autovehicule noi 
în trimestrul al treilea din acest

an au atins 35.481 unități, cu 
28% mai multe față de 
perioada similară din 1997. 
Cele mai bine vândute au fost 
autoturismele (29.505 
unități) și vehiculele co
merciale ușoare (5.106).

Prognozele APIA indică 
menținerea tendinței de 
creștere a vânzărilor și în 
ultimul trimestru al anului, 
când se așteaptă depășirea 
mediei consemnate în 
perioada iulie-septembrie, a 
arătat Marius Carp. Totodată, 
specialiștii asociației se 
așteaptă la creșterea 
achizițiilor de autovehicule 
noi prin reorientarea 
clienților de la piața second
hand ca urmare a apariției 
efectelor aplicării, de la 1 
iulie, a interdicției de 
înmatriculare în România a 
vehiculelor care nu se 
încadrează în parametrii 
normelor europene de 
reducere a poluării Euro 2. 
Reorientarea cererii va fi 
simțită cu precădere în zona 
prețului de 4.000 - 5.000 
dolari pentru un autovehicul, 
estimează APIA.

-Ti. Al
. A
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INDEPENDENȚA 
EDITORIALĂ A ZIARIȘTILOR

Experții în probleme de media ai Consiliului Europei au 
recomandat parlamentarilor români să includă în viitoarea formă a 
Legii audiovizualului o prevedere care să ducă la obținerea 
independenței editoriale a ziariștilor și la introducerea “clauzei de 
conștiință" în relațiile patronat-ziariști.

“Noua lege a audiovizualului din România ar putea să stipuleze 
ca relația dintre ziariști și editori și/sau patronat să se supună unor

Experții Consiliului Europei recomandă
reguli interne ale companiilor, fapt care ar deschide, în domeniul 
privat, calea negocierilor între ziariști și responsabilii editoriali ai 
posturilor de radio și de televiziune", a declarat, la Palatul 
Parlamentului, unul dintre experții europeni în mass-media.

Comentând această recomandare, Eugen Vasiliu, președintele 
Comisiei de Cultură, Arte și Mijloace de Informare a Senatului, a 
spus că introducerea unei astfel de prevederi în noua lege a 
audiovizualului este ‘‘un efort care trebuie făcut", pentru a limpezi 
relațiile dintre angajat și cel care angajează în companiile de radio 
și televiziune. “Audiovizualul trebuie să meargă cu un pas înaintea 
presei scrise, unde este aproape imposibil, în prezent, să clarificăm 
aspectele legate de independența editorială", a spus Vasiliu.

Vasiliu a mai arătat că în prezent singura lege din România care 
are prevederi ce se referă la garantarea independenței editoriale a 
ziariștilor este Legea de organizare și funcționare a Societăților 
Române de Radiodifuziune și Televiziune, care nu se aplică insă 
domeniului privat.

JZlocaiul computerelor 
~ 'din 2OOO

Posibilitatea unei blocaj al 
ordinatoarelor în anul 2000 
amenință sistemele de control ale 
armelor nucleare americane și 
alte sisteme de apărare, potrivit 
unui raport difuzat de Consiliul 
americano-britanic pentru 
securitatea informației, citat de 
AFP.

O declanșare accidentală a 
unui atac nuclear este impro
babilă, dar “pene imprevizibile" l-ar 
putea împiedica pe președintele 
SUA să răspundă rapid unei

alerte, a explicat autorul, 
Michael Kraig, precizând că 
sistemul de control ar putea fi 
infestat cu informații eronate, de 
genul "atac nuclear rus".

Trecerea anului 2000 va 
perturba computerele, care nu 
identifică decât ultimele două 
cifre ale anului și riscă 
identificarea cu 1900 sau 
blocajul, costul unei adaptări la 
nivel mondial necesitând între 
300 și 1.600 de miliarde de 
dolari.

*
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lUn tablou ele Picasso'
• O pictură în ulei a lui Picasso a fost vândută cu 1,3 ■
I milioane de mărci (813.000 de dolari) în cadrul târgului- I

I .........................
I
I
I
| la secțiile ‘
i organizatorii

I
i

expoziție “Art Koln”, care s-a închis duminică, după o 
săptămână de la inaugurare, informează AFP.

Cea de-a 32-a ediție a târgului de artă contemporană a 
fost vizitată de peste 71.000 de persoane, au anunțat _ 
organizatorii. în cadrul manifestării au expus 262 de artiști ■ 
plastici din 21 de țări. Vânzări foarte bune s-au.înregistrat și I 

‘ ! “sculptură” și “fotografie”, au subliniat |

Un șantajlist de 
origine română

arestat la
Un cetățean german, născut 

în România, bănuit că ar fi șantajat 
timp de doi ani filiala germană a 
firmei Nestle, Thomy, prin otrăvirea 
produselor sale cu cianură, a fost 
arestat la Frankfurt, informează 
AFP, care citează poliția locală. 
Bărbatul, care locuia în regiunea 
Frankfurt, a solicitat o recompensă 
de 25 de milioane de mărci (14,9 
milioane de dolari), în diamante 
brute, firmei Thomy, celebrul 
fabricant de condimente din 
Germania, după cum afirmă 
cotidianul "Hannoversche 
Allgemeine Zeitung" în numărul 
său de marți. Arestarea 
suspectului a avut loc cu câteva 
săptămâni în urmă, precizează 
aceeași sursă. Ziarul citat afirmă 
că suspectul a otrăvit de 20 de ori 
tuburi cu muștar și maioneză 
produse de firma Thomy, pe care 
ulterior le-a plasat în raioanele 
supermagazinelor. Potrivit 
"Hannoversche Allgemeine 
Zeitung", suspectul a fost arestat 
în cursul unei tentative de predare 
a diamantelor solicitate. Un mesaj

rrankfurt
lăsat în spatele unui distribuitor 
de țigări din Dusseldorf îi 
preciaa persoanei însărcinate 
cu predarea diamantelor că 
trebuie să atașeze pietrele 
prețioase de 12 porumbei 
călători plasați într-o mașină 
părăsită. Porumbeii urmau să 
depună prețioasa marfă la 
destinație. Ziarul precizează că 
unul dintre porumbei a fost găsit 
în grădina suspectului.

Șantajul datează din 1996 și 
a constrâns firma Thomy să-și 
retragă de mai multe ori 
produsele din raioanele 
supermagazinelor. Tentativele de 
șantaj cu otrăvirea produselor 
sunt obișnuite în Germania, cele 
mai vizate mărci fiind Thomy, 
Alete (care produce hrană 
pentru bebeluși) și Maggi 
(renumit producător de supe 
concentrate).

Datoria externă a României a crescut cu
25 milioane dolari în luna august

Datoria externă pe termen mediu și lung a României a crescut, 
în luna august, cu 25,2 milioane dolari față de luna precedentă, 
ajungând ia 8,339 miliarde dolari, dar este cu 31 milioane dolari 
mai mică decât ia începutul anului, reiese din datele BNR.

Principalii creditori ai României sunt instituțiile financiare 
internaționale (FMI, BIRD, BERD, UE), cu 3,2 miliarde dolari. 
Băncile private internaționale dețin 1,6 miliarde dolari, iar datoria 
de tipul obligațiunilor este de 1,7 miliarde dolari, din care Nomura 
Securities (Japonia) deține 578,1 milioane dolari, Merrill Lynch

(Marea Britanie) - 506 milioane dolari și CS First Boston (Ger
many) - 338,9milioane dolari.

Din totalul datoriei, 4,514 miliarde dolari este datorie 
publică, 1,977miliarde dolari este datorie garantată de stat, iar 
1,847miliarde dolari este datorie comercială privată.

Datoria pe termen scurt era, la sfârșitul lunii august, de 
212,8 milioane dolari, fiind formată din 455,8 milioane dolari 
creanțe de încasat și 668,6 milioane dolari angajamente de 
plătit
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VANZARI jh
G «JM PARARI

• Vând loc de casă, grădină, 
diverse facilități, Bretea Mu- 
reșană, 11.000.000. Tel. 
232508, după ora 16(3626)

• Vând urgent apartament 
3 camere, decomandat, bloc 
cărămidă, decor deosebit. 
Simeria, Fabricii, bl.8, sc.A, 
etaj 3, ap.8 (4848)

• Vând apartament 2 ca
mere, decomandate. Simeria. 
Tel. 215710,669131 (3624)

• Vând apartament 2 ca
mere, Gojdu, str. Aleea Viito
rului, bl. 03, sc.1, ap.4. Tel. 
665114(4793)

• Vând casă și grădină, 0,33 
ha, sat Aurel Vlaicu, nr. 212. 
Informații tel. 058/732507, 
după ora 16. (3583)

• Vând (schimb) casă Deva 
cu apartament 3 camere, cen
tral, plus diferență. Tel. 
214648. (3864)

• Vând apartament 2 ca
mere, decomandate, cără
midă, Minerului (vizavi de 
licee). Tel. 623057 (3868)

• Vând urgent garsonieră, 
zonă centrală, piață. Informații 
la domiciliu: str. M.Viteazul, 
bl.40, sc.C, ap. 48 sau la tel. 
218680,după ora 16. (3867)

• Vând pentru dezmem
brare Opel Rekord 2,3 Diesel, 
fabricație 1984 și Opel Ascona 
1,6 C/84. Tel. 233558 (4845)

• Vând Volvo 760 Turbo Die
sel, 8000 DM, Volvo 340,3000 
DM și apartament două ca
mere în Hunedoara, 
30.000.000. Tel. 215189, după 
ora 16 (4851)

• Vând Aro 10, 4x4, set 
motor nou. Tel. 260222 (7776)

• Vând baionetă veche, 
secolul XVII, stare perfectă. 
Tel. 217694.

• Vând cabină completă 
tractor U 445. Tel. 213777 
(4838)

• Vând SRL 97. Călan, 
Streisîngiorgiu, nr. 21 (4849)

• Vând utilaje brutărie. Tel. 
623835(4847)

• Cumpăr utilaje tâmplărie. 
Tel. 217550 (4854)

• Vindem și montăm par
brize auto pentru autovehicule 
import și autohtone. Complex 
Eurovenus, boxa 8. Tel. 
219167(4708)

• Viagra, spray contra 
ejaculării rapide, medicamente 
potență, 01/6376273, 092/ 
342628,092/342629. (OP)

• Vând și montez parbrize 
auto, toate tipurile, Deva, str. 
Dragoș Vodă, nr.14. Tel. 
225075(3605)

• Vând apartament trei 
camere, Simeria. Tel. 01/ 
4119577(3824)

• Vând fax Samsung, scan
ner A4, imprimantă A4 
Schneider, telefon portabil 
apartament, robot telefonic, 
xerox A4, defect. Tel. 711063 
(3720)

• Firmă distribuitoare anga
jează operator pe calculator, 
cunoscător programe CIEL. 
Informații tel. 621744 (3870)

PIERDERI

* OFERTE DE
SERVICII țr

• Angajăm translator limba 
engleză, cu studii superioare. 
Tel 233170,233180(3627)

• Meditez avantajos la 
matematică, clasele V-VIII. 
Tel. 215710(3621)

• Specialist în zootehnie 
efectuez la cerere telefonică 
monte artificiale la animale 
(vaci și scroafe). Telefonați la 
668286 - Șoimuș sau tele- 
mobil 092/752090, Alin. (3285)

• Companie oferă locuri de 
muncă. Condiții: fără cazier, 
minimum studii medii, prezență 
agreabilă. Oferim câștiguri între 
2.200.000-3.800.000 lei, lunar. 
Vârsta 18-30 ani. Tel. 092/ 
440080,713962(2708)

• SC Comimpex T riumf SRL 
Deva și SC Inter Augusta Prad 
SRL Deva anunță pierderea 
certificatelor de cod fiscal, 
eliberate de DGFP Deva. Se 
declară nule. (4846)

• Pierdut certificat nr.2376/ 
1991 eliberat de Direcția 
Generală a Finanțelor Publice 
Hunedoara pe numele So
cietății Comerciale “Alimen
tara" SA Deva. Se declară nul. 
(OP)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Manea Remus. îl 
declar nul. (3726)

• Pierdut carnet de membru 
al CARP Hunedoara, pe nu
mele Popescu loan. îl declar 
nul.

COMEMORĂRI

• Se împlinesc trei ani de 
când ne-am despărțit pentru 
totdeauna de dragul nostru 
soț, tată și fiu

• Vând parchet stejar, fag 
etc. uscat, Orăștie, tel. 
241468. (3557)

• Vând boiler 
electric, 100 I, 
preț negociabil. 
Informații la tel. 
211275, între 
orele 8-15.

• Concern canadian oferă 
posibilități de câștig pro
porțional cu munca depusă. 
Sunt invitate persoanele cu 
mintea deschisă și fără 
prejudecăți. Puteți câștiga 
până la trei milioane lei/lună. 
Pregătire gratuită pe timpul 
formării. Experiența nu este 
necesară. Pentru programări 
sunați la: 054/627527.

ARSENIE TURCIN
Nu te vom uita niciodată.

Familia. (4808)

SFINȚIREA BISERICII DIN 
SATUL SÂLISTE 

f
în data de 29 noiembrie 1998, ora 9, se va sfinți 

Biserica Ortodoxă din satul Săliște, comuna Băița.
La acest fericit eveniment va fi prezent Prea Sfințitul 

Dr. TIMOTEI SEVICIU, episcopul Aradului și Hunedoarei. 
' Sunt invitați la această frumoasă sărbătoare toți fiii 

satului de oriunde s-ar afla ei. (N.P.)

Dacă doriți să cunoașteți noutățile, acest 
lucru este posibil prin

Abonamentul la
“România apicola”
Dl ing. Iosif Korb, secre

tar al Filialei Hunedoara- 
Deva a Asociației crescă
torilor de albine, ne-a făcut 
precizările de rigoare în le
gătură cu modul de obține
re a abonamentului la re
vista "România apicolă” pe 
anul 1999. Apicultorii care 
doresc să facă abonament 
la această revistă sunt in
formați pe această cale că 
un exemplar costă 7000 lei, 
costul integral al unui abo
nament, incluzând și taxele 
poștale, fiind de 84.000 lei 
pe întreg anul sau de 
42.000 lei pe 6 luni.

—

Cei interesați să cunoască 
toate noutățile în domeniul 
apiculturii au posibilitatea să 
realizeze acest lucru abonân- 
du-se la revistă. Abonamentul 
se poate face - acțiunea fiind 
deja începută - la Filiala de la 
Deva a ACA, precum și la cele 
8 cercuri apicole din județul 
nostru, unde se face plata, 
asigurându-se primirea la 
domiciliul fiecărui abonat a 
revistei. Cine dorește să fie 
bine informat asupra proble
melor apiculturii din țara 
noastră și a celei mondiale nu 
ratează șansa de a se abona 
la revista preferată. (N.T)

• A trecut un an de când 
prin voia cea nepătrunsă a lui 
Dumnezeu ne-a părăsit prea 
curând, pornind pe drumul 
eternității

IOAN IOSIVUT/
la 47 ani, fiu, soț, tată, socru 
de neînlocuit. Durerea din 
sufletul nostru nu s-a șters. 
Rugăm pe Multmilostivul 
Dumnezeu să-i așeze sufle
tul acolo unde strălucește 
lumina feței Sale. Familia. 
(3628) 

• S-au scurs 2 ani de 
lacrimi și durere de când ne- 
a părăsit scumpul nostru

CONSTANTIN PARFENIE
judecător. Parastasul de 
pomenire are loc duminică, 
22.XI.1998, la Biserica Orto
doxă din cimitirul Eminescu. 
Fiul Adrian și soția Maria.

Filiala Teritoriala 
Tg. Mureș a R.A. 
"Apele Române" 
anunță examen concurs 

pentru ocuparea unui 
post de METEOROLOG • 

sau TEHNICIAN
METEOROLOG la

Stația Meteorologică 
Păclișa

Examenul concurs va 
avea loc la sediul unității, 
în data de 25 noiembrie 
1998, ora 10.00.

Condiții de 
participare

- studii superioare 
(facultatea de geografie - 
mediu, matematică-fizică);

- studii medii sau 
postliceale de specialitate.

Cererile se vor depune 
la sediulfilialei Tg. Mureș, 
str. Kbteles Samuel nr. 33, 
biroul R. U.M. R. £ A, până la 
data de 23 noiembrie 1998.

Bibliografia și relații 
suplimentare se pot obține 
la serviciul meteorologic, 
telefon 065-160289, 
interior 435-

SC Ardealul Deva
prin reprezentanții săi legali precizează că 

anunțul publicat în ziarul “Cuvântul liber” nr. 
2254 din 28 octombrie ’98, privind înlocuirea 
vechilor ștampile ale societății, este nul și 
neavenit, fiind dat de persoane fără compe
tența legală. Rămân valabile fostele ștam
pile rotunde fără numerele 1 și 2.

Grupul de firme Publirom organizează
PRESELECȚIE ;,nc.Lerduerea anea’ării

Reprezentanți comerciali 
Agenți de vânzări

•> Studii superioare O experiență <________

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
L

SC ELVILA IMP-EXP SRL
DEVA

Str. Depozitelor nr. BA 
Tel: 330491, BBD54S

VINDE
EN-

GROS:

* Margarina Linco 500g
• Făină albă "000" 1kg
• Gris superior 1/2kg

• Tărâțe
* Făină albă "000" 50kg/sac 

-1 t - 5 t:
- 5t - 10t:

Prețurile nu includ T.V.A.

lei 
lei 
lei

4150
2500 
1500

715 lei/kg

1800 lei/kg
1750 lei/kg

1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I

J

SC BERE TREI STEJARI SA
SIBIU

producător al sortimentelor "Bâlea" și 

"Thomas" Fils, vă oferă posibilitatea de a d©- 
veni unic distribuitor pentru județul Hunedoara.

Caietele de sarcini se pot ridica începând cu luni, 
25.11.1998, de la sediul societății din Sibiu, str. 
Fabricii, nr. 2.

Informații suplimentare la tel. / fax 069/452766

Adresa: B-dul 1 Decembrie, bl. 3,ap. II 
Telefoane: 217.988 - comercial 

092.737.813 - tehnic

Niciodată calculatoarele nu au lost mai iettine!

R. CALCULATOARE 
REȚELE 
SERVICE 

.* SOFTWARE 
to a/UDQ
Cumpără acum un calculator ți primești gratuit un Commander cu licență!

D.G.M.P.S. - Oficiul Județean de Forță de Muncă și Șomaj Deva
SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCA VACANTE, LA DATA DE 17.11.1998K______________________ •______________________________________________________________________ ’____________________________________ ________'

agent comercial 5
agent contractări și achiziții 1
agent de asigurare 5
agent reclamă publicitară 20
analist 1
arhitect 3
arhitect urbanism, peisagis

tică și amenajarea teritoriului 1 
barman 31
brutar 8
bucătar 4
confecționer tricotaje

după comandă 8
confecționer - asamblor

articole din textile 52
constructor-montator de

structuri metalice 2
contabil 1
contabil șef 1
croitor 15

croitor - confecționer îmbră
căminte după comandă 2 

cusător piese din piele
și înlocuitori 1

cusător piese la încălțăminte 10
dispecer 1
distribuitor presă 11
dulgher pentru construcții 3
electronist 3
frigotehnist 4
gaterist la tăiat bușteni 2
gestionar depozit 2
inginer autovehicule rutiere 1
inginer construcții civile,

industriale și agricole 2
inginer electroenergetică 1
inginer electronist,

transporturi, telecomunicații 2 
inginer textile, pielărie 1
instalator apă, canal 1

lăcătuș mecanic 8
maistru în industria

textilă-pielărie 4
mecanic auto 1
ospătar (chelner) 10
paznic 13
recepționer 1
secretar administrativ 1
sudor electric 1
șofer autocamion 1
șofer de autoturisme și
camionete 12

tâmplar universal 9
tehnician constructor 2
tinichigiu carosier 4
tesător-restaurator manual

de covoare 15
vânzător 25
vopsitor auto 2

tot. loc. de muncă vacante 314

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

^Petroșani, Lupeni, Vulcan, Ilia, 'în zilele de luni, marii, miercuri, joi, între orele 8.30 - 12.30
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5.C. SARMISMOB 5.A. DEVA
cu sediul în Deva, str. C.A. Rosetti, nr. 8, ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE, conform 

prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 88/1997 aprobată prin Legea nr. 44/1998 și a Normelor 
Metodologice aprobate prin H.G. nr. 55/1998 pentru vânzarea următorului activ:

Denumirea activului Obiect de activitate Adresa activului Preț de pornire
Magazin de prezentare comercializarea Deva, str. Libertății, 3.000.000.000 lei
și desfacere produselor de mobilier bl. 5, parter

La prețul de adjudecare se adaugă TVA-ul suportat de cumpărător.
licitația va avea loc în data de 03.12.1998, ora 10.00, la sediul S.C. SARMISMOB S.A. Deva.
în caz de neadjudecare la prima ședință se va organiza cea de-a doua ședință de licitație pe data de 

08.12.1998.
Dosarul de prezentare a activului poate fi procurat contra cost de la sediul societății comerciale zilnic 

între orele 9.00-12.00.
Alte informații privind activul ce urmează a fi vândut de la jurisconsult DATCU TUDOR (tel. 227886, 

227901 - S.C. SARMISMOB S.A.). Pentru participare la licitație ofertanții vor depune la sediul societății până 
în ziua licitației, ora 9.00, documentele prevăzute de legislația în vigoare, precum și dovada achitării 
dosarului de prezentare.

Participanții la licitație vor depune la casieria S.C. SARMISMOB S.A. taxa de participare de 500.000 lei și 
vor face dovada consemnării la dispoziția societății comerciale vânzătoare a garanției de 3% din prețul de 
pornire o licitației.

Valoarea terenului aferent activului este inclusă în prețul de pornire a licitației.

SC HABER 
COMERCIAL SRL

cu sediul în Hațeg, strada Progresului, 
numărul 59

angajează urgent

- ECONOMIST -
pentru compartimentul 

contabilitate.
Cererea, însoțită de curriculum vitae, se va 

depune la sediul societății până la data de 24 
noiembrie 1998. în data de 25 noiembrie ora 10 va 

avea loc interviul candidaților la sediul societății. 
Pentru informații suplimentare la tel/fax 777765.

C/NSMA
V "PATRIA” - DEVA: 

Salvați soldatul Ryan (20-26);
li “FLACĂRA” HUNE

DOARA: Doctor Dolittle (20- 
26);

1T "PARÂNG”PETRO
ȘANI: Șacalul (2 0-2 3 ); 
Titanic (24-26);

1T “CULTURAL” 
LUPENI: A doua șansă (20- 
23); Prima lovitură a Iul Jackie 
Chan (24-26);

IT “DACIA” HAȚEG: 
Sfera (20-23); Beverly Hills 
Ninja (24-26);

IT “ZARAND” BRAD: 
Masca lui Zorro (20-23); Șase 
zile, șapte nopți (24-26);

1T "PATRIA” ORĂȘTIE: 
Dosarele X (20-23); Masca lui 
Zorro (24-26);

IT “LUMINA” ILIA: 
Marea lovitură (20-22);

LUXTEN DEVA O
Tel/fax - 054 - 232008 *

Vă oferă la prețul de fabricație 
Corpuri și becuri iluminat public și industrial, 

Balasturi, ignitere, 
Becuri cu incandescență, speciale, auto 

Tuburi fluorescente
Transport asigurat

AGENȚIA JUDEȚEANĂ DE OCUPARE SI FORMARE 
PROFESIONALĂ (OFICIUL FORȚĂ DE MUNCĂ SI ȘOMAJ 

deva)
anunță organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi la:

I. Centrul de Calificare, Recalificare și Perfecționare Profesională a 
Șomerilor Petroșani

1. DIRECTOR
Condiții
a) Studii superioare tehnice
b) Vechime minimă în învățământ 5 ani
c) Grad didactic minimum DEFINITV
d) Vechime minimă în specialitate minimum 10 ani
e) Experiență în activitatea de asistență și protecție socială minimum 1 an •

2. Expert: psihosnciolog - studii superioare de specialitate

3. Expert: inginer constructor - studii superioare de specialitate
- vechime minimă 3 ani specialitate

4. Expert: management turism - studii superioare de 
specialitate

5. Expert: inginer prelucrarea lemnului - studii 
superioare de specialitate - vechime minimă 3 ani specialitate

6. Casier - studii medii - liceu economic - vechime în muncă 10 ani

II. Agenția Județeană de Forță de Muncă și Șomaj Deva
1. PsitlQSOCioing: - studii superioare de specialitate

0. Jurist : - studii superioare de specialitate

Concursul va avea loc in ziua de 3 decembrie 1998, ora 9, la sediul din Deva, P-ța 
Unirii, nr. 2, etajul II, cam 5.

Relații în legătură cu documentele necesare înscrierii la concurs și bibliografie se pot 
obține de la d-șoara Crișan Daniela, et. II, cam 3 sau tel. 054-216151; 217048; int. 210; 225

Agenția de turism
MAXI TRAVEL !~a

Vă oferă servicii turistice constând în:

REVELIOANE la: Praga, Budapesta, Debrețin, Insula Rab (Croația), Tunisia, 

Băile Felix, Băile Herculane,

VACANTE în: Cehia, Slovacia - M-tii Tatra, Tunisia.

Brașov, Semenic (schi).

BILETE DE TRATAMENT: Karlovy Vary, Marienbad (Cehia) 

Băile Felix, Băile Herculane, Sovata

INFORMAȚII: la telefon 054 - 234880 sau
----------------------------------------------------------5----------

la sediul agenției din Deva, Piața Victoriei, nr. 2 (clădire IPH), camera 1.
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Exerciții pentru mâna 
stângă (cu 11 degete)

Mineritul, siderurgia și energetica - pe primele 
locuri la numărul de accidente de muncă mortale

Cu siguranță, toată lumea s-a 
dumirit că schimbarea votată cu 
încredere și optimism în 1996 a 
fost o decepție. Noua putere s-a 
dovedit mai slabă decât cea pe 
care a înlocuit-o, mai hrăpăreață 
și mai dârz pusă pe inavuțire, în 
dauna celor mulți și nevoiași. Și 
chiar dacă PD și PNL caută acum 
să se disculpe, prin pachete de 
măsuri și critici la adresa PNȚCD, 
încercând să-și lumineze 
imaginea pentru viitorul apropiat, 
populația nu mai poate fi indusă 
în eroare. Fățărnicia n-ar avea ce 
căuta în politică, deși la noi ea 
este dominantă. Starea gravă în 
care a ajuns țara se datorează, 
nu încape îndoială, modului în 
care este condusă, guvernată. 
Iar PNL și PD fac parte din 
această echipă.

Din păcate, alternativă la 
actuala putere nu există. Deo
camdată. Dar se caută variante, 
lată, forțele de stânga duc 
trălative de asociere într-un pol 
puternic, apt să candideze cu 
sorți de reușită la viitoarele 
alegeri. Din anul 2000 sau 
anticipate. Iar primul exercițiu pe 
care l-au aplicat a fost un succes. 
12 partide de stânga și centru- 
stșnga l-au susținut pe doctorul 
Sorin Oprescu, PDSR, pentru 
șefia Capitalei. Și puțin a lipsit să 
câștige. încurajați, liderii 
respectivelor formațiuni politice 

au făcut încă un pas. 11 dintre ei 
- pe Teodor Meleșcanu, 
președintele ApR, nu-l tentează 
ideea - s-au adunat de curând la 
sediul PDSR, pentru a găsi 
numitorul comun de conlucrare,

de susținere a unor acțiuni 
politice și inițiative legislative, în 
perspectiva constituirii unei 
alianțe solide, viabile.

La prima vedere se pare că 
liderii care ieri se dușmăneau și 
se bălăcăreau ca la ușa cortului 
au uitat trecutul și vor forma o 
familie. Este însă o imagine falsă. 
Cine ar putea crede că se va 
trece definitiv cu buretele peste 
adversitățile dintre Corneliu 
Vadim Tudor și Virgil Măgureanu 
sau Valeriu Tabără, dintre 
senatorul justițiar și senatorul 
fost șef al statului, dintre liderii 
altor partide cu puncte de 
vedere total diferite în 
programele lor. A fost semnat și 
un comunicat, dar cu siguranță 
că.el nu va avea durabilitate. Ce 
suflu pot aduce unui pol care se 
vrea puternic partide de buzunar 
precum PNA, PUR, PPS, PP, 
PSMR, sau chiar PNR, PSM și PS, 

care nu prea contează în viața 
politică actuală, nu apar nici 
măcar la etc în sondajele de 
opinie. Și apoi cine mai crede 
că, ajunse la putere, aceste 
partide și-ar armoniza ideile și 
opțiunile și ar duce națiunea în 
triumf spre bunăstare? E stupid 
și numai să te gândești la așa 
ceva. Românii s-au săturat de 
mult de aranjamente, de 
promisiuni, de minciunile celor 
ajunși la putere.

Exercițiile acestea pentru 
mâna stângă au totuși impor
tanța lor. Poate îi trezesc din 
somnolență pe țărăniști, deși 
somnul multora dintre ei devine 
tot mai adânc, iar tinerii nu sunt 
lăsați să viseze. Poate îi aduc 
la realitate pe liberali, care 
încep a se crede o cârmă a 
puterii. Poate îi întorc la gânduri 
mai bune pe democrații lui 
Petre Roman, care se ceartă 
între ei și se tem de toată 
lumea, coborând vertiginos în 
ochii electoratului. Și mai 
presus de toate, exercițiile 
stângii trebuie să con
știentizeze coaliția aflată la 
putere de necesitatea 
regrupării forțelor în jurul ideii 
de reformă, care se cere 
accelerată acum, îr\ceasul al 
12-lea, dând speranțe națiunii 
și lor înșiși pentru anul 2000.

Dumitru GHEONEA

în intervalul scurs din acest 
an, Inspectoratul de Stat 
Teritorial pentru Protecția Muncii 
Hunedoara-Deva a anchetat un 
număr de 199 de accidente de 
muncă. Dintre acestea, 174 s-au 
soldat cu pierderea temporară a 
capacității de muncă, 4 cu 
invaliditate, iar 21 au fost mortale. 
Sectoarele economice cu cele 
mai mari jertfe omenești au fost 
cel minier, apoi, în ordine, cel 
metalurgic, energetic și sfera 
producției aferente sectorului 
privat.

Ultimul accident mortal 
anchetat de Inspectorat s-a 
produs la Sucursala Râu-Mare 
Retezat, în luna septembrie, 
când un conducător auto s-a 
răsturnat cu autocamionul pe 
care-l conducea în , timpul 
serviciului. Drept cauze 
generatoare ale accidentelor de 
muncă mortale petrecute în acest 
an, ISTPM stabilește pătrun
derile în zone interzise, 
manipulări necorespunzătoare de 
materiale, nerespectarea instruc
țiunilor de securitate internă 
stabilite la nivelul unităților, 
desfășurarea de activități 
potențial periculoase fără luarea 
unor minime măsuri de protecție.

S-au înregistrat și accidente 
mortale având cauze nespecifice 
unor accidente de muncă. Este 
vorba de consumul exagerat de 
alcool sau de agresiuni 
cauzatoare de moarte, petrecute 

X.______________________________  

în timp ce victima se găsea la 
serviciu.

In primul semestru din acest 
an, Inspectoratul de Stat Teritorial 
pentru Protecția Muncii 
Hunedoara-Deva a aplicat 224 de 
sancțiuni contravenționale, în 
valoare totală de 61,7 milioane de 
lei.

Aflăm, de la 
Inspectoratul de 
Stat Teritorial 

pentru Protecția 
Muncii

Județul Hunedoara - polul 
vestic național al protecție! 
muncii

în viitorul apropiat,
Inspectoratul de Stat Teritorial 
pentru Protecția Muncii
Hunedoara-Deva va deveni, din 
punct de vedere informațional, 
Centrul de Vest al rețelei 
informatice în domeniului protecției 
muncii. La Deva vor fi colectate 
toate datele aferente eve
nimentelor specifice urmărite de 
inspectoratele similare din județele 
din vestul României.

După centralizarea lor, datele 
vor fi trimise Inspectoratului de 
Stat pentru Protecția Muncii din 
București. în prezent, inspectoratul 
hunedorean este cuprins într-o 
bilaterală cu Danemarca pe linia 
instruirii Comitetelor de Sănătate și 

Securitate în Muncă. Totodată 
inspectoratul face parte din 
Centrul Național româno- 
canadian pe probleme in
formaționale. Aceasta îi va 
permite, în momentul intrării în 
funcțiune a rețelei Intranet 
naționale, o luare de contact 
permanentă cu instituțiile 
similare din occident, pentru 
păstrarea unui standard elevat 
al activității de prevenire și 
control al accidentelor de 
muncă.

Proprietari de auto
cisterne, vi se pregătește 
ceva !

Datorită înregistrării unei 
recrudescențe' a numărului de 
incidente legate de starea 
proastă a unor utilaje din 
categoria autocisternelor, se 
află în pregătire o campanie 
națională de control al modului 
de exploatare în condiții de 
siguranță a acestui gen de 
utilaje. Până în prezent 
Inspectoratul de Stat pentru 
Protecția Muncii a identificat toți 
agenții economici care au în 
proprietate autocisterne, 
acțiunea de control fiind 
planificată să înceapă la 1 
februarie 1999.

Grupaj realizat de
A. SĂLĂGEAN y

Liceenii din Călan 
n-au fost în grevă

Dna Maria Păștinaru, directoarea Liceului din Călan, întrebată ce 
se întâmplă în școala pe care o conduce, a răspuns că e liniște și 
toată lumea e la ore, atât elevii cât și profesorii. Despre cele 
petrecute cu câteva zile în urmă dumneaei afirmă: “Nu putem spune 
că a fost grevă. A fost o ieșire în curtea școlii a 60 de elevi". S-a 
organizat apoi un careu la care au fost invitați conducătorii orașului 
și ai firmei distribuitoare a agentului termic.

Ieșirea spontană a elevilor în curtea liceului este motivată de 
frigul din clase. Ca o măsură imediată orele s-au redus la jumătate. 
Dar acest frig este în tot orașul Călan și se datorează neplății de 
către beneficiari a încălzirii. Și dacă anul trecut rău-platnicii s-au 
bucurat totuși de căldură pentru că aceasta s-a furnizat școlilor, în 
acest an lucrurile se vor schimba. După spusele dnei directoare, 
confirmate de dl Dorin Crișan, inspector general adjunct al 
Inspectoratului Școlar Județean, ieri urmau să se întâlnească 
reprezentanții învățământului, firmei distribuitoare de agent termic și 
Primăriei din Călan cu conducerea Romgaz Deva (al cărei director, 
dl Radu Popescu, fusese plecat la Tîrgu Mureș). Soluția ce se va 
adopta esțe de direcționare a căldurii spre școli, spital și asociațiile 
care și-au plătit datoriile. în acest scop se va proceda la blindarea 
celor ce nu vor primi agent termic, operație ce va dura câteva zile.

Există deci speranța ca de la începutul săptămânii viitoare (cel 
târziu) elevii călăneni să se bucure de căldură în clase. Iar pentru 
viitor, dna Păștinaru mărturisea că se intenționează realizarea unei 
centrale proprii de încălzire a liceului. în acest an s-au investit 80 de 
milioane de lei pentru repararea caloriferelor și instalațiilor și pentru 
contorizare (spre a nu mai fi încărcate notele de plată). Iar 
realizarea unei surse proprii de căldură va rezolva definitiv 
problema.

Viorica ROMAN

Mugur Isărescu va 
rămâne în fruntea Băncii 

Naționale a României
Reprezentanții coaliției de 

guvernământ au căzut de acord 
în mai puțin de două ore asupra 
listei membrilor viitorului Consiliu 
de Administrație al BNR și ai 
Comisiei de cenzori. După cum a 
dictat-o președintele Ion 
Diaconescu, ea este: Mugur 
Isărescu, guvernator, loan 
Ghizarie - prim-viceguvernator, 
Cristian Popa - vicepreședinte, 
Gheorghe Manolescu 
vicepreședinte; membri 
Constantin lonete, Silviu Cernea, 
Agnes Nagy, Dardar Nicolae, 
Nicușor Puiu. Comisia de cenzori 
are patru membri - Georghe 
Vâlcu, Vasile Gheorghe, Adrian 
Bușcan, Teodor Giurgiu și ca 
președinte - Paul Bran. Toate 
propunerile vor fi înaintate 
comisiilor reunite de buget-finanțe 
din cele două Camere, după care

vor fi votate în plen. Liderii 
coaliției au renunțat pentru 
prima dată la aplicarea strictă a 
algoritmului. Toți cei propuși'de 
partidele de guvernământ sunt 
specialiști, profesori uni
versitari, unii dintre ei, membri ai 
actualului CA al BNR. Totuși, pe 
noua listă nu apar nume 
propuse de opoziție. Traian 
Băsescu declara luni seară că 
nu este absolut necesar ca 
opoziția să fie prezentă în 
conducerea BNR. Ion 
Diaconescu însă a fost mai 
nuanțat. El nu credea justificate 
acuzele PDSR care indică "o 
dictatură a coaliției". "Și PDSR 
și PRM sunt libere să facă 
propuneri și să le înainteze 
spre deliberare comisiilor", a 
spus el. (A)

povotea circului

Timp de mai bine de o 
săptămână, devenii, cu mic, cu 
mare, s-au perindat în jurul lumii 
circului. Povestea paradoxalului 
spectacol s-a repetat seară de 
seară, sub lumina strălucitoare și 
oscilantă a reflectoarelor.

O poveste cu mulți eroi, clovni 
și necuvântătoare (lei, cămile, 
dromaderi, ponei, caniși), cu 

^surprize și suspans, cu muzică și

culori, și cu happy-end; mai ales 
cu happy-end.

O poveste pe care Circul 
HUMBERTO a adus-o din 
depărtări, tocmai din Praga, și 
a depănat-o, cu generozitate 
și măiestrie, devenilor.

în aceste zile povestea 
continuă și-n orașul de pe 
Cerna... (G.B.)

PROMO
1. Juventus (3) - EmpoU (15) 

1
Deși nu se află într-o formă 

bună, gazdele nu-și pot permite 
să piardă nici un punct.

2. Milan (5) - Lazio (7) X2
în ultimele două campionate 

s-au înregistrat 2 egaluri și două 
victorii ale oaspeților.

3. Saternitana (17) 
Venezia (18) 1

“Derby-ul" codașelor se 
poate încheia cu victoria 
gazdelor.

4. Sampdoria (13) 
Vicenza (16) 1

“Samp" pe teren propriu are 
deja 3 victorii din 4 meciuri și un 
egal.

5. Udinese (14) - Piacenza
^(1!) 1_______________________

CONCURSUL DIN 22
în deplasare Piacenza a 

acumulat 4 înfrângeri din tot 
atâtea partide.

6. Ataianta (9) - Cosenza 
(12) 1X

Meci între două formații de la 
mijlocul clasamentului seriei B.

7. Cremonese (15) 
Tern a na (11) 1X

Gazdele sunt favorite, dar 
meciul se poate încheia și 
nedecis.

8. Lecce (6) - Cesena (20) 1 
Ar fi marea surpriză a

Pronosportului dacă n-ar câștiga 
echipa gazdă.

9. Pescara (5) - Monza (10) 
1X

Gazdele în creștere de formă 
au prima șansă.

NOIEMBRIE 1998^

10. Ravenna (4) - Chievo 
(16) 1

Acasă, Ravenna nu iartă în 
acest început de campionat.

11. Reggiana (17) - Torino 
(3) X2

Elevii antrenorului
Mondovico țin foarte mult să nu 
piardă contactul cu primele 
clasate.

12. Reggina (8) - Brescia 
(7) 1X

Echipa lui Baldini șchioapătă 
de 5 etape și e greu de crezut 
că va învinge la Reggina.

13. Verona (2) - F. Andria 
(18)

Credem că diferența de 
locuri în clasament exprimă și 
valoarea gazdelor.

PUNR - extrem de îngrijorat de soarta țării
Recent subfiliala din Brad 

a Partidului Unității Naționale 
Române și-a analizat 
activitatea desfășurată in 
ultimii doi ani. Participanții la 
adunare și-au exprimat 
îngrijorarea profundă și 
justificată cu privire ia 
deteriorarea fără precedent a 
situației economice și sociale 
în țară, în județ și în zona Brad 
ce o patronează regimul 
instaurat după alegerile din 
1996. S-au adus acuze 
privitoare ia distrugerea 
sistematică a economiei 
naționale și cu precădere a 
mineritului.

S-a apreciat că “reforma" și 
"restructurarea" au fost 
transformate în simple lozinci 
politicianiste, eie iimitându-se

ia disponibilizări colective, 
creșterea prețurilor ce creează 
teamă, incertitudine, nesi
guranță, haos ș.a., fiind surse 
de îmbogățire a unor indivizi, a 
unor grupuri străine de 
interesele țării și poporului 
român.

în cadru! adunării di Petru

Șteoiea, deputat PUNR de 
Hunedoara, a prezentat o 
informare cu privire ia 
activitatea ia nivel centrai și 
județean a PUNR cât și 
strategia partidului, 
puternică forță de opoziție 
care va trebui să-și asume, 
prin voința electoratului, 
sarcina de guvernare a țării 
în viitorul apropiat.

A fost ales noul Consiliu 
și Biroul Executiv aie 
subfilialei. Ca președinte a 
fost aies di sing. Alexandru 
Zota, iar ca secretar executiv 
di Gheorghe Bănțiu.

Traian BONDOR

a Ziar editat de
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