
într-una din ședințele de 
guvern de săptămâna 
trecută s-au adoptat actele 
normative prin care se 
instituie statutul de zone 
defavorizate pentru Valea 
Jiului, Brad și Bălan. Pe o 
perioadă de 10 ani, aceste 
teritorii miniere vor beneficia 
de prevederile Legii zonelor 
defavorizate, promovate din 
toâmna acestui an de 
Consiliul pentru reformă.

Valea Jiului și Brad au fost 
declarate zone defavorizate
In spiritul acestei legi, 

societățile comerciale, 
persoanele juridice române, 
întreprinzătorii particulari 
sau asociațiile familiale 
autorizate vor beneficia de 
restituirea în totalitate a 
taxelor vamale pentru

mașinile, utilajele care se 
importă în vederea înfăptuirii 
investițiilor în aceste zone, 
precum și pentru materiile 
prime, piesele de schimb 
importate necesare pro
ducției proprii, scutirea de la 
plata impozitului pe profit în

perioada de existență a zonei 
defavorizate, acordarea cu 
prioritate a unor sume din 
fondurile pentru stimularea 
activității de export a 
produselor finite șl a 
serviciilor industriale, 
garantarea creditelor externe

în limita unui plafon stabilit 
de Ministerul Finanțelor. 
Totodată, persoanele fizice 
care au domiciliul în zona 
defavorizată și un venit sub 
nivelul mediu pe economie 
vor primi o reducere de 50 
ta sută pe transportul auto 
și pe calea ferată; 
reducerea impozitului pe 
venit cu 50 la sută; scutire 
de la plata impozitului pe 
venitul agricol. (S.C.)
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Județul 
Hunedoara

S-a 
definitivat 
proiectul 
de buget 
pe 1999 
Ministrul Finanțelor, 

Decebal Traian Remeș, a 
prezentat membrilor 
cabinetului, în ședința de 
guvern de săptămâna 
trecută, proiectul legii 
bugetului de stat pe 1999. 
Discuțiile asupra bugetului 
vor avea loc în cadrul 
ședinței de guvern de 
săptămâna viitoare, a 
declarat purtătorul de 
cuvânt al Guvernului, 
Adriana Săftoiu. La 
construcția bugetului pe 
anul 1999, Ministerul 
Finanțelor a luat în calcul o 
scădere, în termeni reali, a 
Produsului Intern Brut de 
2%, o inflație anuală de 25%, 
un deficit al bugetului 
consolidat de 2%, o creștere 
a exporturilor și o scădere 
a importurilor, realizarea 
acestora fiind condiționată 
de aplicarea măsurilor de 
reformă, în special de 
închiderea întreprinderilor 
nerentabile. (M)

Asistența medicală în mediu!rural 
"Medicul de la sat 

are mijloace limitate 
de a interveni"

Dispensarul medical uman din 
Gurasada funcționează în prezent 
într-o clădire relativ nouă, 
construită încă înainte de revoluție 
ca sediu al fostului CAP. S-a 
intenționat să se facă un schimb, 
respectiv fosta clădire în care a 
funcționat dispensarul și care 
aparținea Ministerului Sănătății să 
devină Casă Parohială, iar în sediul 
fostului CAP să se mute 
dispensarul. Ceea ce s-a și 
întâmplat. “Acum clădirea 
dispensarului se află în patrimoniul 
Primăriei - afirma dna dr. Mihaela 
Cerbiceanu. La revoluție, acest 
sediu nu era finisat. Preotul, cu banii 
parohiei, a terminat această 
clădire, a finisat-o, a introdus 
instalația de apă și s-a făcut un fel 
de schimb care nu știu cât este de 
legal. Suntem încurcați și acum în 
sensul că nici acea clădire nu-i 
trecută în acte ca fiind Casă 
Parohială și nici actualul sediu al

dispensarului nu-i al Ministerului 
Sănătății.’’

Nu ne-am propus să facem o 
anchetă pe tema acestui schimb, 
considerând că sunt organisme 
abilitate s-o facă mai cu seamă că 
demersuri, cum ni s-a spus, s-au 
făcut chiar foarte multe. Schimbul 
s-a realizat practic, dar nu a fost 
legalizat.

Din acest an, dispensarul a ieșit 
de sub tutela primăriei din punct de 
vedere administrativ, intrând sub 
aceea a Centrului de Sănătate Ilia, 
“în perioada în care am aparținut 
de primărie - afirma dr. Cerbiceanu 
- am fost ajutați concret. Primăria 
ne-a împrejmuit clădirea, a suportat 
costul zugrăvitului, ne-a cumpărat 
gresie și faianță, dar nu mai avem 
bani să le punem.” Din păcate, nici 
instalația de apă nu funcționează,

Estera SÎNA
(Continuare în pag. 3)

,-----------------------------------------------1
Printr-o hotărâre a 

autorităților locale, un bloc de 30 
de apartamente, din Călan, 
abandonat încă din 1990, a 
revenit în atenție. Prin fonduri 
alocate de la buget s-au reluat 
lucrările de construcție la 
aceste apartamente, deși 
primăria locală nu este 
mulțumită de prestația firmei 
care efectuează lucrările - Con

dor SA Deva. Viceprimarul 
orașului Octavian Dumulescu 
spune că i se pare anormal ca o 
firmă de talia societăți devene . 
să nu folosească integral banii ■ 

I alocați, situație când alte firme I 
|aleargă după comenzi. Tot | 
■ interlocutorul nostru ne-a mai ■ 
! precizat că are rețineri în j 
I contractarea unor lucrări pentru I 
|un alt bloc din Călan întrucât cei |
| de la Condor nu și-au onorat | 
■ lucrările cu toate că valoarea ■ 
! investiției se ridică la circa trei J 
I miliarde de lei. (C.P.) '
U J

Un obiectiv prioritar cerut de către specialiști 
!a Simpozionul național de !a lași

Relansarea și 
dezvoltarea 

zootehniei românești
Ca participant la un recent 

Simpozion național ce a avut loc 
la lași, care a fost organizat la 
Facultatea de Zootehnie a 
Universității Agronomice și de 
Medicină Veterinară “Ion lonescu 
de la Brad", dedicat aniversării a 
110 ani de la nașterea prof.dr. G.K. 
Constantinescu - fondatorul zoo
tehniei românești, dl ing. Gheorghe 
lovan, director general al DGAA a 
județului Hunedoara, ne-a pus la 
dispoziție “Apelul de la lași pentru 
relansarea și dezvoltarea 
zootehniei în România". Tema 
simpozionului s-a axat pe 
problemele ce vizează relansarea 
zootehniei românești, astfel încât 
acest obiectiv să reprezinte d 
certitudine pentru mileniul viitor.

Specialiștii prezenți la acest 
simpozion au apreciat că agricul
tura noastră trece printr-o criză 
prelungită, manifestată și prin 
scăderea dramatică a efectivelor 
de animale la toate speciile, ceea 

ce a determinat și imposibilitatea 
valorificării producției de cereale a 
țării, precum și pauperizarea 
producătorilor, fie ei particulari, 
privatizați sau cu capital de stat.

Participanții la simpozionul 
național au considerat că este 
inadmisibil ca producția zooteh
nică autohtonă să fie falimentată ca 
urmare a unor politici agricole 
neraționale, care demonstrează fie 
incompetență, fie ignoranță sau 
chiar rea credință. Relansarea 
generală a agriculturii românești - 
s-a apreciat - nu se poate realiza 
fără aplicarea conceptului elaborat 
în perioada interbelică de către 
prof.dr. G.K. Constantinescu 
privind zootehnicizarea agriculturii 
românești. Conceptul său, verificat 
și în practica țărilor dezvoltate, 
presupune ca ponderea producției 
zootehnice în producția totală 
agricolă să reprezinte cel puțin 50

Nico/ae TÎRCOB
(Continuare în pag. 3)

BANI PENTRU 
CONDIȚII MAI BUNE 

t
Unitățile de învățământ din municipiul Hunedoara au 

beneficiat în acest an de sume importante destinate reparațiilor 
și diverselor dotări. Desigur că acești bani nu sunt încă suficienți 
pentru a rezolva nenumăratele probleme existente, ca peste 
tot (unele de ani de zile), la acest nivel.

Conform precizărilor din cadrul unei informări realizată de 
Inspectoratul Școlar al județului privind asigurarea condițiilor 
materiale în unitățile hunedorene pentru anul școlar în curs, 
reiese că, până la data de 30 sept, a.c., au fost efectuate reparații 
curente și capitale în valoare de 88 milioane lei și, respectiv, 
de 35,5 milioane lei în unitățile școlare și de 115,5 milioane de 
lei în cele preșcolare, cheltuieli suportate de la bugetul local. 
De cele mai mari sume au beneficiat Școala Generală Nr. 11 
(35,6 milioane lei) și Grădinița cu Program Normal Nr.2 (42 
milioane lei), liceelor fiindu-le alocate fonduri de la 220 până 
la 600 de milioane de lei fiecăruia. Una din măsurile menite 
să contribuie la reducerea cheltuielilor de întreținere în anul 
bugetar 1999 vizează, în opinia Inspectoratului școlar, găsirea 
de fonduri pentru achiziționarea de apometre și gigacalorimetre 
în toate unitățile aparținătoare zonei Hunedoara.

Pentru dotări cu mobilier și cu alte materiale, de la 
Inspectoratul școlar s-au primit 81 milioane de lei.

Din păcate, condițiile în care se desfășoară procesul de 
învățământ preșcolar în muncipiul de pe Cerna continuă să fie 
afectate (mai exact improprii) în câteva unități, care 
funcționează în apartamente de bloc, cum sunt Gr.P.N.Nr.1 
(cu 150 de copii în cinci camere), Gr.P.N.Nr. 10 (45 de copii) și 
Gr.PN.Nr.11 (100 de copii), pentru care e nevoie, evident, de 
noi localuri. (G.B.)' ------------- - ------- --- z

Un dar frumos
Colindele românești vin 

din pridvoarele vechilor biserici, 
răspândind un aer arhaic de 
cronică și cazanie. Ele au 
răsărit ca florile câmpului, 
încălzite de razele binecu
vântate ale soarelui, și răsună 
din timpuri străvechi în satele 
românești, exprimând credințe 
de care poporul nostru este 
animat. De sărbători ele au 
răsunat și în secțiile Spitalului 
Hunedoara. O rază de speranță 
și o fărâmă de bucurie au adus 

bolnavilor mici și mari, prin 
colindele cântate, corul 
ortodox (condus de prof. C. 
Huțanu), romano-catolic 
(înv.T. Dâscă), colindătorii de 
la liceele de construcții și eco
nomic (ultimii vizitându-i și pe 
micuții leagănului). A fost un 
dar frumos, care a înseninat 
sufletele, a adus mângâiere 
celor împovărați de suferință 
și ani. Le mulțumim. (Nicu S. 
Pascu, preotul Spitalului 
Hunedoara).

AUTORITATILE LOCALE
ÎȘI POT ORGANIZA 

PROPRIILE SERVICII DE 
COLECTARE A TAXELOR

ȘI IMPOZITELOR
Guvernul a permis, 

printr-o ordonanță de 
urgență, ca autoritățile 
locale să-și organizeze 
propriile servicii de 
colectare a impozitelor și 
taxelor locale. Până când 
aceste servicii vor fi 
organizate, această sarcină 
va reveni organelor 
teritoriale ale Ministerului 
de Finanțe.

Executivul a decis să 
reducă impozitul pe clădiri, 
în cazul persoanelor 
juridice la o cotă între 0,5 și 
1% din valoarea clădirii, iar 
în cazul persoanelor fizice 
la o cotă de 0,2% din 
valoarea clădirii pentru 
mediul urban și de 0,1%

pentru mediul rural. în 
sectorul agricol,
reducerea cu 50% a 
impozitului pe clădire se 
prelungește cu doi ani, 
adică până la sfârșitul 
anului 2000.

în schimb, își încetează 
aplicabilitatea, de la 
1.01.1999, toate celelalte 
scutiri și reduceri de 
impozite pe proprietate, 
iar impozitele și taxele în 
sume fixe cresc de 5-10 
ori.

Potrivit comunicatului 
oficial al Guvernului, 
aceste măsuri vor 
suplimenta bugetele locale 
cu circa 6000 de miliarde 
de lei în anul 1999. (M)
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Abia parafat, 
contractul cu 

Corvinul al lui Victor 
Roșea a fost reziliat!

Singurul subiect mai 
delicat abordat ia confe
rința de presă organizată 
de Clubul Corvinul la în
cheierea turului, de ia 
care ziarul nostru a relatat 
pe larg la vremea res
pectivă, a fost semnarea 
contractului cu antrenorul 
Victor Roșea, tehnician, 
care a contribuit decisiv ia 
creșterea de formă mani
festată de Corvinul în ulti
mele etape ale turului. 
Dacă ceea ce s-a spus 
atunci, în sensul că se va 
semna contractul, s-a rea
lizat, iată că săptămâna 
trecută suporterii Corvi- 
nuiui au avut parte de o 
surpriză neplăcută.

Invocând o situație fami
lială grea, care ar fl impus 
prezența sa acasă la 
Reșița, Victor Roșea a 
anunțat că dorește rezilie
rea contractului cu grupa
rea hunedoreană. Octavian 
Cojocaru, președintele FC 
Corvinul, s-a opus vehe
ment, promițându-i în plus 
lui Roșea tot sprijinul și în
țelegerea necesare pentru 
rezolvarea “problemei fa
miliale". Dar Victor Roșea 
a răspuns că nu poate ră
mâne sub nici o formă ia 
Hunedoara... mai ales că 
primise o ofertă foarte ten
tantă de ia Divizionara A,

Pagina realizată de Sabin CERBU, Ciprian MARiNUȚ

CSM Reșița și că Clubul 
Corvinul a promis că “nu se 
va opune ia plecarea vreu
nui jucător sau antrenor ia 
o echipă de divizia A ". in 
ceie din urmă, în ciuda in
sistențelor hunedoreniior, 
care își puseseră în Roșea 
mari speranțe pentru pro
movarea in primul eșalon, 
colaborarea între ceie două 
părți s-a reziliat joi, 24 de
cembrie a.c. în ședința 
Consiliului de administrație 
ai Clubului Corvinul desfă
șurată în aceeași zi, pentru 
postul de antrenor ia FC 
Corvinul au fost propuse 
patru nume de tehnicieni, 
nedezvăiuite însă presei. 
Trei dintre cei patru antre
nori propuși au fost deja 
contactați, iar decizia 
finală, care îi va stabili pe 
noui antrenor de ia Corvi
nul, urmează a fi luată 
mâine, 30 decembrie.

Cu numele antrenorului 
și cu detalii despre noui 
tehnician hunedorean vom 
reveni în următoarele nu
mere ale ziarului nostru. 
După cum ne-a relatat di 
Octavian Cojocaru, preșe
dintele executiv ai 
Fotbalului Club Corvinul, în 
această săptămână ar pu
tea fi anunțat numele nou
lui antrenor ai fotbaliștilor 
hunedoreni.

Cinci minute cu 
Bogdan Lobonț

Bogdan Lobonț, 
suntem la sfârșit de an, la 
ora bilanțului. Ce a însem
nat 1998 pentru Rapid și 
pentru tine?

- Pentru echipa mea de 
club, cred că a fost un an în 
general bun. Chiar dacă am 
pierdut la "mustață’’ titlul, am 
câștigat Cupa României. Iar 
acum, la sfârșitul turului, 
avem trei puncte avans față 
de Dinamo, pe care sper să 
le păstrăm până la final.

Pentru mine a fost un an 
și cu satisfacții, dar și cu 
unele neîmpliniri. La cel de
al doilea capitol aș trece 
faptul că nu am reușit cu 
echipa de tineret să ajung 
pe podium la turneul final al 
Campionatului European de 
tineret de la București, ratând 
totodată și participarea cu 
prima echipă la turneul final 
al CM din Franța. Privind 
evoluția mea, cred că se pu
tea și mai bine. La satisfacții 
aș nota faptul că am reușit 
pentru prima dată în cariera 
mea să câștig un trofeu 
(n.n. Cupa României) și 
fiind la început de drum sper 
să cuceresc cât mai multe. 
Și în fihe, faptul că după pre
luarea primei selecționate 
de Victor Pițurcă, am fost se
lecționat în prima reprezen
tativă.

- A plecat Mircea 
Lucescu, a venit la Rapid 
Țiți Dumitriu. Va avea Giu- 
leștiul puterea să reziste 
până în final?

- Sigur că nea’ Mircea a 
fost ceva special pentru club. 
Am trăit împreună și satis
facții dar și neîmpliniri. Chiar 
dacă este la Inter, Mircea Lu

cescu este în continuare cu 
noi. Prin venirea reputatului 
tehnician Dumitru Dumitriu, 
cred că în cadrul clubului va 
exista continuitate.

- Ce crezi? Se va întoar
ce în vară Lucescu la Rapid 
așa cum a promis?

- Nea’ Mircea este un om 
de cuvânt și cred că își va 
respecta promisiunea 
făcută.

- Cum îți petreci va
canța?

- Sunt acasă la Hune
doara, la părinți. Mă întâl
nesc zilnic cu băieții de la 
Corvinul și facem câte o mi- 
uță. Crăciunul l-am petrecut 
în sânul familiei, iar Reve
lionul îl voi petrece la Poiana 
Brașov cu colegii de la Ra
pid. Pregătirile le vom relua 
pe 9 sau 10 ianuarie în Bu
curești, la baza Pro Rapid. In 
continuare se preconizează 
un turneu în Italia și un altul 
în Egipt.

- Ce îți dorești pentru 
1999?

- în primul rând să fiu să
nătos. Apoi să cuceresc cu 
echipa mea campionatul și 
Cupa și să fiu selecționat în 
continuare în prima echipă a 
României, cu care să ne ca
lificăm la Turneul final al 
Campionatului European 
din 2000. în același timp aș 
dori sa transmit prin inter
mediul cotidianului "Cuvân
tul liber” tuturor concetățe
nilor mei multă sănătate, să 
aibă un an mai bun și tra
diționalul "La mulți anii” și să 
fie siguri că hunedoreanul 
Bogdan Lobonț nu îi va face 
de rușine.

ton BĂDiN

Aducerea lui Lucescu 
de către dl George 
Copos la Rapid a însemnat 

foarte mult pentru schim
barea în bine a Clubului din 
Giulești, devenind printre 
cele mai puternice din țară, 
Rapidul încheind turul cam
pionatului de fotbal ’98 - ’99 
pe primul loc în clasament, 
ceea ce dă mare speranță 
în câștigarea titlului de 

După Lucescu a 
plecat de la 

Rapid și 
Sichitiu

campioană. în locul Iul Mir
cea Lucescu a fost adus 
un antrenor “cu nume”, 
Țiți Dumitriu, ce a străbătut 
o perioadă frumoasă cu 
echipa Steaua șl ca antre
nor secund al Iul lordă- 
nescu la Națională. Numai 
că ceva s-a întâmplat în 
conducerea clubului, zilele 
trecute anunțându-se că 
Sichitiu va pleca la Extensiv 
Craiova unde a fost foarte 
dorit de frații Mlhăllescu 
(sponsorii craiovenilor) 
pentru a umple “golul” lă
sat de Bondrea “săltat” șl 
el, mal sus, la Universita
tea Craiova. Să fie la mijloc 
venirea în Giulești a lui 
Gheorghe Dinu - Vamă, ne- 
fiind un fin cunoscător, 
cum este Sichitiu? Să fi 
avut dumnealui o influență 
mai mare la dl Copos? Cine 
știe? Ceva s-a întâmplat. 
Sichitiu nu lasă să se în
trevadă nici un dublu, afir
mând că a acceptat pleca
rea de la Rapid, de pe pri

mul loc în Divizia A, la o 
echipă în Divizia B, pentru 
că pasiunea sa este să 
muncească efectiv ca 
tehnician, să-și pună în va
loare experiența sa în cel 
25 de ani petrecuțl în des
coperirea unor valori fot
balistice, dar și formarea 
unor buni Jucători șl 
antrenori.

Dumitriu a pus la cală 

toată strategia pentru retur 
împreună cu Lucescu. De
pinde foarte mult cum va 
răspunde echipa noilor ce
rințe de a-și păstra primul 
loc, modul în care se vor 
încadra în jocul echipei noii 
venițl la Rapid, cum le-ar 
conveni altora să facă 
tușa. Rapidlștil au de în
fruntat un adversar puter
nic, întărit și el cu 2-3 ju
cători valoroși. în principal 
între aceste 2 formații se 
va da lupta pentru titlu. Nu 
sunt de neglijat nici forma
țiile Stelei și FC Național, 
rezultatele întâlnirilor cu 
aceste echipe ale giuleș- 
tenilor nefiind de luat în 
seamă de conducerile pri
melor două echipe clasate 
la încheierea turului. Cine 
va regreta cel mai mult? Dl 
Copos, plecarea lui Sichitiu 
(bun organizator, fin cunos
cător al fenomenului fotba
listic), sau dl Sichitiu că s-a 
grăbit să părăsească o 
echipă aflată sus de tot?

La fotbal, 
România pe 

locul 12 în 1998
Reprezentativa de fotbal 

a țării noastre, ce ne-a adus 
multe satisfacții și în acest 
an, s-a clasat pe locul 12, cu 
60,01 puncte în clasamentul 
ce se întocmește lunar de 
către FIFA. Pe primul loc se 
află în continuare Brazilia, cu 
73,44 puncte, pe locul al 
doilea este Franța, cu 68,86 
puncte, iar pe locul al treilea 
se află Germania. Locurile 3 
și 4 sunt ocupate în ordine 
de Croația (66,75 p.) și Ar
gentina (66,22 p ). De re
marcat saltul făcut de 
Croația în acest clasament, 
după succesul înregistrat la 
CM ’98 din Franța.

Meci amical al 
tricolorilor cu 

Albania
Săptămâna trecută între 

federațiile de specialitate din 
țara noastră și Albania pri

vind disputarea unui meci 
amical între cele două repre
zentative ce va avea loc la 3 
februarie, la București, se pare 
că tricolorii vor evolua sub titu
latura de selecționată divizio
nară, întrucât nu ar fi posibil 
să fie convocați jucătorii ce 
evoluează în străinătate, pe 
care se mizează însă, prezen
ța lor la următoarea partidă 
amicală o vor susține ai noștri 
cu reprezentativa Israelului, la 
10 februarie.

Schimbări după 
eșecul 

handbalistelor la 
CE

După lamentabila evoluție 
a reprezentativei României la 
Campionatul European de 
handbal feminin, lui Remus 
Drăgănescu i s-a ridicat drep
tul să cumuleze funcția de 
antrenor federal și antrenor 
principal al naționalei de 
handbal. în locul lui Mihai 
Stare, secretar general al 
FRH, a fost numit Valentin Sa- 
mungi. După cum se preco
niza săptămâna trecută, ieri 

urma ca ședința Biroului Fe
deral să numească un nou 
cuplu de antrenori. Ședința 
a fost amânată pentru ziua 
de 5 ianuarie 1999.

De sărbători, 
lângă prieteni și 

familie
Cunoscutul campion 

mondial la box profesionist 
Mihai Leu și-a sărbătorit 
Crăciunul cu nașii săi la Bu
curești, iar Revelionul inten
ționează să-l petreacă la 
Poiana Brașov împreună cu 
soția sa și fiul său și un grup 
restrâns de prieteni. Prof. 
Octavian Belu, reputatul an
trenor al Lotului Olimpic de 
gimnastică, a fost de Cră
ciun tot în mijlocul gimnas
telor, la Poiana Brașov, unde 
pregătirile s-au încheiat abia 
ieri. După cum a declarat 
presei, Revelionul îl va pe
trece împreună cu sponsorul 
gimnastelor “Romtelecom”, 
la Vața. Antrenorul principal 
al echipei Dinamo, Cornel 
Dinu, a fost invitat de Cră
ciun în Italia, vizită efectuată 
și pentru a stabili turneul 
echipei la sfârșitul lunii ia
nuarie. Pentru Revelion, 
Dinu se află în țară.

Ieri, a început prima ediție a
*

“Memorialului Dumitru Cojocaru”
Sala sporturilor din Deva 

găzduiește începând de ieri, 28 
decembrie, până miercuri, 30 
decembrie, prima ediție a memo
rialului Dumitru Cojocaru la mini- 
fotbal. Aflat la prima ediție, tur
neul vine să cinstească munca 
pasionată depusă de-a lungul 
vieții la echipele de copii de re
gretatul antrenor Dumitru Cojo
caru, cunoscut de iubitorii de 
fotbal sub numele de nea’ Mitică, 
inițiatorul primei echipe private 
de fotbal copii din județ și crea
torul a numeroase generații de 
tineri fotbaliști la Cluburile Mu
reșul Deva și FC Start ’91 Deva. 
Organizată de Daniel Simina, 
actualul antrenor al FC Start ’91 
Deva, cu sprijinul DJTS Hune
doara - Deva și al unor generoși 
sponsori - SC Octan Petrocom 
Deva, SC Autocentrum Deva, 
SC Rodo Star Deva, SC 
Conorinco Deva și Sansere 
Sântandrei - competiția se adre
sează copiilor născuți în anii 1985 
și 1986 și aliniază la start nu mai 
puțin de 13 echipe: Corvinul Hu
nedoara, CSS Hunedoara, Minerul 
Certej, Vega Deva, Viitorul 
Orăștie, Dacia Orăștie, Hanzi Non 
- Profit, Tehno Sporting Simeria, 
FC Start ’91 Deva, Ponor Vața, 
Metalurgistul Cugir, Aurul Brad și 

t CIF Aliman Brad.

La ambele categorii de vârstă, 
echipele participante au fost îm
părțite în trei grupe, urmând ca 
învingătoarele celor trei serii să 
dispute miercuri, 30 decembrie, 
turneul final în sistem fiecare cu 
fiecare, pentru stabilirea clasa
mentului. La grupa mică (copii 
născuți în 1986) componența 
celor trei serii este următoarea: 
•grupa A: Viitorul Orăștie, Hanzi 
Non Profit, Ponorul Vața și FC 
Start ’91; «grupa B: Metalurgistul 
Cugir, Dacia Orăștie, Aliman Brad 
și Vega Deva; «grupa C: Aurul 
Brad, Corvinul, CSS Hunedoara, 
Tehno Sporting Simeria, iar la 
grupa mare (copii născuți în 1985) 
în urma tragerii la sorți s-au stabilit 

următoarele grupe: «grupa A: 
Viitorul Orăștie, FC Start ’91 
Minerul Certej, Ponor Vața;: 
•grupa B: Metalurgistul Cugir, 
Vega Deva, CIF Aliman Brad și 
Dacia Orăștie; «grupa C: CSS 
Hunedoara, Tehno Sporting 
Simeria și Aurul Brad.

Cu aspecte de la jocurile 
primei zile a turneului vom 
reveni fn pagina Sport a zia
rului nostru de mâine, iar re
zultatele finale ale turneului 
le vom prezenta în ziarul dd 
luni, 4 ianuarie 1999. Ama
torii de fotbal în sală pentru 
copii sunt așteptați la Sală 
sporturilor din Deva, intrarea 
fiind liberă.
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hidroforul fiind defect. “Nu 
știm ce are, că nu-i dă nimeni 
de capăt și cum bani sunt 
puțini pentru asemenea 
lucrări, nu mai putem 
apela...”

Dr. Mihaela Cerbiceanu 
considera că unitatea este 
dotată cu ceea ce trebuie 
pentru consultații, de 
asemenea aparatul de 
urgență bine aprovizionat. 
Sunt arondate aici 1900 de 
persoane din 11 sate 
(numărul consultațiilor zilnice 
fiind în medie de zece 
pacienți), în cea mai mare 
parte oameni vârstnici, căci 
și în această zonă rurală, ca 
în multe altele din județ, 
populația este îmbătrânită, 
indicele demografic este în 
scădere, numărul anual al 
nașterilor fiind de aproximativ 
trei ori mai mic decât cel al 
deceselor. Bolile cele mai 
răspândite sunt cele 
cardiovasculare - hiperten
siunea arterială și 
cardiopatia ischemică și cele 
reumatismale.

în afara consultațiilor la 
cabinet și activității de 
educație sanitară în școli, 
medicul are și muncă de 
teren, respectiv deplasări în 
sate. Fiind singurul medic - și 
generalist și pediatru -, având 
un singur cadru mediu 
(respectiv dna Haneș care a 
revenit la lucru după ce s-a 
pensionat deoarece asis
tenta ce era pe post se află 
de doi ani în concediu de 
maternitate) - este destul de 
greu. “Deplasările pe teren le 
fac cu mașina personală - 
spunea dna doctor - și nu 
decontează nimeni benzina.

NOTEINFORMATIIOPINII
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Gaz metan la 
Gurasada

Una din preocupările 
Primăriei comunei Gurasada 
este introducerea gazului 
metan în satele cele mai 
importante ale localității. A 
fost obținută cota de gaz 
necesară, s-a efectuat 
studiul de prefezabilitate ce 
a fost trimis spre aprobare 
Guvernului.

Târnava - sat 
de șes?

Dl Traian Ungur (Tion, 
cum îi zic consătenii) din 
Tîrnava, comuna Brănișca, 
ne-a spus necazul pe care-l 
are. Și iată care este acesta: 
fiica dumnealui a terminat 
Liceul minier din Deva cu 
specialitatea “lucrător 
administrație și servicii”. 
Cum nu și-a găsit serviciu și- 
a întocmit acte pentru a se 
înscrie la șomaj. Dosarul nu 
i-a fost primit deoarece, în nu 
se știe ce acte, scrie că 

în campania de vaccinări 
am primit o autosalvare de 
la Centrul de Sănătate llia. 
Dar pentru chemările la 
domiciliu, când e numai 
pentru câte un copil, că 
fiecare este cu calendar 
propriu de vaccinare, 
mergem cu mașina 
personală. Vaccinările la 
copiii de 0-1 an se fac la 
două, patru, șase sau nouă 
luni și la Un an și tot noi ne 
deplasăm la domiciliul lor, 
căci părinții nu vin cu copiii 
aici.”

Deocamdată, cum 
spunea dr. Mihaela 
Cerbiceanu, se mai 
prescriu rețete compen
sate. Oamenii se 
deplasează însă la Ilia 
pentru a-și procura 
medicamentele. “Avem 
contract cu două farmacii 
dintre care una de foarte 
mult timp nu mai eliberează 
medicamente, iar cealaltă 
mai dă în funcție de cum 
primește banii pentru 
rețete.”

Despre profesia de 
medic, dna Cerbiceanu 
afirma: “Meseria este 
frumoasă pe de o parte, 
dar este și grea, cu multă 
responsabilitate în privința 
deciziilor pe care trebuie să 
le iei, știind că viața 
bolnavului depinde de tine; 
nu este însă răsplătită cum 
ar trebui să fie și nu 
neapărat din punct de 
vedere financiar. Mai 
trebuie spus că medicul la 
sat are mijloace mai 
limitate de a interveni. Dar 
când știi că ai ajutat un om 
bolnav, că l-ai făcut bine sau 
cel puțin i-ai ameliorat 
suferința, ai o mulțumire 
sufletească, o satisfacție”.

Târnava ar fi sat de șes. 
Ceea ce este absurd. O fi o 
Tîrnavă și în Bărăgan.

Viteză mare

Prin satele comunei 
Burjuc, așezate pe 
șoseaua națională ce duce 
spre Arad, trec foarte multe 
mașini grele de mare ca
pacitate cu marfă spre 
țările occidentale. Aceste 
autovehicule circulă cu o 
viteză atât de mare încât 
suflul de aer ce-l provoacă 
poate doborî un pieton ce 
se află pe marginea 
drumului. Un om ce 
locuiește în satul Burjuc ne 
spunea:

- Nu numai că fac un 
zgomot foarte mare, dar 
trecerea mașinilor respec
tive, de obicei în coloană de 
3-4 sau chiar mai multe, 
face să trepideze casele de 
pe lângă șosea.

Traian BONDOR 

la sută. Este evident, deci, că 
zootehnia trebuie să devină 
o prioritate națională pentru 
a asigura atât alimentația 
populației, cât și un aport 
valutar pentru țară. Revita- 
lizarea zootehniei în cadrul 
unei dezvoltări rurale dura
bile poate contribui și la 
relansarea industriei alimen
tare, ușoare și a altor 
industrii.

înfăptuirea obiectivelor 
amintite este nemijlocit 
condiționată de aplicarea a o 
serie de măsuri. în context, 
apelul subliniază necesitatea 
elaborării unui cadru legislativ 
coerent, corelat cu cel al U.E., 
care să permită cointeresarea 
tuturor producătorilor agricoli
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în creșterea producției 
agricole și zootehnice. De 
asemenea este nevoie acută 
de protejarea patrimoniului 
genetic național zootehnic 
(organizând și protejând 
fermele cu animale de elită). 
Totodată trebuie elaborat un 
sistem coerent și eficient de 
creditare rurală, stimulând 
exploatațiile performante. 
Relansarea zootehniei nu 
este posibilă fără sprijinirea 
financiară a exploatațiilor 
zootehnice pentru promovarea 
celor mai noi tehnologii, fără 
susținerea tehnică și 
financiară a producătorilor de 
furaje valoroase - lucernă,

zootehniei românEșt^
concentrate proteice, pre- 
mixuri. în același timp trebuie 
făcut transferul de la FPS la 
MAA al fermelor de stat și 
urmărită privatizarea lor, 
pentru a deveni principalii 
furnizori de fond genetic 
vegetal și animal, precum și 
întărit rolul asociațiilor 
crescătorilor de animale, ca 
principală pârghie de apărare 
a intereselor acestora. Ca și în 
alte sectoare economice, în 
zootehnie este nevoie de 
întinerirea forței de muncă, prin 
politici agricole specifice 
urmărind implicarea tinerilor în 
organizarea de exploatații 

zootehnice moderne și 
profitabile.

Apelul accentuează rolul 
esențial al inginerilor 
zootehniști în relansarea 
producției animaliere, cât și 
nevoia consolidării cercetării 
științifice, a perfecționării 
pregătirii profesionale a celor 
ce lucrează în zootehnie, 
precum și al mass media în 
susținerea măsurilor 
stabilite. Acest apel se 
adresează guvernanților și 
parlamentarilor pentru a 
interveni imediat și eficient în 
vederea salvării zootehniei 
din țara noastră. Sperăm ca 
ecoul să fie regăsit în fapte.

X
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Mari afaceri bazate pe minciună, 
înșelăciune și fals

GARDA ' 
FINANCIARĂ 
ÎN ACȚIUNE

Povestea începe prin iulie 1997 și nu a ajuns nici pe 
departe ia sfârșit. Atunci, loan Ghere, administrator ta 
S. C. Ghere SRL Bixad, s-a prezentat la S. C. "Siderurgica " SA 
Hunedoara pentru a procura produse finite, în special lami
nate. Pentru că nu avea disponibil sume de ban!, tranzacția 
nu-l reușește, fn acest context, el a căutat firme Intermediare 
care livrează laminate cumpărate de la furnizorul principal.

A luat, așadar, legătura cu Corina Maziiu, administrator 
la S.C. Micor Comaltex SRL Deva, societate specializată în 
comercializarea materialelor de construcții, inclusiv lami
nate. Patronul de 32 de ani, venit tocmai din județul Satu 
Mare, discută posibilitatea cumpărării a 40 t laminate, cu 
piața ulterioară, eșalonată pe 30 de zile. fn acest sens 
lansează o comandă și încheie contract. Pentru a întări 
convingerea față de administratorul devean că este "om de 
afaceri serios", Ghere dă și o filă CEC cu semnătură și 
ștampilă, cu mențiunea de a fi introdusă la plată după 30 de 
zile de ta facturarea mărfurilor. Treaba este însă că, atât în 
timpul tranzacției, cât și ulterior, Ghere nu suflă o vorbă 
despre faptul că nu are disponibil în cont și nici alte 
posibilități de piață.

Valsul sutelor de milioane
Ei bine, după acest mo

ment, începe o întortocheată și 
neverosimilă poveste ce va da 
mari dureri de cap 
administratorului devean.

în baza contractului și a filei 
CEC, SC Micor SRL Deva 
virează în aceeași zi laminate 
în valoare de 59.462.000 de 
lei. în zilele următoare va urma 
un alt transport în valoare de 
117.884.360 de lei. loan Ghere 
intră în posesia mărfii, o 
valorifică, însă nu dă nici un leu 
firmei furnizoare. Asta da 
afacere!

Văzând că termenul de 
V.

Musafirul nepoftit
La Deva, polițiștii au depistat 

pe Mihai Cîrjan, pensionar, care, 
într-o zi, a pătruns în locuința 
unei femei, fără a avea acordul 
acesteia.

în afara faptului că el a 
refuzat să părăsească locuința, 
individul s-a comportat violent. 
Este cercetat pentru săvârșirea 
infracțiunii de violare de 
domiciliu.

Prostituatele
Pentru combaterea 

infracțiunilor de prostituție și 
proxenetism, lucrătorii Biroului 
Poliției Criminale din cadrul 
Poliției municipiului Deva au 
organizat o acțiune pe D.N. 7. 
Cu această ocazie au fost 
depistate Mihaela Chendi, 28 de 
ani, din comuna Romoz, sat 
Vaidu, și Carmen Furdui, 28 de 
ani, din Deva. Dacă cele două 
nu aveau o ocupație stabilă, s- 
au apucat să acosteze șoferi 
români și străini ce se aflau în 
tranzit, pentru a întreține cu 
aceștia relații sexuale.

Fiecare a fost amendată cu 
200.000 de lei.

Facilități pentru 
veteranii de război

Vasile Rus, Brad
în conformitate cu prevederile 

art. 15, lit. f din Legea nr. 44/1994 
privind veteranii de război, precum 
și unele drepturi ale invalizilor și 
văduvelor de război, veteranii de 
război și văduvele de război 
beneficiază de “scutirea de taxe 
pentru șederea în stațiunile 
balneoclimaterice, pentru vizitarea 
muzeelor, caselor memoriale, 
monumentelor istorice, de 
arhitectură și arheologie, precum și 
de plata abonamentelor de telefon 
și de radioteleviziune.” Potrivit 
dispozițiilor aceluiași articol din 
lege, veteranii au dreptul, 
diferențiat, și la un anumit număr 

plată a expirat, administratorul 
firmei din Deva îl contactează 
pe Ghere. Chiar face mai multe 
drumuri la Bixad pentru a-și 
recupera banii. I se spune că 
marfa a fost vândută dar banii 
nu s-au primit. Corina Maziiu 
propune să primească alte 
mărfuri în compensare. Este 
refuzată. Atunci realizează 
pentru prima oară că a fost 
înșelată. Mai ales că și 
contabilul firmei îi spune că 
Ghere a mai emis un CEC, dar 
disponibil nu are. Mai târziu 
află că firma din Bixad este în 
interdicție bancară.

loan violentul
Tot cu o amendă de 200.000 

de lei a fost sancționat și loan 
Cătălin Adobroaie, 22 de ani, din 
Deva, cunoscut cu antecedente 
penale.

Acest lucru s-a întâmplat cu 
ocazia unei acțiuni de prevenire 
a infracțiunilor cu violență inițiată 
de polițiștii Biroului ordine publică.

L -a furat la București și 
l-a abandonat la Petroșani

Constantin Babei are 18 ani, 
este din Deva, nici o ocupație 
stabilă. A fost recent depistat de 
polițiștii deveni, care au stabilit 
că, într-o noapte, dintr-o parcare 
din municipiul București a furat 
un autoturism Dacia 1300 cu 
care s-a plimbat o vreme prin 
țară. Ajuns la Petroșani, hoțul a 
tamponat și abandonat mașina

S-a luat legătura cu Poliția 
Capitalei pentru a fi transferat în 
vederea cercetărilor.

Hoț la 10 ani!
A fost depistat hoțul care, 

prin forțarea ușii, a intrat în sediul 
Administrației Bisericii Romano- 
Catolice Deva, de unde a furat 

Răspundem 
cititorilor

de călătorii gratuite pe calea ferată 
sau cu mijloacele de transport 
auto, gratuități pe mijloacele de 
transport în comun în mediul urban, 
asigurarea gratuit a 4 ' '' lemne de 
foc sau echivalent cărbuni pentru 
marii mutilați de război din mediul 
rural și urban care folosesc 
asemenea comDustibil etc.

Scutiri de plata taxei 
judiciare de timbru

Teodor Vasiu. Hunedoara
Așa cum prevede art. 15 din 

Legea nr. 146 /1997 privind taxele

“Lucrătura”
Când loan Ghere află că 

administratorul devean știe 
despre adevărata sa situație 
financiară, intră în panică. 
Spune că a primit un CEC 
pentru marfa livrată și că în 
scurt timp banii vor fi achitați. 
Totul era însă o altă minciună, 
o “lucrătură" cum se mai spune. 
Și iată de ce.

Pe la sfârșitul lui august 
1997, Ghere !-a cunoscut pe 
Nicușor Silea, administrator la 
S.C. Popnicalsii Impex SRL 
București, Filiala Piatra Neamț. 
Realizând că acesta este 
stăpânit de viciul beției, iar 
firma lui se află într-o situație 
financiară dezastruoasă, îi 
oferă acestuia cinci milioane de 
lei pentru a întocmi acte fictive 
din care să rezulte că S.C. 
Ghere SRL Bixad a vândut 
laminate firmei.

□ altă “țeapă” de 250 ODD DOO 
de lei

Nicușor Silea s-a dovedit o 
unealtă în mâna lui Ghere și a 
fraților acestuia, care, la rândul 
lor au firme și se ocupă de 
aceleași tranzacții. Aceștia s- 
au grăbit să exploateze situația 
creată de slăbiciunile lui Silea.

în zilele următoare ridicării 
CEC-ului de la BRD Piatra 
Neamț, Ghere împreună cu 
frații săi și Silea au ridicat de 

aparatură electronică și bani.
El se numește Vasile Florin 

Luca, are doar 10 ani și are 
domiciliul tocmai la Valea 
Ursului, județul Neamț.

Copilul a fost internat la 
Centrul de primire minori din 
Deva și cercetat pentru furt 
calificat.

Lăcătușul și ges
tiunea frauduloasă

La SC Corado Impex SRL 
Deva, ca lăcătuș lucrează și 
Cristian Krekan, de 30 de ani. 
El a fost însă și angajat în 
calitate de agent comercial cu 
contract de prestări servicii la 
SC Tasnad Impex SRL Deva.

Recent polițiștii au stabilit 
că și-a însușit marfă în valoare 
de 750.000 de lei, fiind cercetat 
pentru săvârșirea infracțiunii 
de gestiune frauduloasă.

Cu halba de bere în cap 
loan Stoica, 27 de arii, din 

Deva este cercetat pentru 
săvârșirea infracțiunii de 
vătămare corporală.

Aflându-se el pe terasa 
Braseriei SC Herțeg SRL 
Deva, a lovit cu o halbă de bere 
în cap pe Vasile Muntean, tot 
din Deva. Pentru a se vindeca, 
cel din urmă a avut nevoie de 
21 de zile de îngrijiri medicale.

judiciare de timbru, cu modificările 
și completările ulterioare, sunt 
scutite de taxa judiciară de timbru 
acțiunile și cererile, inclusiv cele 
pentru exercitarea căilor de atac 
privind încheierea, executarea și 
încetarea contractului individual de 
muncă, orice drepturi ce decurg 
din raporturi de muncă, stabilirea 
impozitului pe salarii, drepturile 
decurgând din executarea 
contractelor colective de muncă și 
cele privind soluționarea 
conflictelor colective de muncă, 
precum și executarea hotărârilor

domnului patron
Silea este de acord așa că 

au întocmit în fals un contract, 
întărit de o factură, iar pentru 
a crea impresia unei legalități 
și încadrării în termenul de 30 
de zile, Ghere a antedatat 
factura.

Să nu vă închipuiți cumva 
că treburile s-au mai limpezit. 
Dimpotrivă, o să vedeți că ele 
se încurcă tot mai tare. întrucât 
Silea nu dispune de nici un 
ban, a primit de la Ghere două 
milioane de lei, după care s-a 
prezentat la Sucursala BRD 
Piatra Neamț, unde depune 
suma și ridică un carnet de 
cecuri, din care îi înmânează 
lui Ghere o filă. înarmat cu 
acest document, el este 
contactat de. C. Maziiu. 
Aceasta primește o nouă 
promisiune cum că "problema 
va fi rezolvată”.

la trei firme din Beclean, Zalău 
și Oțelu Roșu fier beton în 
valoare de 250 000 000 de lei. 
De marfă au beneficiat frații 
Ghere și a fost "plătită" de 
Silea cu fila CEC fără 
acoperire.

Intr-un asemenea context, 
loan Ghere se deplasează și la 
Deva, iar într-o noapte 
convoacă la firma ei pe Maziiu 

pronunțate în aceste litigii. Sunt 
prevăzute, de asemenea, și alte 
scutiri, cum ar fi: acțiunile și cererile 
referitoare la: stabilirea și plata 
pensiilor, precum și alte drepturi 
prevăzute prin sistemele de 
asigurări sociale, stabilirea și plata 
ajutorului de șomaj, a ajutorului de 
integrare profesională și a alocației 
de sprijin, a ajutorului social, a 
alocației de stat pentru copii, a 
drepturilor persoanelor handi
capate și a altor forme de protecție 
socială reglementate prin lege; 
cererile introduse de proprietari sau 
succesorii acestora pentru 
restituirea imobilelor preluate de 
stat sau de alte persoane juridice 
în perioada 6 martie 1945 - 22 
decembrie 1989 etc.

C. Aici îi prezintă fila CEC 
primită de la Silea și îi spune 
că valoarea eri este de 
188 922 120 de lei. 
Gândind că-și va recu
pera banii, aceasta 
acceptă fila. Se întocmește și 
un proces verbal de 
compensare, prin care 
creditul firmei devene avut la 
SC Ghere SRL se stinge, iar 
cu un plus de 8 milioane, 
Maziiu C se obligă să achite 
o altă datorie a lui Ghere.

Vă dați lesne seama că 
totul a fost din nou un bluf, 
de mari proporții. Toate au 
fost lămurite după arestarea 
lui Silea, care a recunoscut 
ce a făcut. în schimb, loan 
Ghere a fost nesincer și 
contradictoriu în declarații, 
pozând permanent în victimă.

Cert este că prejudiciul 
creat de Ghere firmei din 
Deva a fost de 177 346 960 
de lei. în proces aceasta s-a 
constituit parte civilă cu 
280 000 000 de lei, dife
rența reprezentând rata 
inflației și dobânda practi
cată de băncile comerciale.

loan Ghere este trimis în 
judecată pentru comiterea 
infracțiunilor de înșelăciune, 
fals intelectual și uz de fals, 
iar Nicușor Silea pentru 
complicitate la înșelăciune și 
fals intelectual.

Atenție domnilor, faptele 
relatate nu sunt deloc 
singulare.

Concediul de odihnă 
al salariaților detașați

Socodeanu llie. Călan
Salariaților detașați la alte 

unități li se acordă concediul de 
odihnă de câte unitățile la care 
aceștia își desfășoară 
activitatea. în cazul detașării la o 
unitate cu sediul în altă 
localitate, salariații detașați au 
dreptul la rambursarea 
cheltuielilor de transport dus și 
întors, din localitatea unde sunt 
detașați în localitatea unde se 
află unitatea la care sunt 
angajați, pentru cazul în care 
concediul de odihnă se 
efectuează în timpul detașării.

•

Impozitele șl taxele 
nu sunt facultative

Dintr-o recentă discuție 
avută cu dl Emil Moise, 
comisar șef adjunct al Gărzii 
Financiare Hunedoara, a 
reieșit și faptul că una dintre 
cele mai frecvente încălcări 
ale legislației în vigoare de 
către agenții economici din 
județ este sustragerea de la 
impozitele și taxele datorate 
către bugetul statului. De 
fapt, mai mult de jumătate 
dintre contravențiile 
constatate de comisari sunt 
de această natură.

- Legea este blândă, ne 
spunea dl Moise. Foarte 
multe firme și-au construit 
sedii care de care mai 
luxoase. Patronii și-au ridicat 
case, și-au construit 
apartamente la standarde 
ridicate. Unii și-au construit 
cabane, și-au cumpărat 
mașini de lux - fără să-și 
plătească datoriile la bugetul 
statului. în timp s-au adunat 
sume foarte mari, multi dintre 
ei ajungând în incapacitate 
de plată, lată și câteva 
exemple în acest sens.

Majorări de 330 
milioane de lei!

Unul dintre cele mai 
elocvente exemple depistate 
in ultima vreme de comisari 
este și cel de la SC de Pază 
SRL Deva. Respectiva firmă 
nu și-a virat la termen 
obligațiile bugetului statului, 
așa că s-au calculat majorări 
de întârziere. La impozitul pe 
salarii, acestea au fost de 
20.000.000 de lei, tot atâta 
la impozitul pe profit, iar cele 
privind TVA-ul au fost de 
291.000.000. Când s-a tras 
linia și s-a adunat, totalul 
majorărilor s-a ridicat la mai 
bine de 330 milioana de lei!

Dividende da, im
pozite ba

Am ajuns și la Petroșani. 
Mai exact la Tara Prod Corn 
SRL. Ei bine, aici nu s-au 
virat nici obligații către buget 
pentru anul trecut. Majorările 
calculate pentru acestea 
sunt de 24 milioane de lei. De 
asemenea, societatea a 
plătit dividende, dar impozitul 
pe acestea nu . Impozitul 
este de 33 milioane de lei.

La Lupeni și Călan

Nici cei de la Metacom nu 
s-au forțat prea tare în a-și 
plăti la termen obligațiile. 
Majorările calculate au fost 
următoarele: 17 milioane de 
lei la impozitul pe profit, 31. 
de milioane la salarii și 21 de 
milioane la TVA. La Călan, 
comisarii Gărzii Financiare 
au controlat pe cei de la SC 
Abignob SRL. Conform 
Hotărârii de Guvern nr. 21 
din 1998, majorările calcu
late au fost de 27 milioane 
de lei la TVA și 14 milioane 

k la impozitul pe profit.
X. ■«

Pagină realizată de 
Valentin NEAGU



29 DECEMBRIE 1998 Mr ‘DialiwwCuvântul liber =====
-------- ------------- ---- -----------------------------

Ce se întâmpla în lume în 
urmă cu 1000 de ani

E> Arabii descoperă alcoolul.
E> Deschiderea primei exploatări de sare din Europa (Luneburg

- Germania).
E> Apare la Cordoba primul tratat de obstetrică și pediatrie. 

Autor: Arib al-Kateb.
E> Se încheie procesul de formare a limbii și a poporului român.
[*> Y. Tamba publică “Enciclopedia medicală’’,'cea mai veche 

lucrare japoneză de medicină.
E> în China se interzice “exportul” cărților medicale.
E> Conflict militar între Transilvania (Gyla) și Ungaria (Ștefan I).
E> Se menționează piua de bătut postavul.
E> Apare celebrul "Tratat de algebră al-Fahri" de Al-Karidji.
E> Se construiește “Fortul roșu”, principalul ansamblu de 

arhitectură veche a orașului Delhi (India).
E> Apar “Aforisme ale spiritului" de Avicena (celebrul filozof, 

medic, cercetător al naturii, autor a peste 300 de lucrări). I
E> Tot Avicena elaborează lucrarea “Canonul’’ - tratat de 

medicină practică.
E> Danezii ocupă Anglia.
E> Al Biruni formulează teorema sinusurilor și tabelele 

trigonometrice.
E> Alhazen (965-1039), medic, matematician și fizician, scrie 

“Cartea opticii" (cercetări de mare valoare privind fiziologia vederii).
E> Se menționează primul sistem care desemnează notele 

gamei muzicale.
E> în China sunt turnate două statui din bronz, reprezentând 

oameni, cu indicarea punctelor de acupunctură.
Iâ> Indicații despre prima exploatare de cărbuni din Europa.
E> Ibn Yunus, astronom arab, publică “Tabelele kakimite", 

impoitantă lucrare de astronomie.
Grupaj de Hie LEAHU \

LEGILE LUI 
BAC H UT

f Dacă trei oameni îți 
spun că ești beat, demonstrea- 
ză-le celor șase că încă mai 
poți bea cele două pahare cu 
vodcă ce le ai în față.

Când ești fericit, bea. 
Când ești nefericit, bea. Când 
nu ai nici un motiv pentru a 
bea, bea pentru a-ți făuri unul.

d Nu bea stând în pi
cioare decât primele zece pa
hare. Apoi caută-ți alt local.

Indiferent în ce direc
ție o pornești, când ieși dintr-o 
cârciumă pornind-o spre casă, 
vei mai întâlni o cârciumă în 
drum.

d Nu încerca să te îm- 
beți cu apă chioară, crezând 
că te poți lăsa de băut.

Consemnate și verificate 
de GAVCO

Căldura s-a rezolvat în mare parte
Deși în luna noiembrie, la Călan s-au înregistrat 

mari dificultăți privind livrarea agentului termic către 
populație, datorită debitelor mari - în același timp 
declarându-se de altfel și greva elevilor prin care 
se solicită căldură în școli -, în prezent cea mai mare 
parte a orașului beneficiază de căldură. Cu toate 
că se preconiza o perioadă de recuperare a dato
riilor - atât de la populație, cât și de la agenții și 
unitățile economice din zonă, cuantumul acestora a 
crescut, fapt ce îngrijorează autoritățile locale.

La pornirea agentului termic s-au întocmit 
grafice de recuperare a datoriilor, dar în marea

majoritate acestea au rămas convenții fără va
loare. Dimpotrivă, nivelul datoriilor, numai la aso
ciațiile de locatari, a trecut substanțial de două 
miliarde de lei, iar șansele de reducere sunt 
minime. Prin mari eforturi s-a reușit în prezent ca 
aproximativ 95% din oraș să aibă căldură, deși, în 
foarte multe situații, locatarii nu au plătit nici un leu 
luni în șir. Situația tinde să devină din nou dramatică, 
întrucât debitele mari ar putea risca o nouă sistare 
a agentului termic, ca urmare a restanțelor mari 
precum și a imposibilității asigurării plății gazului 
metan și a energiei electrice.(C.P.)

Miiclkey Mcuise ai îimiplliiiriit
70 die auriii

Mickey Mouse, cel mai cu
noscut șoricel din lume, a împlinit 
70 ani, a transmis AFP. Mickey 
s-a născut pe 18 noiembrie 
1928, la New York, cu filmul 
“Stemuumwii;.- Creatorul său, 
Walt Disney, i-a împrumutat vo
cea sa. De atunci, Mickey Mouse 
a jucat în 120 de filme și a cuce
rit milioane de admiratori.

Două posturi de televiziune, 
Disney Channel și Toon Disney, 
au prezentat o emisiune aniver
sară de patru ore în onoarea lui 
Mickey și Minnie, iubita sa. Com
pania Walt Disney, devenită între 
timp un gigant mondial al specta
colului, a dezvelit un portret 
oficial al septuagenarului șoricel, 
lucrare a lui John Hench, cel 
care l-a imortalizat pentru prima 
dată, în 1953, la vârsta de 25 de 
ani.

La 70 de ani, Mickey este 
una dintre cele mai mari vedete 
mondiale, depășind în popula

ț/REM FRISIOERE 
PENTRU kflVARĂ;

ritate pe cei mai mulți actori-oa- 
meni. El se numește Mi Lao Shu în 
China, Mikkjal Mus în Insulele 
Feroe, Miki Tikus în Indonezia și 
Topolino în Italia.

în timpul celui de-al doilea 
iawv.1 ,, n„,.>oBrf)
unul dintre numele de cod secrete 
ale debarcării aliaților în Franța. 
Poate din această cauză pentru 
naziști el a fost “cel mai mizerabil 
idol creat vreodată".

La origini, Mickey Mouse ar fi 
trebuit să se numească Mortimer. 
De fapt, Disney a creat șoricelul 
numai pentru că pierduse drep
turile de autor pentru un iepure pe 
nume Oswald, cu care a realizat 
desene animate între 1927 și 1928. 
El a vrut să-l boteze Mortimer pe 
noul personaj, dar soția sa a spus 
că este un nume lipsit de farmec și 
a sugerat Mickey. Din Oswald, 
Mickey a păstrat pantalonii scurți, 
încălțările enorme, chipul rotund și 
fizionomia zâmbitoare.

Mickey Mouse a ajuns in 
Arabia în 1932 și in Australia în 
1948. El a turnat primul său film 
în culori în 1935, “The Band 
Concert". Cel mai mare succes 
l-a înregistrat în anii ’30. După 
cel.de-al doilea război mondial, potrivii suiiuajeiui, ei ei o 
mai puțin îndrăgit decât Donald 
Duck și Bugs Bunny. Mickey s- 
a retras în 1953, după “The 
Simple Things". De atunci nu a 
mai făcut decât două filme, 
“Mickey’s Christmas Carol" în 
1983 și "Runaway Brain", în 
1995.

Mickey s-a dovedit a fi cea 
mai profitabilă creație a lui Dis
ney. Din acest motiv, condu
cerea companiei încearcă să 
obțină o modificare a legii drep
turilor de autor în cinematogra
fie. Dacă nu vor reuși, după 
cea de-a 75-a aniversare a sa, 
Mickey Mouse va deveni pro
prietate publică.

Edilitar
I gospodărești i 
i Anotimpul rece din luna de- | 
■ cembrie nu a oprit de la lucru echi- ■
* pele de muncitori care lucrează la ■ 
| Călan la introducerea cablurilor | 
i telefonice Alcatel sau la montarea |j 
J stâlpilor de iluminat public. Refa- .* 1 
I cerea iluminatului public pe arte- I, 
| rele orașului, în parcări sau alte | 
I locuri - Bradului, Eminescu, Aleea ■ 

Școlii, Densusianu sau Indepen- • 
| denței - a fost determinată de | 
■ insecuritatea cetățenilor sau a i 
1 autoturismelor care puteau de- . 
I veni victime ale unor răufăcători. I 
| De asemenea, s-au mai reparat și [ 
I unele conducte care datorită ■ 

uzurii mari au condus la scăpări ■

4 Nu bea niciodată pe 
stomacul gol. E musai să fi 
băut ceva înainte.

Nu încerca să te ridici 
de sub masă dacă ești convins 
că sticlele de pe masă sunt 
goale.

t! Nu încerca să ieși din 
beție! Te vei îngrozi când vei 
constata că lumea de afară e 
alcătuită din 70 % apă.

rfl Când vezi viața în roz, 
înseamnă că n-ai băut destul. 
Când vezi viața în negru, în
seamnă că trebuie să mai bei 
până când o vei vedea în roz.

d Când pleci să te dregi, 
lasă-ți o parte din bani acasă. 
Pentru dresul de a doua zi.

d Când crezi că ai băut 
destul, înseamnă că ceva e în 
neregulă.

| de agent termic și la pierderi în- |
semnate de căldură. Viceprimarul 
orașului Călan, dl Octavian Dumu- 
lescu, spunea că cineva poate
să condamne faptul că se lucrea
ză acum în plină iarnă, dar acesta 
este un pas important spre rezol
varea unor probleme care dau mai 
multă liniște orașului, chiar dacă le 
facem în plină iamă.(C.R)

I
I
I

I
!■ 
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© - Vecine, ce părere I 

ai despre emanciparea fe
meii?

- Acum nu pot să-ți 
spun, pentru că trebuie să 
spăl vasele și să aspir prin 
casă...

- Mulțumesc. Mi-ai dat 
| răspunsul!

© - Eu ioată ziua mă 

dondănesc cu soția mea. Tu? 
I - Noi nu ne contrazicem 

niciodată. Eu și soția mea 
I avem aceleași idei, dar. in 

zile diferite...

© - Se spune că blon

dele sunt mai fine decât 
U I U I ttj tutu .

- Interesant! Nuți, colega 
noastră, a fost și blondă și 
brunetă, dar nu am observat 
nici o diferență...

© - Vezi tu, așa e viața. 

Dai, dai și Dumnezeu iți dă 
îndărăt îndoit.

- Uite, domnule, cât de 
adevărată e vorba asta. I- 
am dat lui Hurlup fata de so
ție și acum s-au mutat 
amândoi la mine...

© - Ce -a zis nevasta 

când a aflat că ai câștigat 
trei milioane la Loto?

- A rămas mută de 
uimire.

- Ca să vezi câte bucurii 
te-au plesnit deodată!

© - Vecine, scuză-mă, 

dar te porți cam indecent!
- De unde până unde in

sinuarea asta?
- Păi, te vede toată stra- 

î da cum, în fiecare seară, 
i după ora zece, îți îmbrățișezi

nevasta și nici măcar nu tra-
1 geți perdeaua.

- Ei, vezi cum vorbește 
lumea... Păi, eu, în fiecare 
seară după ora zece, sunt la 
club...

© - Ospătar, astăzi se 

împlinește un an de când m- 
am însurat. Ce vin îmi oferi?

- Depinde. Vreți să săr
bătoriți sau să uitați?!

Culese și prelucrate de 
i. LEAHU

I 
li 
I
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Viața modernă cu implica
țiile ei: stres, poluare, produse 
pe bază de chimicale are o in
fluență nefastă asupra organis
mului uman. O situație alar
mantă se înregistrează în rân
dul sexului "slab" sau frumos. 
Este vorba despre una din ma
ladiile secolului: cancerul 
mamar.

■ Stimată dnă dr. Ellsa- 
beta Mezo sunteți tânără și 
conduceți secția de onco
logie a Spitalului județean 
Hunedoara-Deva. Vă con
fruntați zilnic cu o luptă 
acerbă între viață șl moarte 
pentru a veni în ajutorul fe
meilor atinse de această 
boală neiertătoare. Care es
te la ora actuală situația re
feritoare la această boală șl 
care sunt factorii de risc?

- Cel mai frecvent cancer al 
femeilor din toată lumea este cel 
Tiamar. Frecvența lui în țările cu 
;tandard de viață ridicat este în 
creștere de 1 din 8-11 femei, 
iigur nici țara noastră nu face 

excepție în acest sens, fapt care 
determină o permanentă cerce
tare a specialiștilor din lumea în
treagă pentru diminuarea îmbolnă
virilor de acest gen. Din păcate la 
apariția acestei boli concură mai 
mulți factori de risc printre care 
aș enumera slresul. Acesta 
există în antecedentele perso
nale ale bolnavelor de cancer ma
mar. Stările emoționale de orice fel 
pot influența procesele imunolo- 
gice și hormonale și pot facilita 
inițierea și progresia cancerului 
mamar.

De asemenea pubertatea tim
purie, menopauza tardivă, prima 
naștere la vârste mai mari de 30- 
35 de ani, nașteri puține sau 
deloc, precum și folosirea con
traceptivelor orale timp îndelungat. 
Sigur un rol determinant revine și 
modului de viață cum ar fi de 
exemplu: fumatul, consumul mare 
de alcool, dieta deficitară în vita

Lumina speranței
mina A, dieta încărcată în grăsimi 
saturate. Frecvența este mai scă
zută în Japonia și Groenlanda 
unde se consumă ulei de pește 
ce conține acizi grași nesaturați. 
Cu implicații dăunătoare este și 
expunerea la radiații ionizante. 
Totodată ca factor de risc aș 
menționa și excesul ponderal in
stalat în postmenopauză. Surplu
sul cu 20 kg crește riscul cu 80 
la sută în apariția cancerului 
mamar.

Cum se manifestă 
această boală la femei? ,

- De la început vreau să pre
cizez că prefer o consultație pen
tru orice eveniment “banal" decât 
o consultație tardivă pentru unul 
îngrijorător. Niciodată n-am "re
pezit" persoanele care s-au pre
zentat pentru o afepțiune 
benignă.

Cancerul mamar se poate ma
nifesta sub diverse forme, masă 

tumorală noduroasă, leziuni, ul
cerații, eritem difuz al sânului, 
mărirea de volum al acestuia.

- Vă rugăm dnă dr. să ne 
spuneți care sunt mijloacele 
de diagnosticare precum și 
cele terapeutice.

- Referindu-mă la mijloacele 
de diagnosticare acestea sunt: 
examenul clinic, mamografia, 
puncția. în ce privește cele tera
peutice acestea sunt în funcție 
de stadiul bolii: intervenție chirur
gicală, radioterapie, chimioterapie, 
hormonoterapie.

Vreau să menționez că dato
rită existenței unui Program Na
țional de Combatere a Cance
rului la Spitalul Județean din 
Deva există posibilitatea efec
tuării tratamentelor citostatice 
moderne și hormonoterapiei. La 
fel este posibilitatea radiote- 
rapiei postoperatorii în cazurile 
recomandate.

- In ce mod pot să-și dea 
seama femeile de apariția 
acestei beli înainte ca ea să 
dea semne evidente?

- Simplu, prin autoexaminare. 
Se recomandă a fi efectuată lunar 
începând de la vârsta de 20 de 
ani. Autoexaminarea se va face în 
picioare și în poziția culcat cu dc 
getele 2,3,4 adunate, mâna dreap
tă pe sânul stâng și invers având 
grijă a se pama înt.eaga zoră 
inamară cât și axilară.

Aș menționa că boala depis
tată în stadiul i are o rată de su
praviețuire și integrare socială și 
familială de peste 86 la suta. Pre
zentarea la medic până nu este 
prea târziu este imperativă.

- Este dificilă munca onco
logului?

- Deosebit de dificilă și c-un 
grad mare de participare atât pro
fesional cât și bineînțeles afectiv. 
Și noi medicii suntem oameni. Țin 

să remarc că se lucrează în 
echipă ș; avem o echipă bună, 
conștiincioasă, acest fapt fiind 
benefic.

- Dacă «u apărut noutăți 
în domeniul tratării cance
rului mamar?

- Do., este vorba c'e medi
camentul denumit XELODA, un 
citostatic activat !a nivel tumoral 
în mod selectiv. De asemenea 
HERCEDT!NUL, primul ariticorp 
nunodcria! umanizat produs 
prin inginere genetică care țin
tește specific anumite tumori 
marnare. Acostea sunt meoica 
mente produse de un concern 
internațional helveto-amer'can. 
Sperăm să intre cu»ârd și în 
țara r.uastră

- Există deci c lumină a 
speranței în sufocarea 
aceste! boli a secolului ce 
întunecă atât de mult via»? 
femeii. Vă mulțumesc

A consemnat 
Zina VESESCU
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DIVERSE

♦ Primăria comunei 
LUNCA CERNII DE JOS 
adresează cu prilejul SĂR
BĂTORILOR DE IARNĂ Șl 
ANULUI NOU tuturor locui
torilor comunej, consilierilor, 
salariaților și colaboratorilor 
SĂRBĂTORI FERICITE, SĂ
NĂTATE Șl BUCURII alături 
de cei dragi. Primar Aurel 
Pascotescu. (3781)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând casă, anexe și pă
mânt, sat Sulighete. Tel. 
218318 (4463)

• Cumpăr apartament 2 ca
mere, preferabil Gojdu, ofer 
60.000.000 lei. Tel 213147

• Vând apartament 2 camere, 
etaj 1, preț negociabil. Tel. 
624611 (4460)

• Vând Dacia papuc, în ga
ranție (suprastuctură de fibră). 
Tel.’229341 (6055)

• Vând mașini auto și agricole 
noi și până la 3 ani, din țară și 
import cu sau fără avans, în 60 
rate. Tel. 065/168462. (OP)

• Vând tractor 18 CP, Orăștie, 
tel. 247254 (4942)

• Vând tractor 18 CP, cu 
cabină, remorcă și plug. Infor
mații sat Poieni, Silviu, Hune
doara. (5788)

• Vând și montez parbrize. 
Deva, Dragoș Vodă, 14, tel. 
225075. (3906)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (115.000 lei), 
video, satelit. 092368868 
(OP. 191)

• Vând țuică de prune 200001. 
Tel. 627968 (3714465)

• Primăria comunei Beriu 
organizează în 08 01 1999, ora 
10, la sediu, licitație publică 
pentru concesionare 5 loturi 
teren pentru construcții case de 
locuit. Informații la Primăria 
Beriu sau la tel. 646170 (4939)

• Zuga Angelica cheamă în 
judecată pentru divorț pe Zuga 
Pavel la Judecătoria Orăștie, în 
data de 06 01 1999, ora 9. (4940)

• în baza Decterului-lege nr. 
54/1990 se autorizează Neagu 
Daniela să comercializeze pro
duse cosmetice Oriflame. 
(3370)

• Asociația familială Sîrb ABC 
anunță începerea activității con
form autorizației nr. 16418/1998, 
în Brad. (3371)

• Mulțumim tuturor celor 
care au fost alături de noi la 
suferința pricinuită de decesul 
mătușei noastre

înv. MARIA NISTOR
căreia îi aducem pe această 
cale un ultim pios omagiu. 
Dumnezeu să vă odihnească! 
Familiile dr. Hațegan loan și 
ing. Cîrțină Anghel. (6058)

• Familia mulțumește din 
suflet colegilor de la Elco și 
RENEL Deva, vecinilor și tutu
ror celor care au fost alături de 
ea și au sprijinit-o moral și ma
terial, conducând pe ultimul 
drum pe cel care a fost

GHEORGHEMOISIUC 
(GHiȚĂ)

Plin, <1 H——Od-I Utf3

odihnă veșnică I (6059)
PIERDERI

• Pierdut în zona Mărăști- 
Gojdu cățelușă Copoi Arde
lenesc. Găsitorului recompen
să. Tel. 223051 (6057)

(; COMEMORĂRI

• Doi ani de lacrimi și dor 
de când ne-am despărțit de 
cea care a fost o inegalabilă 
soție, soră și noră

• Cu durere în suflet fiicele
Cornelia și Daniela anunță 
moartea tatălui lor

NICOLAE BAIC
în vârstă de 59 ani. înmor
mântarea va avea loc astăzi, 
29 decembrie, ora 13, la 
Cimitirul Ortodox Bejan. Odih- 
nească-se în pace I (6058)

• Mulțumim tuturor celor care 
au fost alături de noi, în mod 
special rudelor și vecinilor, la 
decesul dragului nostru soț, 
tată, socru, bunic și străbunic

TĂMĂȘAN TEODOR
din Tămășești, în vârstă de 91 
de ani. Dumnezeu să-l odih
nească! Familia îndoliată. (4456)

UN CADOU
PROMOTIONAL

|H»' 4 f 4

Cumperi o mașină de spălat Whirlpool de la unul dintre 
partenerii autorizați și primești cadou, până în data de 21 
ianuarie 1999, o pungă cu detergent de 3,6 kg.

îți faci un cadou și primești un cadou!

Parteneri autorizați: • AL.TEX - Bd. Dacia nr. 6 bis / Str. 1 Decembrie 1918, Bl. 84, parter • DEVA-SAT - Str. 
Avram lancu Bl. Hl, parter, Deva •' DOMUS-Str. Mihai Viteazunr. 43 • ELECTROSTAR - Str. 1 Decembrie 1918, nr.85, 
Petroșani / Str. Mihai Viteazu nr. 44, Vulcan • 1NCOMEX - Sir. 1 Decembrie nr. 1 IA / Str. N. Bălccscu nr. 11 • MAG. 
MUZICA Str. Libertății, Bl. LI, parter, Deva • MAG. ZASS - Str. Avram lancu nr. 9, Hunedoara ■ SILOG 
ELECTRONICS - Bd. Dcccbal BL S, parter, Deva • SIMAL - Bd. Deccbal, Complex Corn, Deva • TR ANSERN A - Str. 1 
Decembrie 1918, nr. 109 A, Petroșani

ADUCE CALITATE VIEȚII

• Cumpăr telefoane GSM
defecte, sparte, blocate sau 
codate. Tel. 094/859958, 092/ 
763524 (5398)______________

; Vând oțel beton 6 <j> - 2965 
lei/kg, 8, io', 12 <j> - 2805 lei/kg. 

Tel. 213637, 092/348200
(3321)

• Vând chioșc aluminiu 6 mp, 
perfectă stare de funcționare. 
Tel. 242850 (4941)

OLIMPIADRĂGAN

• Familia și rudele îndoliate 
mulțumesc tuturor celor care 
le-au fost alături la greaua 
încercare pricinuită de tragica 
moarte a celui drag lor,

te

ÎNCHIRIERI

• închiriez spațiu comercial 
ultracentral în Deva. Informații 
la tel 094/616663 (3312)

• închiriez apartament cu 2 

camere, mobilat. Informații tel. 
212603 (1961).

OFERTE DE 
SERVICII

• Societatea S.C. Scut Pază 
Protecție Hunedoara anga
jează 30 de persoane din 
Deva pentru pază. Cei inte
resați să se prezinte în data 
de 28 12 1998 și 29 12 1998, 
ora 10, la sediul firmei. Adre
sa: Hunedoara, str. Poștei, 
bl.D1, et.3, ap. 35, tel. sediu 
740606, 712248, 094 310845 
(6053)

din Bărăștii Hațegului. Nu 
vom uita niciodată. Familia. 
(5785)

• S-a împlinit un an de du
rere și lacrimi de când a plecat 
dintre noi părintele

GRAMA OCTAVIAN
din Deva. Soția îndurerată 
aduce mulțumiri întregului 
sobor de preoți, părintelui 
protopop Alexandru Hotăran 
care i-au fost alături, au ajutat- 
o, au rostit rugăciuni pentru 
sufletul celui trecut în lumea 
drepților.

MARC VASILE
colegilor de la Grupul Școlar de 
Construcții Montaj Deva, Liceul 
Teoretic “Traian", Liceul Ener
getic, Liceul Minier, Liceul de 
Chimie, Colegiul Național “De- 
cebal", Inspectoratul Județean 
de învățământ, Școala de califi
care și recalificare “Profesia", 
elevilor săi, colectivelor din cadrul 
firmelor Cepromin, Regia Cu
prului, Salutaris și Almo Con
struct și nu în ultimul rând veci
nilor, prietenilor și celor ce l-au 
cunoscut și l-au condus pe 
ultimul său drum. Dumnezeu să- 
I odihnească în pace! (3328)

Cu sediul în Timișoara, b-dul 16 Decembrie 1989, nr.2
Scoate la licitație publică în vederea închirierii: spații 

comerciale, depozite, magazii, terenuri, spații publicitare în 
stații și poduri CF.

Licitațiile vor avea loc la sediul Regionalei CF Timișoara, 
ora 9,00, la următoarele date: 14.01.1999, 28.01.1999, 11.02.1999, 
25.02.1999, 11.03.1999, 25.03.1999 și sunt organizate pentru 
următoarele stații CF: Deva, Margina, Simeria, Ilia, Hunedoara, 
Făget, Orăștie, Păuliș, Lunca1, Petroșani, Lupeni, Livezeni, 
Vulcan, Mintia, Subcetate, Simeria Triaj, Călan, Lupeni Băr- 
băteni, podurile CF ce se intersectează cu șoseaua E 70.

Informații la telefoane PTT: 056/191700 sau 056/191696, 
191697, 191698, interior 2446.

Caietul de sarcini și alte informații privind desfășurarea 
licitației și documentele necesare pariticipării se obțin la 
sediul Regionalei CF Timișoara din b-dul 16 Decembrie 
1989, nr.2, camera 76.

MAXI TRAVEL
Agenție de turism

Piața Victoriei, nr. 2, cam.1 
(clădire IPH) Deva 

Telefon: 054-234880.

Modificări în circulația unor trenuriV
SNCFR a comunicat o serie de măsuri cu privire la circulația trenurilor pe unele secții de 

circulație In perioada 31.12 1998 -1 ți 2 ianuarie 1999.
Astfel, trenurile 1973 -1972 - Timișoara - Galați ți retur se anulează, la fel trenurile 735/ 736 

Timișoara - lași și retur.
La trenurile 1691/ 1692 - Curtici - Constanța șl retur se va adăuga incă un vagon precum șl 

la trenurile 352/ 353.

BRUTARI!!«
OCAZIE - FĂINĂ - BL 55

SC MOARA 
CAPRICORNILOR SRL

NĂDLAC 057-473312; 094697007
FAX: 057-473164; 057-473327

Cumpărați, construiți, 
înlocuiți, renovați, 

economisiți -apelând la 
serviciile

COMAT DEVA S.A.
Produse pentru toți, 

servicii pentru 
fiecare!

Deva, str. Depozitelor, nr.5 
telefon: 054/233137; tel./ 

fax: 054/216269.
Puteți beneficia de toate 
acestea numai până în 
data de 24.12.1998. Vă 
așteptăm cu aceeași 

solicitudine începând cu 
dâta de 04.01.1999.

Partidul Aiftutța pentru 
Pomânia

Organizația ApR a municipiului Deva 
adresează membrilor și simpatizanților un 
călduros “La multi ani” și “Sărbători fericite”.

Președinte,
Nicolae Bogdan

CURS DE CALIFICARE
Fundația Muncii, prin contribuție de 50%, 

organizează curs pentru operator contabil.
înscrierile se fac la sediul P.S.M. din Deva, 

b-dul Decebal, bl.M, parter, până la 15.01.1999. 
Informații suplimentare la telefon 216138, 
între orele 10-13, după 4.01.1999

o PARIURI fotbalistice S^ccer^,, 

în fiecare zi puteți câștiga geva) Decebal, bl. 8, part
300.000.000 lei! lângă Galeriile de Arta, tei2341

£^.ne CAMPIONATE NAȚIONALE:

Revelioane: Praga, Budapesta, Debrețin, Insula Rab (Croația), Tunis.
Băile Felix, Băile Herculane. Bilete de odihnă și tratament.

Vacanțe: Praga, Karlovy Vary, Tunisia. Slovacia, Brașov și Semenic (sell

i



2» DECEMBRIE 1998 Cuvântul liber

Ministrul Remeș a 
descoperit gaura la

macaroana

• Idei • Opinii • Controverse

PETRU GllOZA SI MONARHIA
9

în disperarea că nu mai cu
prinde problemele țării guvernul 
caută orice soluție numai să 
cârpească cumva sacul gol al 
bugetului.

O metodă de a mai umple 
sacul peticit a găsit domnul 
Remeș grație voinței liberale ca 
ministru de finanțe al României.

Ce calcule și-a făcut domnul 
Remeș? Dacă România are 23 
de milioane de locuitori, aceștia 
își duc viața prosperă, sau cei 
mai mulți amărâtă în cel puțin 7 
milioane de case, fie ele locuințe 
individuale sau apartamente în 
bloc. Cel puțin 6 milioane dintre 
acestea sunt proprietate privată, 
lată mina de aur din care se vor 
pompa anul viitor cel puțin 6000 
de miliarde de lei la buget! 'Re
voluționar' raționamentul; dacă 
nu cumva tembel.

Printr-o reglementare fiscală 
guvernamentală care-și propune 
să modifice o lege deja existentă 
a impozitării locuinței evaluarea 
bazei de Impozitare urmează să 
se facă la valoarea de piață a 
locuinței. Cele mal multe locuințe 
ar urma să fie evaluate pornind 
de la 2.220.000 de lei pe metrul 
pătrat de suprafață construită. 
La ceea ce rezultă din evaluare 
se aplică un impozit de 0,1 la 
sută în mediul sătesc șl 0,2 la 
sută în mediul urban.

Ce ar însemna asta în bu
getul unei familii?

Cel mai modest apartament 
în bloc de 2 camere în care își 
duc viața adeseori 2-3 familii are 
circa 65 mp suprafață construită 
și are instalații interioare. Fiind

Nepriceperea nu este o scuză
O funcționară de la Percepția rurală din Ilia a butonat la un 

calculator și ne-a prezentat situația societăților comerciale private din 
(această parte a județului: în cele opt comune sunt înregistrate și 
funcționează - cu ce rezultate nu are însemnătate - 204 SRL-uri, 43 
asociații familiale și activează 238 de liber profesioniști, lată deci că 
și în zona lliei privatizarea are condiții optime de manifestare. în 
discuția ce am avut-o cu dl loan Osoianu, șeful instituției amintite, am 
abordat modul cum se încadrează întreprinzătorii particulari în 
disciplina și legislația financiară.

Se cere menționat că în zona la care ne referim nu s-au 
înregistrat cazuri grave de evaziune fiscală, abateri mari de la 
legislația în domeniu. Patronii, întreprinzătorii achită la timp 
impozitele și taxele datorate statului.

- Se mai înregistrează uneori întârzieri de una sau două luni și 
în acest caz se aplică majorări - ne-a spus interlocutorul.

- Ce stă la baza acestui fenomen?
- Știți, nu puțini privatizați au pe post de contabil oameni 

nepricepuți, de obicei rude apropiate care nu știu să lucreze cu 
cifrele. Acești oameni ar trebui să fie contabili autorizați, mai ales 
fiindcă formularele se schimbă mereu și nu-s deloc simplu de 
întocmit. Dar nepriceperea nu este o scuză.

Traian BONDOR

Marți
29 decembrie
TVR 1

9.00 TVR Cluj 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoa
ra^. 05 Ecran de vacanță: 
Micuța fantomă (f. pt. copii 
SUA 1996) 13.30 Ansam
bluri folclorice: "Mureșul” 
(Tg. Mureș) 14.10 Santa 
Barbara (s/r) 15.00 Emi
siune pentru persoane cu 
handicap 15.30 Arhive ro
mânești (r) 16.00 Emisiune 
în limba maghiară 17.00 
Micuța Memol (d.a) 17.30 în 
flagrant (anchetă) 18.10 
Nick Freno - profesorul... 
(6) 18.35 Desene animate 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 
372) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spunl 20.00 Jur
nal, meteo, ediție specială, 
sport 21.00 Stația 
următoare, Greenwich Vil
lage (f. SUA 1976) 23.00 
Jurnalul de noapte
<_________________________  

construit din cărămidă arsă se 
evaluează cu 2.220.000 de lei/ 
mp iar în oraș aflându-se, ar 
urma să fie impozitat cu 0,2 la 
sută. Ați făcut calculul? Vă spun 
eu. Proprietarul său ar trebui să 
plătească un impozit anual de 
aproape 300 de mii de lei. Pen
tru multi pensionari aceasta în
seamnă pensia pe o lună. Nu 
mai facem calcule ce impozit ar 
urma să plătească pe casă o 
familie care a strâns cureaua o 
viață ca să-și construiască o 
casă cu toate utilitățile, în care 
să nu se simtă strâmtorată.

Remeșul dac-roman crede 
că astfel a descoperit gaura la 
macaroană cu acest sistem de 
impozitare a caselor de locuit. Ei 
bine, n-a descoperit-o. A mai 
încercat același calcul fantezist 
și înaintașul său Dălanu. N-a 
mers. Legea 27/1998 care statu
ează impozitele și taxele locale 
între care și Impozitul pe locuință 
nu a Inclus o asemenea bază de 
Impozitare. Domnul Remeș ar 
vrea să profite de vacanța parla
mentară șl să ne bage pe gât 
acest Impozit sub formă de ordo
nanță de urgență. în felul acesta 
poate fi sfidată, ignorată, modifi
cată orice lege. Speram însă că 
Parlamentul va sesiza aberația 
șl-l va aduce pe ministrul de 
finanțe cu picioarele pe pământ. 
Apropo, nu știți care partid din 
alianța la guvernare tună și ful
geră împotriva fiscalității exage
rate? Mi se pare că acela care-l 
susține pe dl Remeș.

ion CiOCLEi

TVR 2
8.00 Delfi și prietenii săi; 

Cenușăreasa (d.a/r) 9.00 
Documente culturale (r) 10.00 
Ultimul tren (r) 11.00 S.O.S. 
Patrimoniul (r) 11.30
Pelerinaje (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Doar o 
vorbă... (r) 13.00 Primul val (s/ 
r) 14.00 Conviețuiri (mag.) La 
gura sobei (p. III) 15.10 Ecran 
de vacanță: Delfi și prietenii 
săi (d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 
84) 16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Melodii populare 18.00 
Care pe cărei (cs) 18.40 
Dosarele istoriei (do) 19.40 
Natacha (s) 20.30 Baschet 
mase. 23.00 Tineri interpreți
23.30 Pelerinaje

ANTENA 1 >
6.45 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.15 
Agenția de presă (r) 10.25 
Iluzii (s, ep. 114) 11.25 Pericol

în timpul studiilor universitare urmate la Buda
pesta, Berlin și Leipzig, Petru Groza și-a format 
convingeri antimonarhiste. El i-a văzut cu ochii 
proprii pe împăratul Austriei, Franz Jozeph, pe 
kaiserul Germaniei, Wilhelm, pe regele Alfons al 
Spaniei.

“Mă gândeam: aceștia dispun de destinul 
popoarelor, aceștia fac război ... i-am cântărit și i- 
am găsit foarte ușori.” (MEMORII, cap. “Regi și 
regine”).

Groza a fost contemporan cu toți cei patru regi 
ai României, din dinastia Hohenzollern. Fiind 
născut șl crescut în Ardeal, care era încorporat în 
Ungaria, pe Carol I nu a avut prilejul să-l întâl
nească. Pe Ferdinand I însă l-a cunoscut îndea
proape. Se spune că în timpul vizitei întreprinse în 
Transilvania, după unirea acesteia cu România, 
regele Ferdinand I a zărit, printre miile de căciulari 
ce l-au întâmpinat pe peronul gării Deva, un om cu 
joben. Cineva din suită a fost trimis să-l poftească 
în trenul regal. în fața familiei regale s-a prezentat 
un domn elegant și manierat, care vorbea o impe
cabilă limbă germană. Era avocatul Petru Groza. 
Plăcut impresionat de elocința avocatului devean, 
regele și-a manifestat dorința de a-l avea ca sfetnic 
(ministru).

în anul 1919 Petru Groza este ales deputat în 
Adunarea Constituantă prezidată de Nicolae lorga, 
iar în anul 1920 aderă la Partidul Poporului condus 
de generalul Averescu, devenind cel mai tânăr 
ministru în cabinetul acestuia. La invitația lui Petru 
Groza, în 1926, principesa Elena, mama viitorului 
rege Mihai I, întreprinde o vizită în județul Hune
doara, fiind acompaniată de Nicolae lorga și 
avându-l ca amfitrion pe Groza. In anii 1926 -1927, 
Groza este ministru al Comunicațiilor și Lucrărilor 
Publice. Cunoscând îndeaproape dedesubturile 
guvernării și ale statului, el s-a convins de corupția 
care cuprinsese întreaga viață economică, socială 
și politică, cu ramificații inclusiv în cercurile 
monarhiei. încearcă să facă ordine în ministerul 
său, dar este revocat și rechemat după câteva zile 
ca ministru fără portofoliu. încă de pe atunci Groza 
declara public: "Ultimul meu rege a fost Decebal, 
după moartea lui am devenit republican". Dez
amăgit de intrigile clasei politice și ale curții regale, 
se retrage la Deva, unde se consacră studierii 
doctrinelor vremii.

După lovitura de la 23 august 1944, prin decret 
regal Petru Groza este numit vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri (4 nov.), iar la 6 martie 1945 
i se încredințează funcția de șef al guvernului. 
Regele Mihai I și Groza colaborează la înfăptuirea

țenii României.

j DARURI
Asociația “Floarea vieții"

• Deva a dăruit unor copii aron- 
I dați la Dispensarul III Micro din 

| municipiul reședință de județ
■ pachete pentru sărbători. Co- 
! piii, proveniți din familii cu pro- 
I bleme materiale, au primit în 
| dar pungi cu dulciuri, fructe și 
| alimente, pentru 6 copilași mai
■ mărișori și un bebeluș. Cră-
* ciunul a fost o sărbătoare mai 
I ... dulce decât zilele lor obiș- 

L

iminent (s/r) 12.30 Omul cu o 
mie de fețe (s) 13.30 Planeta 
vie (do, ep. 142) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Magazinul de 
jucării (f. d.a. SUA 1996) 15.30 
Dallas (s, ep. 143) 16.30 Știri 
17.00 Trei destine (s, ep. 62) 
18.00 Colivia de aur (s, ep. 32) 
19.00 Observator 19.30 
Marius Tucă Show 20.45 
Cursa de 700 de mile (w. SUA 
1975) 23.00 Observator 23.30 
Agenția de presă

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tăul 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 11.00 Dennis, 
pericol public (f/r) 12.30 
Seinfeld (s/r) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Secretele din 
Lake Succes (dramă SUA 
1993, p. II) 14.35 Suflet de 
femeie (s) 16.00 Nano (s, ep. 
190) 17.00 Știrile PRO TV
17.30 Dreptul la iubire (s, ep. 
20) 18.15 Știrile PRO TV 
19.20 Chestiunea zile 19.30

membri fondatori ai Asociației "Dr. Petru Groza".

nuite, valoarea darurilor depă
șind șase sute de mii de lei.

UMANITATEA
Publicația Asociației Han- 

dicapaților Neuromotori din ju
dețul Hunedoara, “Umanitatea” 
nr. 9, a apărut în ajunul Cră
ciunului așa că în deschidere 
are mesaje semnate de pr. 
Alexandru Hotăran, protopop, 
Mircia Muntean, primar, și con
ducerea AHN. “La ora bilanțului

Știrile PRO TV 20.30 Spitalul 
de urgență (s, ep. 16) 21.30 
Lois și Clark (s, ep. 5) 22.15 
Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei cu F. 
Călinescu 22.30 Veronica (s, 
ep; 16) 23.00 Știrile PRO TV/ 
Profit 23.20 Chestiunea zilei
23.30 Walker, polițist texan 
(s, ep. 3)

ACASĂ
7.00 Uneori avem aripi (s/ 

r) 7.40 Guadalupe (s/r) 8.30 
Te iubesc (s/r) 9.00
Sărmana Maria (s/r) 9.30 
Dragostea nu moare (s/r) 
10.00 Dr. Dolittle (f/r) 12.25 
Ca la mama Acasă (r) 12.30 
Ultima vară (s/r) 13.15 D.a. 
(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) 17.30 Ultima 
vară (s) 18.25 Ca la mama 
Acasă 18.30 Sărmana Maria

unor acte istorice importante, printre care redobân
direa Ardealului de Nord și legiferarea reformei 
agrare. Dând ascultare liderilor “partidelor istorice" 
(PNȚ - Maniu și PNL - Brătianu), care nu erau 
reprezentate în guvernul Groza, regele cere în 
august 1945 demisia guvernului, cerere căreia 
primul ministru nu-i dă curs ci rămâne la post. 
Regele refuză să mai semneze actele guver
namentale, declanșând cunoscuta "grevă regală”. 
Aceasta încetează în ianuarie 1946, când în guvern 
sunt incluși ca miniștri de stat fără portofoliu câte 
un reprezentant al celor două partide menționate 
mai sus.

în pofida unor neînțelegeri trecătoare, regele și 
primul ministru colaborează intens, lui Groza 
conferindu-i-se în mai 1946 ordinul “serviciul 
credincios”. în decretul regal sunt expuse meritele 
deosebite ale lui Groza dovedite în primul an de
guvernare.

Pe măsură ce în România se consolidau forțele 
de stânga, monarhia a devenit o piedică în calea 
avalanșei de reforme radicale ce vizau însăși 
orânduirea de stat. Petru Groza a avut mai multe 
convorbiri cu regele și cu regina - mamă, îngrijorați 
de pericolul ce amenința tronul. El i-a asigurat că 
atâta timp cât deține frânele guvernului, va avea 
grijă ca despărțirea României de monarhie să 
decurgă civilizat, prin bună învoială. La 30 decem
brie 1947, Petru Groza, împreună cu liderul comu
nist Gheorghe Gheorghiu - Dej au prezentat regelui 
spre semnare actul de abdicare.

Deși s-a consumat în condiții tensionate, 
înlăturarea monarhiei nu s-a soldat cu tulburări sau
victime. După plecarea din țară, regina - mamă 
Elena a declarat la un dineu oferit în vila sa din 
Florența că Petru Groza s-a purtat cu familia regală 
mai bine decât un tată. Această afirmație i-a fost 
transmisă fiicei acestuia, Maria Groza, aflată în 
misiune ONU, și a fost publicată de presa inter
națională.

La rândul său, ex-regele Mihai I a recunoscut 
cu diverse ocazii că în condițiile de atunci nimeni nu 
putea face mai mult ca Groza pentru protejarea sa 
(vezi interviul televizat în ziua de 23 august 1997).

După jumătate de secol de la proclamarea 
Republicii Române, viața a dovedit că actul de la 30 
decembrie 1947 a corespuns cerințelor vremii, 
lucru confirmat și de repetatele sondaje care 
reflectă opiniile republicane a circa 85% din cetă

Prof. Anghei NiSTOR 
Prof, ioachim Lazăr

T 
și a realizărilor”, o analiză a | 
adunărilor generale și con- ■ 
ferinței de alegeri cu lista noi- . 
lor aleși, “Putem îmbunătăți • 
activitatea în rândul tinere- | 

tului", “Speranțe pentru viitor” | 
și "Stimulentul psihic în dez- ■ 
voltarea copilului” sunt ma- ! 
teriale de major interes pentru I 
cititorii revistei. Din ea nu | 
puteau lipsi - dată fiind apro- | 
pierea sărbătorilor de iarnă - . 
Plugușorul și “Scrisoarea că- * 
tre Moșu". (V.R.)

J
(s) 19.00 Dragostea nu 
moare (s) 19.25 D.a. 20.00 
Dragoste și putere (s) 20.45 
Misterioasa doamnă (s)
21.30 Surorile (s) 22.30 
Profesorul (f. Italia 1985)

PRIMA TV
7.00 Prima oră 10.00 Zona 

M (r) 11.00 Cinemagia (r) 
12.00 Misterele din New Or
leans (s) 13.00 Atingerea 
îngerilor (s) 14.00 Celebri și 
bogați (s) 15.00 Maria
Mercedes (s, ep. 23) 16.00 
Tia și Tamera (s, ep. 23) 16.30 
Malcolm și Eddie (s, ep. 23) 
17.00 Jerry Springer Show 
18.00 Focus, Meteo, Sport 
18.50 Real TV 19.00 Viper 
(s,e p. 33) 20.00 Camera 
ascunsă (div., ep. 33) 20.30 
Brooklyn South (s, ep. 5)
21.30 Dosarele Y (do) 22.30 
Focus + emisiune de știri 
23.00 Ultima ediție 
(talkshow)

neeeșceț
Marți.
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3 BERBEC

Atenție la relațiile cu semenii. 
Există posibilitatea să vă 
schimbați prietenii, să vă certați 
cu partenerul. încercați să fiți 
mai constant în atitudini.

O TAUR
Vă așteaptă o provocare 

sentimentală sau profesională. 
Un curent afectiv benefic vă 
ajută să faceți față cu brio 
oricărei situații.

O GEMENI
Schimbarea, indiferent de 

direcția în care s-ar întâmpla, 
vă avantajează. Trebuie doar 
să fiți deschis către schimbare 
și veți avea apoi un nou 
început.

□ RAC
Starea de plictiseală fără 

motiv, problemele de orice 
natură sunt depășite nesperat 
de bine. E posibil chiar să 
primiți daruri.

O LEU
Dragostea ori prietenia vă 

pot fi puse la încercare. 
Schimbarea te pândește și 
oricât ai vrea nu poți controla 
lucrurile, așa cum faci de 
obicei.

3 FECIOARĂ
Atenție la cheltuieli, căci 

există riscul ca ele să 
depășească veniturile proprii și 
bugetul familiei. Nu-ți stă în fire 
să fii mână spartă dar acum 
riști să fii.

□ BALANȚĂ
in domeniul sentimental 

lucrurile se aranjează în direcția 
dorită de tine. Și în familie 
entuziasmul îti este apreciat.

O SCORPION
Banii sunt la ordinea zilei și 

pot proveni din diverse 
domenii, din afaceri mai mult 
sau mai puțin cunoscute. 
Posibile probleme în casă.

O SĂGETĂTOR
Sursele de câștig sunt 

binevenite. Și în planul relațiilor 
- cu prietenii, sentimentale, 
sociale - sunt posibile schimbări 
importante mai ales pentru 
persoanele născute la început 
de decembrie.

O CAPRICORN
Calmul, buna dispoziție sunt 

stări potrivite pentru 
întâmpinarea sărbătorii 
sfârșitului de an. Atenție al 
accidente sau boli de sezon.

O VĂRSĂTOR
Noi prieteni, noi relații 

comerciale, deși n-ai 
experiență în domeniu, sunt 
posibile în această perioadă. 
Viață socială bogată, cu 
schimbări majore.

3 PEȘTI
O mulțime de piedici în 

carieră, în afirmarea socială sau 
în realizarea visurilor apar pentru 
cei născuți în prima decadă a 
lunii martie. Celorlalți soarta le 
surâde în toate domeniile.
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La Hărău
Ajutoarele sociale, pentru unii 

mumă, pentru alții ciumă
Anul 1998 a însemnat în 

primul rând acutizarea crizej 
economice cu care se confrunta 
țara. A crescut numărul 
șomerilor și al celor dependenți 
de ajutoarele sociale, astfel că în 
țară sunt tot mai mulți oameni 
necăjiți.. Pentru toți românii viața 
e grea și scumpă, dar pentru 
acești oameni ea înseamnă luptă 
pentru a supraviețui de pe o zi 
pe alta. Am întâlnit mulți astfel de 
oameni în peregrinările noastre 
ziaristice prin județ. Unii pe la 
ușile birourilor de șomaj ori ale 
cantinelor de ajutor social, alții pe 
la ușile primarilor și ale consiliilor 
locale pentru a-și cere drepturile. 
De asemenea, pe adresa 
redacției au sosit numeroase 
scrisori în care astfel de oameni 
- adevărate cazuri sociale - își 
prezentau problemele și 
necazurile solicitându-ne 
sprijinul.

Un grup de oameni 
necăjiți, bătuți de soartă

în luna noiembrie au sosit la 
redacție două astfel de scrisori 
din comuna Hărău, ambele 
semnate “un grup de oameni 
necăjiți, bătuți de soartă", din 
care cităm:

“Dragă redacție, suntem mai 
mulți oameni necăjiți din satele 
Banpotoc, Chimindia, Hărău și 
Bârsău care primim, sau mai bine 
spus, am primit un ajutor social 

Se închid si deschid unități comerciale
Fără doar și poate domeniul ce se mișcă toane repede în drumul spre 

economia de piață este cel al comerțului. Aparși dispar, peste noapte aproape, 
magazine noi, multe își schimbă stăpânul și profilul, altele pier de tot. Nimic 
nefiresc în acest fenomen. Lucrurile se mișcă și asta este foarte bine, in 
fenomenul respectiv am vrea să semnalăm o latură a acestuia și anume aceea 
că-și încetează activitatea acele unități ce aveau profil de alimentație publică. Și 
mai ales cele ce desfăceau băuturi alcoolice - tării, bere, cafea, sucuri etc. Să 
luăm spre fundamentarea afirmației municipiul Deva. Cu ceva vreme în urmă, 
Gospodina din centrul localității a tras obloanele. în locul ei a apărut o unitate ce 
desface îmbrăcăminte și încălțăminte. Mai apoi a fost priponit - a se citi "lichidat” 
- birtul “Calul bălan”. în spațiul acestuia, încă nu s-a iscat nimic, dar am putea 
pune pariu că profilul nu va fi continuat.

Cunoscutul "Cocoșul de aur” și-a luat zborul spre cine știe ce zări. Nu puțini 
deveni au regretat treaba asta, cocoșul a fost multă vreme o unitate de elită a 
comerțului devean. în locul lui, s-a deschis o unitate ce comercializează cele 
mai noi modele de îmbrăcăminte și încălțăminte, în special pentru tineret.

Deci, în comerț, lucrurile se schimbă foarte repede.
Traian BONDOR

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

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

Ofertă specială: Ford Mondeo 2,0 CLX Ia 22.104 DM

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

de la Primărie. Din primăvară nu 
am mai primit nimic, iar acum când 
mergem la Consiliu ni se spune 
că nu au bani. La un moment dat, 
când primarul ne-a promis că ne 
plătește, ne-am bucurat crezând 
că ne vor da și banii din urmă și 
așa vom putea să ne cumpărăm 
și noi lemne. Dar a venit iarna și 
noi nu am primit nici un ban. De 
câte ori am fost la domnul primar 
Dălie, dânsul a dat din umeri. Dar 
el nu știe ce înseamnă să nu ai 
ce băga în oală, ce băga în foc 
sau să stai în frig.

Dragă redacție, vă rugăm din 
tot sufletul să vă interesați și de 
viața noastră, adică a celor 
necăjiți. Vă rugăm să luați în 
serios această scrisoare căci 
suntem disperați și nu știm ce să 
mai facem.”

Pentru săraci nu sunt bani

în urma acestor scrisori ne
am deplasat în comuna Hărău 
pentru a vedea cum s-a ajuns în 
această neplăcută situație. 
Domnul Petru Dălie, primarul 
comunei, ne-a spus: “Din cauza 
bugetului sărac, din luna mai nu 
am mai reușit să plătim alocațiile 
de sprijin pentru cele 42 de 
dosare de ajutor social. Deși 
fiecare leuț care intră în Primărie 
e bine drămuit de Consiliul local, 
veniturile sunt mici astfel că banii 
n-au mai ajuns și pentru plata 
ajutoarelor. Fondurile au fost 

folosite pentru iluminatul public, 
reparații la școli, cămine și 
drumuri, decolmatarea văilor 
Banpotoc și Vărmaga etc. Banii 
la buget sunt puțini, vin cu 
întârziere astfel că abia ne 
descurcăm cu plata salariilor 
personalului angajat al Primăriei. 
Pe de altă parte ar cam fi timpul 
să se termine cu întinsul mâinii 
și să se schimbe legea. Sunt 
oameni bătrâni care nu mai pot 
munci dar pentru că au pământ 
nu au dreptul la ajutor social. Iar 
tinerii sănătoși și în putere care 
ar putea lucra dar nu vor au 
dreptul la acest ajutor social. 
Unde-i dreptatea?!’'

* * ★

Chiar așa, unde-i dreptatea? 
Legea - bună, rea cum e - le dă 
dreptul acelor oameni necăjiți la 
acel ajutor social. Consiliile 
locale, sărace cum sunt, fie 
efectiv nu au bani pentru 
aceste ajutoare, fie nu se prea 
interesează de plata lor 
considerând că legea nu-i bună. 
Astfel pentru că legea are 
scăpări - nu obligă efectiv 
consiliile să plătească la timp 
acele ajutoare și permite unora 
care pot, dar nu vor să 
muncească, să profite de banul 
public - ajutoarele sociale au 
devenit pentru unii mumă, iar 
pentru alții ciumă.

Cristina CÎNDA 
Ciprian MARINUȚ

rf

I 
iDotare

în comuna Turdaș aplicarea 
Legii fondului funciar poate fi 
considerată încheiată. Odată cu 
intrarea în posesia pământului 
la care au dreptul, țăranii își 
procură și utilajele cu care să-l 
lucreze. La ora actuală în 
localitate există 26 de tractoare. 
Dintre acestea 11 Sunt în satul 
Pricaz, cel mai avansat în ce 
privește dotarea tehnică.

întârzieri
Din discuția ce am avut-o 

recent cu dl Florentin Hărău, 
primarul comunei Peștișu Mic, 
am aflat că aplicarea Legii 
fondului funciar se apropie de 
final în satul de reședință a 
comunei ca și în Mânerău și 
Josani. La Valea Nandrului se 
măsoară încă pământul, 
lucrarea întrerupându-se din 
cauza iernii. în satele Ciulpăz, 
Dumbrava și Cutin încă nu s-a 
măsurat nimic din cauză că 
lipsesc topometriștii.

Participare 
foarte mică
Fiecare consilier al 

Consiliului local din Gurasada 
primește lunar o indemnizație - 
sau cum se va numi - de 574000 
lei. Pentru ce ? Pentru că participă 
- vreme de2-3 ore -la o ședință 
pe lună. Dl Victor Haneș, 
primarul localității, consideră 
acest fapt nefiresc, mai ales din 
cauză că aleșii comunei nu 
participă decât în foarte mică 
măsură la aplicarea a ceea ce 
hotărăște consiliul local.

._________Traian BONDOR j

DE LA BLĂNURI DEN PETICE, 
LA COSTUME DIN PIELE

PENTRU MOTOCICLIȘTI DE 
PERFORMANTĂ

Fiind cândva exclusiv o 
secție de valorificat deșeurile de 
blană, Societatea Comercială 
"Vidra Confex" Hunedoara s-a 
născut prin divizarea S.C. Favior 
S.A.- Compania de Blănuri Vidra 
din Orăștie. Divizarea a coincis 
cu "ridicarea în picioare" a fostei 
secții din punctul de vedere al 
potențialului de prelucrare oferit. 
Astăzi, ne spune dl ing. Petru 
Ișfan, directorul general al firmei, 
la Hunedoara se pot executa 
confecții din blană naturală și 
sintetică, produse de marochi- 
nărie, confecții din piele naturală 
și sintetică, huse din blană 
naturală și sintetică pentru 
scaune auto, precum și 
echipament de lucru și protecție.

în prezent, la "Vidra Confex" 
este în lucru o comandă de 1000 
de costume din piele pentru 
motocicliști de performanță. 
Producția face obiectul unui lohn 
cu un partener italian, aducând 
firmei un venit de peste-300 de 
milioane de lei lunar. Costumele 
fabricate la Hunedoara vor 
îmbrăca campioni occidentali ai 
curselor de motociclism 
profesionist, volumul comenzii 
asigurând front de lucru pentru 
75 din salariații firmei până în luna 
mai 1999. "Vidra Confex" 
onorează și o comandă din 
partea unui partener olandez 
pentru confecții textile destinate 
copiilor și adolescenților. Se 
produc lunar cca. 1500 de 
articole vestimentare, pantaloni, 
bluze, jachete, manopera, pe 
acest interval temporal, 
reprezentând echivalentul a 
50.000 DM. Pentru piața internă, 
firma a onorat în acest an 
comenzi pentru căciuli îmblănite 
destinate salariaților din M.l. , 
pufoaice îmblănite pentru 
muncitorii de la ROMGAZ și o 
serie de haine de tercot îmblănite 
având ca beneficiar CONEL-ul.

Divizarea secției hunedorene, 
în vara acestui an, i-a adus 
acesteia, prin redistribuire, și o 
cotă din datoriile firmei mamă. 
Este vorba de cca. 6 miliarde de 
lei care trebuie restituiti 

companiei din Orăștie. în 
prezent, această datorie s-a 
redus la 3 miliarde de lei, 
"Vidra Confex” angajând un 
credit bancar pentru stingerea 
unei părți din datorie. Din 
resursele proprii, firma a 
contribuit la plata datoriilor cu 
500 de milioane de lei. Din cele 
declarate de dl Petru Ișfan a 
reieșit că datoriile care apasă 
pe firmă sunt “contrabalansate" 
de stocurile de produse finite 
pe care le are firma. Având în 
magazie marfă în valoare de 
cca. un miliard de lei, iar pe 
rețeaua comercială, numărând 
130 de detailiști în toată țara, 
fiind distribuite produse în 
valoare de 4 - 5 miliarde de lei, 
ajungem la o valoare totală a 
stocurilor ce echivalează 
obligațiile financiare ale 
societății. Totuși, povara 
datoriilor și modul anevoios de 
stingere a stocurilor, la care se 
adaugă dobânzile bancare, 
grevează rezultatele econo
mice ale firmei. Din datele 
prezentate de dl ec. Gheorghe 
Graur, directorul adjunct al 
societății, am reținut că pe 1998 
s-a realizat o producție totală 
de 8,2 miliarde de lei, din care la 
intern 4,8 miliarde, iar la export 
3,4 miliarde de lei. Profitul 
realizat la "Vidra Confex" în 
lunile trecute, de când a 
devenit societate comercială de 
sine stătătoare, se ridică la 180 
de milioane de lei brut. Dl Petru 
Ișfan apreciază că în contextul 
în care, datoriile firmei se vor 
putea diminua, iar structura 
pieței autohtone va îmbrăca 
forma celei din vest, în care 
angrosistul este placa turnantă 
îhtre producător și detailist, se 
va putea vorbi de performanțe 
economice deosebite și la 
“Vidra Confex" Hunedoara. 
Până atunci, însă, cu tenacitate 
și diplomație în relațiile cu 
partenerii vestici, firma s-a 
încadrat pe drumul a cărui 
destinație principală este 
supraviețuirea economică .

A. SĂLĂGEAN

r" 1 ........ ........ .

Sl/r Deva rămâne același Serviciu Util Tuturor
Ca toate întreprinderile 

economice din țară, și 
Secția de Utilaje și Transport 
Deva începea, în 1990, un 
nou drum - cel al economiei 
de piață, deși era și a rămas 
până astăzi proprietate de 
stat. Atunci, în 1990, la 
conducerea unității venea 
inginerul loan Galea, un om 
capabil, serios și ordonat, 
hotărât să așeze activitatea 
firmei pe coordonatele 
noilor exigențe și cerințe: de 
organizare, de producție, de 
productivitate, de calitate. Azi, 
loan Galea rememorează cu 
satisfacție evoluția SUT Deva 
în cei nouă ani, în 
permanentă dinamică.

- în anii 1990-1993 ne
am redus personalul de la 
700 de angajați la circa 400, 
iar acum avem în jur de 250 
de salariați. S-ar putea pune 
și probabil mulți își pun 
întrebarea: Este mult, este 
puțin? Noi spunem că este 
atât cât trebuie ca să 

acoperim nivelul producției și 
al serviciilor ce ne sunt 
solicitate. Și oamenii care au 
rămas înțeleg acest lucru. în 
timp, ei s-au adaptat noilor 
condiții de muncă, și-au 
perfecționat pregătirea 
profesională, răspunzând din 
ce în ce mai bine preferințelor 
și pretențiilor beneficiarilor.

Faptul că SUT dispunea 
și dispune de o puternică 
bază tehnică și materială și 
de oameni cu înaltă 
pregătire i-a permis să-și 
diversifice continuu activi
tatea, să atragă an de an noi 
clienți din afara SC “Condor” 
SA Deva. Azi, mai mult de 70 
la sută din volumul producției 
și serviciilor unității sunt 
destinate unor terțe firme sau 
persoane. în cei nouă ani de 
zile, SUT și-a definit pe cont 
propriu acea deviză pe care 
și-o impune și cu care se 
impune orice economie de 
piață: calitatea produselor și 
serviciilor, operativitate în 

asigurarea lor și prețuri cât 
mai accesibile. Iar rezultatele 
concrete, acum, în pragul 
încheierii anului 1998, sunt 
concludente, după cum 
menționa dl loan Galea, 
directorul firmei și director cu 
activitatea de prestări servicii 
al SC "Condor" SA Deva, 
structură înființată în urma 
reorganizării societății: 
realizarea unei producții de 
peste 20 de miliarde de lei, 
cu un profit brut însumând 10 
la sută din volumul total al 
activității prestate.

Reorganizarea 6C 
“Condor” SA, în vederea 
privatizării, a însemnat, între 
altele, și preluarea de către 
Antrepriza SUT - Prestări 
Servicii Deva a unor activități 
de la fostele filiale, dar și 
dezvoltarea producției și 
serviciilor proprii, de bază, 
organizarea altora noi, la 
același număr redus de 
posturi, spune loan Galea. 
Noul pliant pe care l-am scos 

și l-am lansat către 
beneficiarii noștri cuprinde 
gama complexă și diversă de 
produse și servicii pe care le 
realizăm. Aș menționa și prin 
intermediul ziarului “Cuvân
tul liber” câteva: mortare și 
betoane de toate mărcile, 
ciment, var și ipsos (amba
late în saci), patru sorturi de 
agregate (spălate și 
concasate), prefabricate 
pentru orice tip de construcții 
(planșee, grinzi etc.), tuburi 
din beton, borduri, dale din 
beton pentru pavaje (în 
diferite forme, dimensiuni și 
culori), plase sudate și 
împletite din sârmă zincată, 
armături din oțel-beton, 
confecții metalice (uși, 
ferestre, vitrine, închideri de 
balcoane, împrejmuiri, struc
turi de rezistență), diverse 
lucrări de tâmplărie din lemn 
(uși, ferestre, grinzi etc.). De 
asemenea, efectuăm trans
porturi cu autobasculante, 
autocamioane, trailere, trac

toare cu remorcă (și 
închiriem astfel de mijloace 
de transport și utilaje), 
închiriem și alte utilaje 
specifice constructorilor 
(macarale și automacarale, 
motocompresoare, excava
toare, buldozere, utilaje t- 
rasiere etc).

L-am întrebat pe dl loan 
Galea ce perspective are 
Antrepriza SUT - Prestări 
Servicii Deva în anul 1999.

- Noi zicem că bune - ne-a 
răspuns optimist. în pofida 
bugetului de austeritate, 
sperăm să se găsească banii 
necesari pentru continuarea 
obiectivelor începute. Con
strucțiile nu vor înceta 
niciodată. Și nici “Condor” 
Deva. Mai ales că sperăm ca 
1999, poate chiar primul 
trimestru din noul an, să 
aducă privatizarea societății. 
PAS-ul și-a depus 
documentațiile la Sucursala 
Teritorială a FPS Deva, după 
încheierea etapei de 

restructurare și reorganizare 
a societății, de dimensionare 
a bazei tehnice și a 
personalului la nivel 
corespunzător unei unități 
private. Oricum, Antrepriza 
SUT - Prestări Servicii Deva 
are de pe acum o serie de 
comenzi pentru anul viitor și 
credem că din primăvară, 
când se va da “dezlegare” la 
construcții, să primim și 
altele, să putem obține 
rezultate cel puținja nivelul 
celor din 1998. în ce ne 
privește, vom fi permanent 
pe metereze cu toate forțele 
tehnice și umane de care 
dispunem, vom întreține 
aceleași bune relații cu 
colaboratorii și clienții noștri, 
pe care îi vrem în număr cât 
mai mare.

- Felicitări, succes și la 
mulți ani tuturor angajaților de 
la Antrepriza SUT și de la 
“Condor" Deva, colaboratorilor 
șlclienților acestora! (P)

’ Dumitru GHEONEA 
ion CiOCLEi .
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