
Ieri, minerii din Valea 
Jiului au cnntinuat

La istorie,

Elevii români vor studia cel puțin două ore despre Holocaust
greva generală

• începută luni, 4 ianuarie 
1999 cu primul schimb al zilei, 
greva generală a minerilor din 
Valea Jiului a continuat și marți și 
ieri, până în jurul orei 18, în fața 
Societății Naționale a Huilei 
Petroșani și cu marșuri pe 
străzile municipiului.

• Miron Cozma i-a chemat 
din nou pe ortaci la unitate și la 
continuarea acțiunilor de protest 
până la rezolvarea de către 
Guvern a celor 30 de revendicări, 
toate gravitând în jurul aceleiași 
idei: neînchiderea minelor.

• La ora 15 a zilei de marți, 
5 ianuarie, când Miron Cozma și 
ortacii săi din LSMVJ îi 
convocaseră imperativ la discuție, 
la Petroșani, pe primul ministru (Continuare în pag. 8) j

al Consiliului Politic și 
Consiliului Executiv al Biroului 
Permanent județean Hunedoara 

al Partidului Democrat

cadrul Programelor europene
Convorbire cu dl Gheorghe Barbu, președintele 

Consiliului județean Hunedoara

Consiliul Politic și Consiliul Executiv al BPJ Hunedoara al 
Partidului Democrat luând cunoștință de repetatele afirmații ale 
unora dintre liderii Ligii Sindicatelor Miniere din Valea Jiului 
prezentate în mediile de informare locale și naționale cu privire 
la o așa numită răzbunare politică a Partidului Democrat 
îndreptată asupra sectorului minier din Valea Jiului, dorind o 
rapidă dezamorsare a situației din Valea Jiului, precizează 
următoarele:

Nu a existat și nu există nici un fel de răzbunare politică 
îndreptată împotriva vreunui segment al populației județului 
Hunedoara sau a minerilor din Valea Jiului și o considerăm o 
afirmație hazardată și fără nici un fundament real.

Evenimentele din anii 1990 -1991 sunt evenimente de care 
ne amintim cu tristețe, dar le considerăm pagini cenușii ale unei 
istorii zbuciumate prin care a trecut România odată cu 
schimbarea dictaturii comuniste și trecerea spre transformări 
democratice, iar acele triste evenimente nu au nici o legătură 
cu situația socio-economică și politică din România anilor 1998 
-1999. Cea mai concludentă dovadă că nu există nici un fel de 
ranchiună sau răzbunare politică îndreptată special către 
Valea Jiului este că Ministerul Industriei și Comerțului, gestionat 
de către Partidul Democrat, și-a propus să respecte un 
Program de Guvernare și să realizeze reforma în toate 
sectoarele pe care le gestionează, nu doar în sectorul minier și 
nu doar în Valea Jiului, ci și în fostele regii RENEL, ROMGAZ, 
PETROM și alte unități din întreaga țară.

Trebuie știut faptul că Ministerul Industriilor și Comerțului s- 
a implicat direct în găsirea unor modalități de creare a noi locuri 
de muncă dar și de susținere a jnvestițiilor pentru dezvoltarea 
infrastructurii în zonele miniere și nu numai. Astfel doar la CET 
Paroșeni spre exemplu s-au alocat sute de miliarde și se 
concretizează prin intenția Ministerului Industriei și Comerțului 
de a susține un Protocol cu ROMGAZ pentru realizarea 
magistralelor de gaz din Valea Jiului.

Pe de altă parte, Partidul Democrat a asigurat și își propune 
ca și în continuare să asigure sprijin total, inclusiv politic, pentru 
ca lucrurile să intre pe un făgaș normal în toate zonele 
afectate de restructurare și aplicarea reformei cu o atenție 
specială îndreptată spre Valea Jiului. Această susținere a 
Partidului Democrat s-a concretizat și prin acțiunile 
reprezentanților administrației locale și județene, membri ai 
Partidului Democrat, prin susținerea apariției Legii Zonelor 
Defavorizate.

Partidul Democrat asigură întreaga populație din Valea Jiului 
de tot sprijinul pentru ca efectele restructurării în minerit să fie 
cât mai puțin dureroase.

Considerăm că afirmațiile unor lideri ai sindicatelor miniere 
apărute recent în mediile de informare, neargumentate tehnic, 
nefundamentate economic, ba chiar tendențioase, nu fac decât 
să îngreuneze procesul firesc, dureros dar necesar de 
aplicare a reformei în sectorul minier din România.

Președinte, Vicepreședinte,
Gheorghe BARBU Vaieriu BUTULESCU

Radu Vasile și pe ministrul 
Industriei și Comerțului, Radu 
Berceanu, premierul îi primea în 
biroul său din Palatul Victoria pe 
cinci ziariști de la ziarul ‘'Matinal” 
din Petroșani, în frunte cu 
directorul și redactorul șef, 
care-i solicitaseră o întrevedere 
tocmai pe tema situației create 
în Valea Jiului în urma închiderii 
a patru unități miniere.

• După cum ne-a spus 
colegul Mihai Barbu, redactorul 
șef al cotidianului Văii Jiului, 
"Matinal", primul ministru a 
apreciat protestele minerilor ca 
fiind antireformă, manipulări ale

Dumitru GHEONEA

în»gimnaziu și licee, în 
cadrul lecțiilor privind cel de
al doilea război mondial, vor 
fi alocate ore distincte (2-4) 
temei Holocaustului, 
prevede un ordin semnat de 
ministrul Andrei Marga. 
Inspectorul de specialitate 
din MEN va elabora liniile 
orientative pentru abordarea 
temei și o va include în 
programele analitice ale 
disciplinei Istoriei care se
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în cadrul activității com
plexe și diverse desfășurate 
de Consiliul județean 
Hunedoara în anul 1998, 
un capitol aparte, deosebit 
de important, l-a constituit 
cel privind participarea la 
Adunarea Regiunilor 
Europei. în acest context,

în aplicarea Ordonanței de Urgență nr.50/1998
Precizări privind regimul accizelor și 

al altor impozite indirecte
Discuție cu dl ec. Gheorghe Blaj, director general al Direcției Generale a Finanțelor Publice 

și Controlului Financiar de Stat a Județului Hunedoara
întrucât apariția la sfâr

șitul anului trecut a Ordo
nanței de Urgență a 
Guvernului nr.50 ce aduce 
o serie de modificări și 
completări la prevederile 
OUG nr.82/1997 privind 
regimul accizelor și al altor 
impozite indirecte a bulver
sat serios activitatea în 
comerțul cu băuturi alcoo
lice, cu produse din tutun

supun reformei. Același in
spector este autorizat ca 
împreună cu specialiștii din 
domeniu să elaboreze 
lucrări didactice consacrate 
Holocaustului. Specialiștii 
din licee și universități vor 
realiza abordări
interdisciplinare consacrate 
Holocaustului.

Ordinul mai prevede că 
Agenția Turismului Școlar 
este autorizată să 

conducerea Consiliului 
județean a inițiat o serie de 
proiecte pe tematici variate 
din programele europene, 
pe care le-a înaintat 
organismelor abilitate pen
tru finanțare și materializare, 
a căutat și a găsit parteneri 
pentru susținerea lor 
materială.

- V-am ruga, die Gheorghe 
Barbu, să vă referiți ia 
câteva din aceste proiecte.

- îmi face plăcere să 
amintesc un proiect deja 
realizat, din cadrul 
Programului SESAM, și 

și de cafea, l-am rugat pe dl 
director general să aducă 
precizările de rigoare cu ca
racter de noutate, cuprinse 
în noul act normativ emis în 
acest sens.

în context, interlocutorul a 
subliniat faptul că prin OUG 
nr.50/1998 s-au făcuttso . . ,_..... .. ........... _,_____
serie de modificări în ceeă^dl Blaj - este de menționat 
ce privește modul cum se că nici un agent economic 
desfășoară activitatea agerii", nu-și mai poate desfășura

organizeze un sistem stabil 
de excursii periodice ale 
elevilor din România în Is
rael pentru vizitarea 
Muzeului Holocaustului. La 
același muzeu vor fi pregătiți 
profesorii români trimiși de 
MEN, care după revenirea 
în țară vor asigura 
pregătirea altor profesori în 
tema Holocaustului.

Tot ca urmare a ordinului 
emis ieri de ministrul Marga, 

■

anume reabilitarea, îm
preună cu Primăria munici
piului Hunedoara, a unui 
bloc de garsoniere în 
municipiul Hunedoara și 
repartizarea locuințelor unor 
tineri care au împlinit vârsta 
de 18 ani, provenind din 
casele de copii, ca și 
integrarea lor socială pe 
timp de doi ani, respectiv 
asigurarea de locuri de 
muncă. Menționez că am 
beneficiat de o finanțare 
PHARE în sumă de 
120.000 de ECU, 
nerambursabilă.

ților economici care produc 
și comercializează alcool și 
băuturi alcoolice, produse 
din tutun și de cafea. Foarte 
important de reținut este că 
aplicabilitatea prevederilor 
ordonanței amintite începe 
cu data de 1 ianuarie 1999.

în primul rând - spunea

Institutul de Studii Iudaice 
și Istorie a Poporului 
Evreu “Moshe Carmilly" 
de la Cluj își extinde 
biblioteca și va primi un 
spațiu suplimentar. La fel, 
Institutul de Studii Iudaice 
al Universității București 
și Centrul de Studii 
Iudaice al Universității 
Craiova își dezvoltă 
programele și își extind 
bibliotecile aferente. (A)

APARE LA DEVA

- Sunt și alte proiecte 
propuse, înaintate sau în 
derulare.

- Trei dintre acestea, de 
mare interes și perspec
tivă, se circumscriu Progra
mului ECOS UVERTURE. 
Primul se intitulează 
''Identitate regională pentru 
o dezvoltare durabilă” și 
are parteneri din Germania 
(ca șef de proiect), Franța,

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 2)

activitatea în domeniul 
vizat - producție și comer
cializare - fără autorizația 
emisă .de către Ministerul 
Finanțelor sau de către di
recțiile generale județene 
ale finanțelor publice. 
Potrivit prevederilor OU

A consemnat 
_______ Nicoiae TlRCOB 
______(Continuare în pag. 8) Â

^SFÂNTUL 1OAN BOTEZĂTORUL
A fost ales de Dumnezeu 

ca să fie înaintemergătorul 
Fiului Său și să-i pregătească 
pe oameni, prin pocăință, 
pentru a primi cu vrednicie pe 
Mesia, adică pe Isus 
Mântuitorul. De mic se 
retrăsese in pustie, departe 
de lume și de patrie, unde 
rămase până la vârsta de 30 
de ani, viețuind în post și 
rugăciune și preamărind pe 
Domnul. Din poruncă 
dumnezeiască, loan Începu 

să predice oamenilor 
apropiata venire a lui Mesia, 
îndemnându-i să se lepede 
de păcate. Mulți oameni 
ascultau cuvântul lui, dar 
mulți fățarnici - dintre cei avuți 
- veniră să-l ispitească. Pe 
aceștia, sfântul loan li certă cu 
aspre cuvinte, pentru 
fățărnicia lor, sub care zăceau 
nenumărate păcate. Pe cei ce 
se pocăiau cu adevărat, el li 
boteza în apa Iordanului. Dar 
botezul lui loan nu era 

botezul mântuirii lui Hristos, 
ci numai pregătirea 
acestuia.

Atât de mare ajunsese 
faima lui, încât unii iudei îl 
întrebau dacă nu cumva 
este el Mesia cel așteptat. 
El însă tuturor le spunea: " 
Eu vă botez pe voi cu apă, 
dar Cel ce vine după mine 
și care este mai mare decât

Pr.dr.f.O.RUDEANU
(Continuare în pag. 2)

“Datoriile sunt majorate doar 
de penalități”

REP.:D-le director, în 
anul 1998 firma pe care o 
conduceți a fost protago
nista unui program de 
restructurare. Care sunt 
efectele acestuia în 
prezent?

I.F.: într-adevăr, timp de 
șase luni, începând cu 1 
aprilie 1998, “Termorep" s-a 
aflat într-un program de 
reorganizare. Prin măsurile 

aplicate s-a urmărit și o 
calibrare optimă a 
personalului. Din 450 de 
f Dialog cu di loan

Terdeș, director 
general al

SC Termorep 8A
Hunedoara

salariați am ajuns să avem 
astăzi 225 de oameni, 

ceilalți fiind disponibilizați. 
Efectele sunt benefice 
ducând la o reducere 
importantă a cheltuielilor 
societății. Fac precizarea 
că dat fiind specificul de 
lucru al principalului 
nostru beneficiar, CONEL, 
cheltuielile cu munca vie,

Adrian SĂLĂGEAN

(Continuare în pag. 8)
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Polonia, Slovacia și 
bineînțeles România 
respectiv Consiliul județean 
Hunedoara. Costul materia
lizării proiectului însumează 
923.000 de ECU, adică 
peste un milion de dolari, din 
care județului nostru îi revin 
105.000 de ECU. Proiectul 
își propune realizarea de 
studii și expertize privind 
potențialul de dezvoltare 
economică și turistică în 
județul Hunedoara, tipurile 
de turism și moaalitățile de 
punere în valoare, definirea 
conceptului regional de 
marketing, efectuarea unor 
schimburi de experiență 
între parteneri etc.

Al doilea proiect 
"Observator interregional de 
diagnoză si acțiune 
teritorială’’ - se bucură de 
parteneriatul regiunii Valonia 
din Belgia (lider de proiect), 
Consiliului General al 
Pirineilor Atlantici, Consiliilor 
județene Alba, Bihor, 
Hunedoara și are în atenție 
zona Munților Apuseni din 
România. Bugetul destinat 
realizării acestui proiect este 
de 1,375 de milioane de 
ECU. Ca autoare de 
subproiecte pe teme 
turistice, cele trei județe au 
finalizat documentațiile și le- 
au înaintat șefului de proiect 
în vederea depunerii la 
organismul abilitat de la 
Bruxelles pentru finanțare.

- Știm că și județul nostru 
este liderul unui proiect din 
acest Program.

- Da, este v.orba de pro
iectul cu tema "Dezvoltare 
culturală si economică în 
regiunile Europei", care se 
bazează pe un parteneriat 
cunoscut sub egida Comisiei 
a Vl-a a Adunării Regiunilor 
Europei și a Centrului 
European de păstrare a 
culturii tradiționale. între 
parteneri se numără țări 
precum Suedia, Irlanda, 
Spania, Anglia, Olanda 
Ținta proiectului este 
realizarea de studii și analize 
ale activității de promovare a

r —— — — — —— — — — —— — — — ——- — — — —— — — — h 
] Indemnizații de naștere J 
| De la Primăria din Gurasada am aflat că în anul 1998 s-au acordat | 
| indemnizații pentru trei tinere mame care au născut al doilea sau al | 
| treilea copil. Urmează ca încă o mămică să beneficieze de aceeași | 
| indemnizație, al cărei cuantum este de 300.000 lei. (E.S.)
L —————————_—————————————————j
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6,00 România: ora 6 vă oferă
rvR 1

"Cafeaua de dimineață" 9.00 TVR 
Cluj 10,00 TVR Info 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 12,00 
TVR Info 12,05 Pentru dv., 
Doamnă! (r) 13,00 Destine în 
vremuri de război (s/r) 14,00 TVR 
Info 14.10 Santa Barbara (s/r) 
15.00 Nașterea unui succes 
15.40 Ecclesiast '99 16,00 
Conviețuiri 17.00 Desene ani
mate 17.30 Timpul Europei 18,00 
TVR Info 18.10 Infidelități (s) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 378) 
19,50 Rezultatele tragerilor Su
per Loto 5/40 și Expres 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ediție specială, 
sport 21.00 Tom Jones (s, ep. 4) 
22,00 La vclan 22,10 Cu ochii’n 
patru 22,40 Jurnalul de noapte 
23,00 Dintre sute de catarge 0,00 
Pariul trio 0,05 Bank-Note 0,35 
Magazin muzical-umoristic

TVR 2
6,00 TVM Telematinal 8.00 

Desene animate 8,50 Știri 
bancare și bursiere (r) 9 05 De

Proiecte hunedorene 
îndrăznețe

turismului în general, a 
turismului cultural și rural în 
special, ca obiectiv al 
creșterii economice.

- Daria Berlin ce proiecte 
ați avansat?

- în prima decadă a lunii
noiembrie 1998 am condus o 
delegație a județului Hune
doara la Berlin, la Conferința 
anuală a Programului POLIS, 
unde s-a discutat îndelung pe 
tema transporturilor și 
protecției mediului, ideea și 
scopul fiind ca cetățeanul să 
beneficieze de servicii 
prompte și civilizate în aceste 
domenii. Consiliul județean 
Hunedoara a lansat cu 
această ocazie câteva titluri 
de proiecte, care s-au bucurat 
de interes și susținere. Unul 
se referă la "Reabilitarea 
drumurilor din subordinea 
Consiliului județean Hune
doara". Avem în vedere 
aplicarea unei strategii de 
îmbunătățire a calității 
drumurilor județene, prin 
dezvoltarea unei arhitecturi și 
servicii conexe moderne. 
Parteneri sunt Consiliul 
județean Hunedoara, con
siliile locale, reprezentanți ai 
Programului POLIS. Pe 
aceeași temă a drumurilor 
am prezentat proiectul 
"Soluții de management in 
congestiile________ rutiere"
(COMASO). Proiectul inten
ționează să rezolve o serie de 
probleme pe tronsonul de 
circa 70 de kilometri al DN 7, 
pe teritoriul județului Hune
doara, de la Ilia până la 
Sebeș, încadrat în coridorul 
european 4. Având în vedere 
că apele Mureșului ies 
adesea din matcă și 
afectează nu doar terenurile 
apropiate, ci și infrastructura 
rutieră și feroviară, ne-am 
gândit să direcționăm traficul 
greu de pe DN 7 pe o altă 
rută, cu alternativă de intrare- 
ieșire în viitoarea autostradă 
și cu variante de traversare și 
parcaj la Sântuhaim (în zona 
Eurovenus), cu protecția 
corespunzătoare a mediului.

la stânga la dreapta (r) 10,05 
George Enescu (r) 11.15 Cultura 
în lume (r) 12.00 Sunset Beach 
(s/r) 12.50 Doar o vorbă... (r) 
12,55 TVR Info 13.00 Medicina 
pentru toți (r) 13,30 Pelerinaje(r) 
14.00 Emisiune în limba maghiară 
15,00 TVR Info 15,10 Limbi 
străine: Spaniolă 15,35D.a. 16.00 
Țiganca (s, ep. 93) 16,50 Tribuna 
partidelor parlamentare 17 00 
Ceaiul de la ora 5 19,00 Știri 
bancare și bursiere 19,10 Față 
în față cu autorul 20,00 Destine 
în vreme de război (s) 21,10 
Ultimul tren (e.ec.) 22,00 Aceasta 
e marea (f.a.) 23,45 Lumea 
sportului 0,45 TVM Mesager

ANTENA I
6,40 Agenția de presă (r) 6.45 

Dimineața devreme (mag.) 10.00 
Știri 10.15 Agenția de presă (r) 
10.20 Iluzii (s, ep. 120) 11.20 
Prezentul simplu (r) 12,20 
Sâmbete și zâmbete 12.50 
Vedete în papuci (r) 13.30 
Planeta vie (do, ep 143) 14.00 
Știrile amiezii 14.30 Foișorul de 
foc (talkshow) 15.30 Dallas (s, 
ep. 149) 16 30 Știri 17.00 Trei 
destine (s, ep. 68) 17,50 Zodiac 
18,00 Colivia de aur (s, ep. 41) 

Am identificat și potențiali 
parteneri la Berlin, Koln, 
Rotterdam, Napoli, 
Veneția.

Pe tronsonul menționat 
al DN 7 am propus un alt 
titlu de proiect, așa-numit 
SOVIT (Șoseaua Viito- 
rului). Avem în intenție ca 
pe un kilometru din DN 7, 
în perimetrul municipiului 
Deva, să realizăm o reală 
șosea a viitorului, cu 
mobilier stradal adecvat, 
infrastructură și sisteme 
moderne de marcaje, 
semnalizare, iluminat, 
telefonie etc., la nivelul 
mileniului III.

Și tot la Berlin am mai 
propus un proiect 
interesant, după opinia 
noastră, așa denumit 
OIRA, resDectiv Realizarea 
unui studiu de impact și 
oportunitate_____pentru
transformarea aero
dromului de la Săulesti în 
aeroport national. Avem în 
vedere o bună conclucrare 
cu Aeroclubul Român - 
prin Filiala sa din Deva -, 
cu Consiliile municipal 
Deva și orășenesc Simeria 
și printr-o susținere din 
partea Ministerului 
Transporturilor.

- Sunt, trebuie să
recunoaștem, proiecte 
extrem de îndrăznețe, 
altminteri foarte
necesare. Când va 
începe înfăptuirea tpr?

- Unele, chiar în anul în 
care abia am pășit, 1999. 
Pentru aceasta este 
necesară colaborarea și 
susținerea materială a 
unor consilii locale, 
instituții și agenți 
economici, ministere. Nu 
va fi ușor, aflându-ne într- 
un nou an de austeritate 
economică și financiară, 
însă, repet, prin unirea 
tuturor factorilor interesați 
se poate face câte ceva.

- Va dorim succes, die 
președinte

19.00 Observator 19,30 Marius 
Tucă Show 21,00 Nightman (s, 
ep. 17) 22,00 Procurorul (s, ep 
16) 23,00 Observator 23,30 
Agenția de presă 23,35 Printre 
rânduri 0,35 Stăpânul 
sălbăticiunilor 2,10 Observator

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! 9,00 Profit 9,10 Riști și 
câștigi (r) 9,40 Roata norocului
(r) 10.10 Tânăr și neliniștit (s/r)
11.00 She Fought Alone (f/r)
12,30 Nebun după fine (s/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Johnny, băiat 
frumos (f.a.) 14.30 Suflet de
femeie (s) 15,15Tânărși neliniștit
(s) 16.00 Cărările iubirii (s, ep. 1) 
17.00 Știrile PRO TV 17.30 Dreptul 
la iubire (s) 18.15 Știrile PRO TV 
18,20 Riști și câștigi (cs) 18,50 
Roata norocului țes) 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO 
TV 20.30 Melrose Place (s, ep. 
109) 21,30 Nikita (s, ep. 43) 22.15 
Știrile PRO TV 22.20 Chestiune^*' 
zilei cu F. Călinescu 22 30 Prietenii 
tăi (s, ep. 16) 23.00 Știrile PRO 
TV 23.20 Chestiunea zilei 23.30 
Walker, polițist texan (s, ep. 7) 
0,15 Dosarele X (s)

SFANȚUL IO AN 
BOTEZĂTORUL
(Urmare din pag. 1)

mine, încât nici cureaua 
încălțămintelornu sunt vrednic 
să l-o dezleg, Acela vă va 
boteza cu Duhul Sfânt”. Silit 
să spună cine este, el zise: “Eu 
sunt glasul Celui ce strigă în 
pustie: găsiți calea Domnului, 
drepte faceți cărările Lui". 
După ce predică și boteză în 
jurul lerihonului trecu la 
Betabra și de acolo veni la 
Enon, lângă Salim. în râvna lui 
pentru cele dumnezeiești, nu 
cruța nici un păcat, ci arăta 
fățărnicia fariseilor, pângăririle 
pe care le făceau saducheii, 
mâncătoriile vameșilor, 
lăcomia și jafurile soldaților și 
chiar fărădelegile regelui Irod.

Acest Irod, râvnind la 
femeia fratelui său Filip, 
numită Irodiada, își lăsă pe 
soția sa legitimă și luă pe 
cumnata sa. Atunci loan 
Botezătorul se duse la el și-i 
zise: “Nu ți se cade ție să ai de 
soție pe femeia fratelui tău”, 
îndemnat de lingușirile 
curtenilor și la uneltirile viclene 
ale Irodiadei, regele puse pe 
Sfântul loan la închisoare, la 
castelul Maherus, dincglo de 
Marea Moartă. Irodiada căuta 
mereu prilej să scape de loan, 
care prin cuvintele sale îi 
amintea neîncetat de

ACASĂ
7.00 Prizonierul din Zenda (f.a.) 

9.00 Sărmana Maria (s/r) 9.30 
Dragostea nu moare (s/r) 10.00 
Roiul (f/r) 12.10 Ca la mama 
Acasă (r) 12,15 Ultima vară (s/r)
13.30 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 (s) 19.00 
Dragostea nu moare (s) 19.25 
Peter Pan (d a) 20.00 Dragoste 
și putere (s) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s) 21.30 Surorile (s)
22.30 Păsările (f.a.) 0,45 De 
partea legii (s)

PRIMA TV
7.00 Prima oră 10.00 Ultima 

ediție (r) 12.00 Misterele din New 
Orleans (s) 13,00 Focus 13.10 
Atngere^ îngerilor (s, ep. 25) 
14.00 Celebri și bogați (s, ep. 25) 
15.00 Maria Mercedes (s, ep. 25) 
18,00 Focus 16 16.10 Tia și 
Tamera (s, ep. 28) 16.30 Malcolm 
și Eddie (s, ep. 28) 17.00 Jerry 
Springer Show 18.00 Focus. 
Meteo, Sport 19.00 Viper (s,ep.

fărădelegea săvârșită de ea.
După aproape un an de 

la închiderea Sfântului loan, 
Irod s-a hotărât să dea un 
mare ospăț dregătorilor din 
Galileea, de ziua nașterii 
sale, în castelul Maherus. 
Marile lor mese erau însă 
însoțite de jocuri, și jocul 
Salomeei - fiica Irodiadei și 
a lui Filip - a plăcut așa de 
mult lui Irod, încât acesta îi 
făgădui că-i Va da orice va 
cere de la el. Atunci ea 
întrebă pe mama sa ce să 
ceară, iar aceasta îi 
răspunse să ceară capul lui 
loan Botezătorul. Irod trimise 
un soldat în temniță să taie 
capul lui loan și să-l aducă 
pe tipsie Salomeei.

Și astfel muri Sfântul loan 
Botezătorul cu un an înainte 
de răstignirea Mântuitorului. 
Dar pedeapsa lui 
Dumnezeu n-a întârziat să 
vină peste Irod și nelegiuita 
lui soție: arabii au cucerit o 
parte din regatul său, iar 
împăratul Romei, Caligula, 
sub care se găsea ludeea, îl 
coborî de pe tronul regesc, 
îi luă avuțiile și îl alungă 
împreună cu Irodiada, 
tocmai în Galia, unde 
amândoi au murit în mari 
lipsuri.

42) 20.00 Camera ascun 
(div., ep. 42) 20,30 Kickbo: 
(f.a.) 22,00 Frasier (s, ep.
22,30 Focus + 23,00 Ultir 
ediție (talkshow)

10.00 Demolatorul 12.00 Pe 
bune 13.45 De pe o zi pe alta
15.15 Dragă, am micșorat copiii! 
16.00 Mame și fii 18.00 Picasso, 
artist și demon 20.00 Foamea: 
întâlnirea 20.30 Ostatici ostili
22.15 Forța de reacție 23.45 
Prietenele

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program corner 

cial PRO TV Deva 07.00 - 09.01
"Bună dimineața, PRO TV e 
tău!” (coproducție cu stațiile I 
cale) 09.10-10.00 Program c 
mercial PRO TV Deva 17.0 
17.15 Știrile PRO 1 
(coproducție) 22.15-22.30 Ș 
locale

ANTENA I
10.00-10.15 Știri (r) 10.1

10.30 Plai de cânt și dor 10.3
11.00 Muzică, promo

Joi, 7 ianuarie

C BERBEC
Familia vă creează 

probleme la tot pasul. încercați 
să discutați rațional, dacă nu, 
impuneți-vă prin forța 
argumentelor. La locul de 
muncă, momentan sunteți 
rege, dar aveți grijă să nu vă 
ia cineva coroana de pe cap.

5 TAUR
Este o perioadă neutră 

pentru Tauri, asta însemnând 
că nu vor întâmpina obstacole 
de netrecut, dar nici nu vor 
avea calea prea netedă. 
Bazați-vă mai mult pe forțele 
proprii, decât pe noroc.

O GEMENI
Nativii de sorginte 

masculină stabilesc relații 
deosebit de bune cu anturajul 
și cuceresc pe toată lumea cu 
șarmul și amabilitatea lor. 
Doamnele, însă, vor avea 
parte de mai multă agitație și 
se pot aștepta la neplăceri.

O RAC
Sunteți prea încăpățânat, 

incapabil de a face com
promisuri. Fiți mai elastici, atât la 
serviciu, cât și în disputele de 
familie, deoarece toleranța 
aparentă va da roade în scurt 
timp, inclusiv în afaceri.

O LEU
Puțină prudență n-ar strica, 

îndeosebi celor născuți în zile 
impare. Deși credeți că sunteți 
plini de energie, că aveți elan 
și chef de lucru, influența 
negativă a anturajului nu va fi 
chiar atât de ușor de învins.

O FECIOARĂ
Astăzi veți avea parte de o 

experiență interesantă: 
insuccesele pot deveni sursa 
succeselor viitoare. încercați 
să vă rezolvați problemele 
personale, pentru că munca 
vă umple toată ziua, 
solicitându-vă din plin.

O BALANȚĂ
Atenție la ceea ce vreți să 

întreprindeți. Nu vă amestecați 
partenerul în afacerile dv., 
pentru că problemele 
financiare pot duce la divorț In 
următoarele zile. Săptămâna 
aceasta va fi umbrită de niște 
evenimente neașteptate.

O SCORPION
Vă “drogați" cu prea multe 

medicamente. Cereți sfatul 
medicului și schimbați-vă 
obiceiurile culinare. Nu 
consumați carne, mâncați mai 
bine legume, fructe și puține 
cereale. Mulțumiți-vă cu 
rezultatul acțiunilor întreprinse. 

O SĂGETĂTOR
întrucât aveți oroare de 

solitudine, ia acest început de 
an vă înconjurați de o societate 
numeroasă. Organizați petre
ceri în familie și cu cercul de 
prieteni, vă canalizați toată 
energia pentru a-i binedispune 
și a le fi pe plac.

O CAPRICORN
Vă face o mare plăcere să 

fiți tratat cu amabilitate, dar cu 
reciprocitatea stați mai prost, 
în aceste zile vă ocupați 
numai de persoana dv., deși n- 
aveți motive de interiorizare.

O VĂRSĂTOR
Ajutorul vă vine de unde 

nici nu vă așteptați. în sfârșit, 
problemele de acasă și cele 
financiare încep să se 
rezolve. Ar fi mai bine dacă 
nu ați povesti cunoștințelor 
despre acest lucru, e mai 
bună discreția.

O PEȘTI
Rațiunea și sensibilitatea dv. 

sufletească se află într-un 
conflict permanent. Puteți spera, 
dacă nu într-o rezolvare, măcar 
într-o schimbare favorabilă: o 
cunoștință de încredere s-ar 
putea să vă ajute, acceptând 
să preia asupra ei sarcinile 
neplăcute.
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Cu un buget sârac nu se poate
face mare lucru

- Cum s-a încheiat anul 
1998, din punctul de vede
re al primarului, die Rovi- 
naru?

- Nici mai bine, dar nici mai 
rău decât pentru majoritatea 
cetățenilor acestui județ. Con
dițiile se știu. Iar dacă am vorbi 
despre investiții, ne-am cam 
încadrat în termenele propuse. 
Anul trecut am demarat lucră
rile pentru canalizarea între
gului oraș. S-a reușit însă fina
lizarea pe strada AureliVlaicu. 
Urmează ca în acest ă'h să le 
continuăm.

- Doar o stradă?
- Da, din cauza banilor. Bu

getul primăriei a fost sărac. Se 
pare că și 1999 va fi tot așa.

- Există în apropierea 
primăriei acea faimoasă 
casă de cultură, care se tot 
construiește de vreo 10 
ani. Care-i situația acum?

- S-a lucrat și acolo. în 1998 
au fost alocate 600 de milioane 
de lei. Suma a fost însă mult prea 
mică pentru a putea ieși din impas?

- Cam câți bani ar trebui 
ca orașul Simeria să aibă o 
Casă de cultură?

- Ca să o facem funcțională, 
ne-ar trebui în jur de 20 miliarde 
de lei. Investiția este supradimen
sionată. De fapt, este un proiect 

Discuție cu dl loan Rovinaru, primarul orașului

din 1989. Până în prezent s-a 
construit sala de spectacole. Mai 
sunt tot felul de săli și spații pentru 
diverse activități. Sperăm ca în 
acest an să o acoperim și să 
începem zugrăvelile exterioare.

- Ce s-a mai făcut la Si
meria în 1998, die primar?

- Au fost reabilitate unele 
străzi cu îmbrăcăminte asfaltică, 
dar nu numai atât. Strada 
Sigismund Toduță bunăoară a 
beneficiat de canalizare, iluminat 
public și introducerea gazului. 
Toate acestea, pentru a se pu
tea da oamenilor locuri pentru 
construirea de case.

- Multă vreme ați fost, 
primăria vrem să spunem, 
în proces cu SNCFR - ul pen
tru terenul din spatele Sta
ției CFR. Acolo sunt o mulți
me de unități comerciale ca
re trebuie să plătească im
pozite. Care este situația 
acum?

- Am câștigat procesul și am 
intrat în posesia terenului amintit. 
Este o sursă de venituri pentru 
primărie.

- Ce n-ați reușit în 1998?
- Lipsa fondurilor financiare 

nu ne-a permis să realizăm 
ceea ce ne-am propus. De 
exemplu canalizarea orașului. 
Poate nu se știe, dar numai ju
mătate din orașul Simeria bene

ficiază de canalizare. Or, avem 
probleme serioase cu pânza 
freatică,, cu infiltrațiile de tot 
felul. Singura soluție este cana
lizarea. Sperăm ca în acest an 
lucrările să se miște mai repe
de. Nu am reușit apoi decât 50 
la sută din ce ne-am propus în 
legătură cu casa de cultură. Ar 
mai fi și altele.

- lată, suntem în prima zi 
de lucru a lui 1999. Va fi mai 
bine oare?

- Eu așa sper. Mai ales din 
punctul de vedere al bugetului 
local. S-ar putea însă să fie și 
mai rău. Și-apoi să nu uităm că 
suntem în anul premergător ale
gerilor. Oricum, noi sperăm ca în 
acest an să finalizăm ce am 
început în 1998.

- Ce gânduri mai aveți 
pentru acest an, die 
Rovinaru?

- Avem noi mai multe, dar 
toate depind de bani. Vrem, de 

exemplu, să finalizăm lucrările 
la piața agroalimentară, pentru 
ca aici să se poată desfășura 
un comerț la nivelul sfârșitului 
de mileniu. Vom insista apoi, 
chiar dacă va fi greu, pentru a 
reabilita străzile. Trebuie să 
spunem însă că ceva foarte 
deosebit nu ne-am propus. Și 
asta din cauza banilor tot mai 
puțini și a prețurilor tot mai 
mari.

- Apropo de banii de la 
bugetul local. S-a făcut 
ceva pentru a-i înmulți?

- Cum să nu. De exemplu, 
recent s-a aprobat planul urba
nistic prin care consiliul local a 
adus multe terenuri în intravilan. 
Sperăm ca prin această mă
sură să atragem mai mulți in
vestitori. De aici, mai mulți bani 
la bugetul nostru.

- Mulți spun că 1999 va 
fi un an mai greu pentru 
noi toți. Pentru simerieni 
cum credeți că va fi?

- Orașul nostru nu este 
afectat direct cu închiderea 
unor societăți comerciale. Rata 
șomajului vine din partea celor 
care au lucrat în alte localități 
apropiate. Ușor nu va fi de
sigur, dar eu cred că vom trece 
de acest an fără dificultăți 
deosebite.

- Cum colaborează pri
marul cu consiliul local?

- Nu sunt probleme. Este în 
interesul nostru, al tuturor, ca 
treburile să meargă bine.

ir-------—

Simeria are în 
componența sa orașul 
propriu-zis, dar și șase localități 

rurale - Simeria Veche, Sîntan- 
drei, Săulești, Uroi, Bîrcea Mare 
și Cărpiniș unde trăiesc în jur 
de 6000 de oameni. Pornind de 
la această situație am discutat 
cu dl Nicolae Matieș, vicepri- 
marul orașului, despre atenția 
de care se bucură satele numite 
mai sus în fața Consiliului local 

. și a Primăriei.

Satele suburbane, pe 
același plan de interes 

ca și urbea
- Nu facem nici o deosebire 

între orașul propriu-zis și satele 
aparținătoare - ne-a spus inter
locutorul. Adică ne ocupăm cu 
aceeași grijă de toate așezările 
localității.

în continuarea documentării 
noastre am căutat elemente pro 
și contra afirmației dlui vicepri- 
mar. Să punctăm câteva. La in
troducerea gazului metan - ac
țiune încheiată recent - s-a lu
crat, în același timp, atât în oraș, 
cât și la Sîntandrei și Săulești. 
La Sîntandrei se lucrează în 
prezent la introducerea apei 
potabile cheltuindu-se până în 
prezent 400 milioane de lei. Se 
fac demersuri și pentru reali
zarea în acest sat a canalizării. 
Se pregătește documentația 
pentru introducerea apei po
tabile și realizarea canalizării în 
Uroi, Simeria Veche și Bîrcea 
Mare.

Satele Simeriei - Uroi, Sînt- 
a'ndrei și Bîrcea Mare - au șo
sele asfaltate prin mijlocul lor, 

dar celelalte străzi sunt pietru
ite. Cele din prima categorie au 
fost întreținute în bună stare 
fiind astupate și asfaltate șan
țurile pricinuite de trecerea con
ductei de gaz metan. Pe cele
lalte a fost transportată piatră - 
cu cheltuiala Primăriei - care ă 
fost împrăștiată de cetățeni.

Toate școlile Simeriei, in
clusiv cele de pe sate, oferă 
condiții optime piocesului in 
structiv educativ, sunt încălzite 

cu gaz metan. în anul trecut 
pentru repararea acestora s- 
au cheltuit 700 milioane de lei;

Argumente de genul celor 
de mai sus există mult mai multe 
de cât am enumerat mai sus și 
ele sprijină afirmația dlui vice- 
primar. De altfel - s-o spunem 
de-a dreptul - nu existri nici o 
deosebire între viața unui om 
ce locuiește în oraș și a unuia 
ce trăiește în oricare din cele 6 
sate. Este o realitate incontes
tabilă la Simeria. Aducând și 
critici, deci argumente contra, 
menționăm că unele obiective - 
și din oraș, dar și din localitățile 
rurale - s-au realizat cu întâr
ziere sau n-au fost încă ata
cate. Ar mai fi faptul că factorii 
de conducere de la Primărie 
trec mai rar prin sate, numai 
atunci când sunt solicitați. 
Aceste aspecte sunt palide 
față de strădania Primăriei și a 
Consiliului local de a se ocupa 
de toate localitățile orașului, 
indiferent de ce categorie ar fi.-

NOT^INFOMATIIWPINII]
I

“Poliția vă informează”, dar cu ce?
în centrul orașului Simeria există și o gazetă pe-care scrie cu 

litere mari “Poliția vă informează". Nu se poate spune că arată 
rău. Este chiar bine îngrijită față de altele. Aici treaba este de 
conținut. Articolele sunt de la începutul anului trecut. Ni se aduc 
la cunoștință niște furturi din luna martie 1998, altele din luna 
mai. De asemenea, un accident de circulație tot din luna mai, și 
sfaturi pentru bicicliști. Oare din luna mai 1998 să nu fi avut loc 
vreun eveniment pe care poliția să-l aducă la cunoștința 
cetățenilor? Noi nu credem așa ceva.

Două organizații PNL f
Dacă ar fi să ne luăm după ce scrie pe două clădiri din zona 

centrală a orașului, la Simeria există două organizații ale Partidului 
Național Liberal. Prima își are sediul la parterul unui bloc de pe 
strada Piața Unirii, unde scrie cu litere mari “Partidul Național 
Liberal - organizația Simeria". Același lucru scrie însă și pe o 
clădire de pe strada Avram lancu! întrucât nu am găsit pe nimeni la 
cele două sedii, nu știm exact care organizație este mai puternică.

Nici CFR-ul nu mai e ce-a fost!
Oricine mai trece astăzi prin Stația CFR Simeria poate lesne 

observa că nu mai este nici pe departe ceea ce a fost cândva. 
Călătorii sunt foarte puțini. Față de animația care era altădată, de 
mulțimea de călători și trenuri care se perinda prin gară - acum 
cam bate vântul. Poate și timpul nefavorabil îi mai ține pe oameni 
pe la casele lor. Cu siguranță însă că nu este numai asta.

în sala de așteptare clasa a ll-a am văzut doar câțiva oameni 
zgribuliți. La fel și pe peron. în gară sunt doar câteva vagoane. 
Mai trece din când în când câte o locomotivă. Sunt aici și o 
mulțime de chioșcuri, atât în interior, cât și în exterior. Puțini sunt 
însă cei care cumpără ceva. Impresia generală este aceea că 
respectiva clădire a rămas cu mult prea mare pentru puținii 
călători care trec în prezent pe aici. Este și greu de întreținut. O 
spun pereții de pe care cade tencuiala, o spune atmosfera 
generală apăsătoare. Nu mai este nici CFR-ul ce-a fost...

0 singură cale de acces!
Știați că Simeria are o -singură cale prin care se face 

accesul dinspre zona gării spre oraș? Este pasarela peste calea 
ferată. Dacă se întâmplă.ceva cu ea...

La Primărie am aflat că orașul are acută nevoie de o a doua 
cale de acces. S-au făcut mai multe demersuri în acest sens, 
existând o asemenea posibilitate în zona Morii. Cu toate acestea, 
SNCFR-ul nu a fost de acord cu acest lucru, deoarece este 
vorba de o trecere peste calea ferată. Este o necesitate 
obiectivă pentru oraș, nu o dorință a unuia sau altuia - ni s-a 
spus. Dacă s-ar găsi înțelegere nu ar fi mare lucru, întrucât 
traficul feroviar pe respectiva cale ferată a scăzut foarte mult. 
Se pare însă că soarta acestei căi de acces depinde de Regio
nala CFR Timișoara, iar cei de acolo n-au nevoie de ea.

\ DATORII
La sfârșitul anului 1998 

■ datoriile beneficiarilor pentru 
* prestațiile în sistemul de gos- 
I podărire comunală și locativă 
| se ridică la peste un miliard 
Ide lei.

Ponderea cea mai mare - 
| circa jumătate - o au asocia- 
| țiile de locatari, apoi Primăria 
. cu aproximativ 300 de mili- 
I oane de lei, la care se mai 
| adaugă debite ale altor agenți 
■ economici cu capital de stat 
! sau privat.
! în privința asociațiilor de 
| proprietari s-a stabilit ca ultim 
■ termen de înființare a aces- 
* tora 1 februarie, timp după ca-

Generali Silmprest SA - Hai râsciruice 
die dliruiimuurii

• Debite mari de încasat, dar fără datorii la stat'
• Din 25 de asociații de proprietari s-au înființat 

două!
• în urma restructurării societății, 18 salariați au 

fost trimiși în șomaj
• După privatizare se dorește o cotitură în 

^activitatea de gospodărire comunală și locativă

- Die director Nicolae 
loan Rîrvu, de câteva zile 
am intrat în 1999. Pentru 
început care ar fi proble
mele mai dificile ce stau în 
fața SC General Simprest 
SA Simeria?

- înainte de a vorbi despre 
noul an aș dori să vă informez 
că 1998 l-am încheiat binișor, 
cu un mic profit. Spun acest 
lucru pentru că blocajul eco ■ 
nomico-financiar care dăinuie 
de cel puțin 7-8 ani și-a dus 
amprenta negativ asupra acti
vității noastre. Cu regret vă 
spun că avem de încasat pen
tru serviciile prestate peste un

------------------------------------------
re se va realiza o'discuție pri- ■ 
vind reeșalonarea debitelor în * 
noile asociații. I

Cucu Constantin Mircea, în | ] 
vârstă de 26 de ani, din |, 
Simeria, a provocat un scandal !, 
în noaptea de 2/3 ianuarie a.c. I ■ 
la barul "Paradis” din localitate. | ■ 
Spiritele au încercat să fie li- i* 
niștite de o patrulă a poliției J* 
locale ce acționa în zonă, dar j1 
C.C.M. a ripostat violent și a |, 
rănit ușor cu un cuțit In zona ■, 
feței un subofițer al patrulei de I ■ 
poliție. Scandalagiul este cer- | ■

|L
ULTRAJ I.'

cetat în stare de arest pentru i • 
săvârșirea infracțiunii de ultraj^ '

miliard de lei, sumă foarte mare, 
având în vedere că producția 
noastră lunară se ridică la apro
ximativ 500 milioane de lei. De 
asemenea, cu toate greutățile 
pe care le-am avut pot să vă 
mai spun că ne-am onorat toate 
obligațiile către stat, în pofida 
încasărilor pe care le avem de 
realizat. Dacă vorbim de ne- 
împliniri aici am făcut prea puțin 
în domeniul investițiilor - moder
nizarea utilajelor, a sistemelor de 
apă aferente orașului, acest lu
cru datorându-se lipsei unor 
fonduri care sunt la dispoziția 
Consiliului local.

Un fapt care s-a realizat în

Pagina realizată de 
Valentin NEAGU Traian BONDOR, CornelPOENAR, 

Foto: Traian MÂNU

Gaz pentru 
biserici și 
cămine 

culturale
Cu câteva zile înainte de 

Crăciunul 1998 s-a aprins ga
zul metan și în satul Cărpiniș. 
Recent s-a obținut cotă de gaz 
și pentru bisericile și căminele 
culturale din satale aparțină
toare orașului.

proporție foarte mică îl repre
zintă înființarea asociațiilor de 
proprietari - din circa 25 de ase
menea asociații, în prezent sunt 
doar două - cu toate că legea a 
stabilit un termen limită în acest 
sens, iar perioada de înființare a 
acestora a fost reglementată 
cu doi ani în urmă.

- Acum câteva luni Gene
ral Simprest a fost scoasă 
la vânzare și adjudecată de 
către o firmă privată.

- în urma licitației, pachetul 
majoritar a fost cumpărat de 
către SC Adonis SRL, firmă cu 
care am stabilit deja relații foarte 
bune de colaborare. în urma mai 
multor analize pe care le-am 
efectuat împreună cu noul acțio
nar majoritar ne vom reconsi
dera activitatea în câteva direcții 
și anume: îmbunătățirea servi
ciilor către populație, reducerea 
pierderilor în instalațiile învechite, 
creșterea Volumului de investiții

T
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Firme fără 
firmă

Privatizarea a pătruns și se 
dezvoltă puternic în localitate. 
Desigur, ea se manifesta în spe
cial în comerț. Faptul este firesc. 
Nefiresc este că multe unități 
comerciale private n-au firmă. 
Așa că nu-ți poți da seama cui 
aparțin și ce obiect de activitate 
au. Câteva dintre acestea se află 
chiar pe strada A.lancu, artera 
principală a orașului.

și efectuarea unor reparații 
strict necesare la instalațiile pe 
care le avem în exploatare, 
precum și în ceea ce privește 
curățenia orașului și dotarea 
acestuia cu pubele noi pentru 
gunoaie.

- Reconsiderarea acti
vității, respectiv noua reor
ganizare, a atras și dispo
nibilizări de personal?

- Cu părere de rău, în urma 
restructurării societății vor ple
ca în baza Ordonanței nr. 9 un 
număr de 18 persoane dintr- 
un total de 98 de salariați.

Dorim pentru anul 1999 ca 
societatea noastră să ofere 
servicii, repet, de o mai bună 
calitate, iar în condițiile înfiin
țării asociațiilor de proprietari 
să se schimbe și atitudinea 
acestora față de General 
Simprest. Acest lucru în primul 
rând prin plata serviciilor pe 
care noi le furnizăm._________ ___________ z
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TAfllWEL ULUIII
începutul Anului Nou 

1999 a însemnat pentru 
dna Ana Anghel din 
Deva un final. Acela al 
activității zilnice făcute 
după un program fix. 
Adică pensionarea. A 
lucrat timp de 42 de ani 
în meseria de coafeză 
din care aproximativ trei 
decenii ca șefă de tură la 
“Arta Modei".

“A fost o muncă 
frumoasă, care mi-a dat 
satisfacție, văzând 
mulțumirea clientelor 
mele” - spunea. A avut 
clientelă numeroasă, 
formată datorită unei 
activități făcute cu 
seriozitate, meticulo
zitate, hărnicie. A fost 
tot timpul calculată, își 
impusese o disciplină 
severă, ordine de ia care 
nu s-a abătut niciodată 
și pe care le-a pretins și 
colegelor de tură. Nu 
proteja pe nimeni, nu și- 
a făcut o foarte bună

prietenă, pentru a nu crea 
nemulțumiri. A ceeași 
conduită a avut-o și cu 
clientele pe care le 
servea în ordinea în care 
soseau în atelier, ie trata 
cu aceeași atenție și 
amabilitate, indiferent de 
rangul social.

“în preajma sărbă
torilor, când aveam foarte 
multe cliente - reflecta 
dna Nuți - lucram după 
programare pentru a 
mulțumi toate persoanele 
care solicitau serviciile 
noastre”.

De-a lungul anilor a 
progresat în meserie, s-a 
perfecționat, numărul 
mare a! doamnelor și 
domnișoarelor care îi 
solicitau serviciile fiind 
un argument în acest 
sens. Numeroasele 
premii și mențiuni luate 
la concursurile în 
meserie pe județ, ca și 
participarea la întreceri 
pe țară sunt de

asemenea suportul celor 
afirmate.

într-una din zilele 
sfârșitului de an ’98 a 
organizat masa festivă - 
prilejuită de evenimentul 
închiderii cărții de 
muncă - cu colegele din 
ambele ture, cu invitați 
ai SC Socom “Mureșul” 
Deva. O masă bogată, o 
distracție pe cinste, cu 
fiori, felicitări, cadouri, 
muzică și dans, cu tot 
ce trebuie în asemenea 
ocazii, căci doar o 
singură dată in viață se 
sărbătorește pensio
narea. Cu acel prilej a 
predat ștafeta unei 
colege tinere, căreia i-a 
dezvăluit câteva
“secrete ” ale succesului: 
ordine, disciplină,
respect față de sine și 
de semeni, conduită 
exemplară.

Estera SÎNA

“Femeia care unește grația cu 
judecata, punându-le pe amândouă în 
slujba virtuții, e cea mai minunată 
făptură. ”

A. Aparisiy Guijarro

£L despre £A
Woody Allen:
“Celebritatea mi-a adus 

un mare avantaj. Femeile 
care îmi spun “nu" sunt mai 
frumoase ca altădată."

Sacha Guitry:
“Femeile cinstite sunt de 

neconsolat pentru greșelile 
pe care nu le-au făcut.”

“Nu-i mai povesti 
nevestei tale impresiile pe 
care ți le-au făcut cele 
dinaintea ei. Nu e cazul să- 
i dai idei."

“Femeile cred că toți 
bărbații sunt la fel pentru 
că se poartă la fel cu toți 
bărbații."

George Bernard 
Shaw:

“Femeia ne reduce pe 
toți la numitorul comun."

“Un bărbat trebuie să 
aibă o femeie pentru a-l 
împiedica să se 
gândească prea mult la 
femei in general. ”

“Femeile nu se 
căsătoresc întotdeauna 
spre a fi fericite. Ele se 
căsătoresc adesea pentru 
a fi femei măritate și nu 
domnișoare. ”

Culese de Hie LEAHU

Iarna și 
tenul

Coafeza Ana Anghel de la ARTA MODEI din Deva, după 42 de ani de muncă numai la 
aceeași cooperativă, coafând pe una din clientele obișnuite în ultima zi de serviciu. 

Foto: Traian MÂNU

Frigul și umezeala sunt 
periculoase pentru tenul ori
cărei femei. Ca să ne 
protejăm de ger este nevoie 
să aplicăm pe față dar și pe 
mâini creme grase, firește 
după curățarea tenului. Pe 
lângă măștile cunoscute, prin 
care pielea se curăță în 
profunzime, acum putem 
profita și de ceea ce ne oferă 
iarna - de zăpadă. Putem să 
facem un bulgăraș (din 
zăpadă foarte curată) și să ne 
frecăm obrajii cu el. Sau 
putem lăsa zăpada să se 
topească, apoi s-o strecurăm 
printr-o batistă proaspăt 
călcată și cu apa rezultată să 
ne ștergem fața.

Cele cu tenuri sensibile 
trebuie să fie atente și la 
alimentele care le provoacă 
erupții pe piele căci frigul, se 
știe, accentuează inflamațiile. 
Să profităm nu numai de 
zăpadă ci șl de fructele de 
sezon, care fac bine tenului 
atât prin consumarea lor cât 
și prin folosirea în sens 
cosmetic (pe tenurile grase 
e binevenit sucul de por
tocale, de exemplu.).

RETETE DE SEZON
• Salată de varză. Se pot face salate din 

varză crudă cu ulei, sare și oțet (eventual piper sau 
mărar conservat în oțet). Dar se poate face salată și 
din varză acră, tăiată fideluță și preparată cu ulei, 
boia sau cui îi place cu ceapă roșie tocată fin. Pot fi 
servite lângă friptură, tocană de cartofi, alte 
mâncăruri. Iar salata din varză acră, lângă cartofi 
copți, poate constitui o gustoasă cină de sezon.

• Ochiuri românești în zeamă de 
varză (moare). Se pot face câte 1-2 ochiuri de 
ouă pentru fiecare persoană într-o cratiță cu zeamă 
de varză care fierbe. Cu o lingură se răsucesc 
ochiurile pe ambele părți ca să se coaguleze bine 
albușul. în aceeași zeamă de varză, cine vrea își 
poate fierbe și bucăți de cârnaț proaspăt sau afumat.

• Borș de cartofi. Se curăță și se dau pe 
râzătoare morcovi, pătrunjel și păstârnac. împreună 
cu o ceapă tocată se călesc în ulei încins. Se sting cu 
1,5 I de apă clocotită cu sare și se lasă să fiarbă 
încet, până ce zarzavatul e pătruns. Se adaugă 
cartofii (cam 0,5 kg) curățați și tăiați în sferturi, 1 I 
borș fiert separat, roșii sau bulion. După încă 20 de 
minute de fierbere la foc blând, ciorba se 
potrivește de sare și piper. La servire se 
drege cu ou bătut și se presară cu4 
verdeață tocată (pătrunjel și leuștean).

ySpeciaiiștii ne sfătuiesc |

! MENOPAUZA ! 
I Menopauza este însoțită de tulburări imediate sau mai târzii. I 
| Valurile de căldură, durerile de cap, tensiunea arterială oscilantă |
■ durează uneori ani de zile. Mai târziu apare osteoporoza, cu ■
■ dureri articblare și osoase. Tulburările în metabolismul grăsimilor * 
I se accelerează și devin periculoase prin depunerea acestora în I 
| pereții vaselor sanguine. Tratamentul pentru menopauză cuprinde | 
_ pilule hormonale care se administrează pe gură timp de 21 zile, . 
I câte una pe zi. Urmează o pauză de 7 zile și tratamentul se reia. I 
| Există foarte multe produse farmaceutice de acest gen. |

I Alegerea tratamentului trebuie făcută de medicul ginecolog, în .
funcție de mai multi factori, numai după consultație. *

L — — — — — — — — — — — — — —J

Alcoolul - dușmanul 
| frumuseții

Lăsând la o parte efectele nocive ale alcoolului asupra 
sănătății, să ne oprim la efectele negative asupra tinereții și 
frumuseții.

Consumul zilnic de băuturi tari distruge stratul protector de 
grăsime de sub piele, “mănâncă" vitaminele și proteinele din 
organism. Ca urmare, pielea se înăsprește, se îngălbenește, 
persoana slăbește fără motiv. Apare o stare de anemie 
Dersistentă, căreia i se alătură nervozitate, Insomnie, stări de 
neliniște, chiar de isterie. în urma tensiunii care se instafeazâ 
permanent în vasele sanguine, acestea se sparg, apărând ca o 
rețea de vinișoare roșii, în special pe nas și pe pomeții obrajilor. 
Fața se buhăiește, ochii intră în orbite, apar pungi sub ei și 
cearcăne. Buzele devin umflate și moi, iar părul se asprește și 
își pierde luciul. Un miros persistent emană întreaga epidermă.

Deci, magicul lichior, vodca și țuica, alte băuturi spirtoase 
transformă cu timpul într-o ființă dezagreabilă cea mai fermecătoare 

t femeie. J|

✓-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piedici în acordarea asistenței de urgență
puști. Mai grav este căCu mai multe femei, 

între care dna dr. Carmen 
Crișan, medic primar de 
medicină generală la 
Ambulanța Județeană, am 
avut ocazia să stăm de 
vorbă în cea de a doua zi a 
acestui an. Se aflau la 
serviciu, urmând să iasă 
din tură în următoarea zi. 
“Dotările noastre, spunea 
dna doctor, ne permit să 
intervenim operativ și 
eficient în diferite situații. 
Avem în dotare un 
electrocardiograf portabil, 
seringă automată pentru 
urgențe deosebite, defibri- 
lator portabil; cele șase 
autosalvări noi, “Fiat- 
Ducat”, sunt de asemenea 
dotate cu tot ceea ce 
treDuie pentru a acorda 
asistență medicală de 
urgență în mașină”.

Consideră că profesia 
de medic este deosebit de 
frumoasă, aceea de medic 
în ambulanță fiind pe cât 
de frumoasă pe atât de 

kgrea. “De multe ori viața 

omului - aprecia dumneaei 
- este pe muchie de cuțit și 
ai o satisfacție deosebită 
când după un tratament 
făcut la domiciliu vezi cum 
durerile dispar și starea 
generală a bolnavului se 
ameliorează. Sunt însă și 
cazuri când bolnavii 
trebuie internați sau de 
cele mai multe ori doresc 
să meargă la spital și 
pentru internare, dar și 
pentru investigații. Apoi 
sunt cazurile sociale, 
indivizi pe care pur și 
simplu îi adunăm de pe 
drumuri și pentru că nu au 
un loc unde să se 
adăpostească mai rămân 
câte o noapte în stațio
narele de la spital”.

Echipele care se 
deplasează la chemările la 
domiciliu se confruntă, 
cum spuneau doamnele de 
la dispecerat, cu probleme 
care întârzie intervenția 
urgentă. Sunt numeroase 
blocuri nenumerotate, 
scări cufundate în beznă 

pentru că iluminatul nu 
funcționează, iar în mediul 
rural lipsesc în general 
denumirile străzilor. Orien
tarea șoferului de pe 
salvare este mult îngreu
nată în asemenea situații, 
iar acordarea asistenței 
medicale poate întârzia, 
ceea ce se răsfrânge 
negativ asupra stării 
bolnavului.

“961” - telefonul
salvării, este uneori 
ocupat de cei care nu au 
de lucru, cum afirma dna 
Ana Pișta, dispecer. Ne 
sună frecvent - ziua copii 
de școală și seara tineri - 
folosind un limbaj 
suburban, jignindu-ne și 
înjurând. în cazul în care 
am închis urgent recep
torul, revin șl ce pot debita 
la telefon sunt expresii pe 
care cred că nu le poate 
suporta hârtia. Oare 
părinții acestora știu cu ce 
se ocupă odraslele lor? Le 
putem fi mame sau chiar 
bunice unora dintre acești 

țin firul ocupat în timp 
ce undeva o persoană 
poate fi în agonie.”

Am reținut câteva 
probleme ale unor femei 
care lucrează într-un 
important domeniu 
social - acela al 
asistenței sanitare de 
urgență și le-am așternut 
pe hârtie. Poate că, 
luând cunoștință de ele, 
consiliile locale se vor 
ocupa de numerotarea 
imobilelor și denumirile 
străzilor, iar părinții vor fi 
mai atenți la compor
tamentul, la limbajul 
vulgar al progeniturilor. 
Nu există nici o îndoială 
că pot fi depistați, 
indiferent de unde sună, 
micii sau mai marii 
curajoși care-și revarsă 
preaplinul nesimțirii în 
urechile unor doamne 
obligate să-i asculte.

Estera SÎNA
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Investițiile străine atrase de România»

au depășit 4,6 miliarde dolari
Valoarea totală a in

vestițiilor străine atrase 
de România se ridică, la 
sfârșitul lunii noiembrie 
1998, la 4,63 miliarde do
lari, numărul firmelor cu 
capital străin fiind de 
61.957, reiese din datele 
Oficiului Național al Re
gistrului Comerțului. Su
ma include atât investiția 
directă la capitalul socie
tăților comerciale înmatri
culate în perioada de
cembrie 1990-31 octom
brie 1998 (în valoare de 
3,46 miliarde dolari), cât 
și volumul de investiții în 
valută angajat în con

tractele de privatizare în
cheiate de Fondul Proprie
tății de Stat în perioada 1 
ianuarie 1993-31 octom
brie 1998 (1,16 miliarde 
dolari).

Pe primele locuri în cla
samentul celor 102 societăți 
privatizate de FPS prin inter
mediul investitorilor străini 
se situează Germania - cu 
18 societăți achiziționate, ur
mată de SUA - 13 societăți, 
Austria - 10, Olanda - 9 și 
Franța - 8. în clasamentul 
realizat după valoarea in
vestițiilor în România, pri
mele locuri sunt ocupate de 
Olanda - cu 536,3 milioane

dolari, Franța - 465,9 mili
oane dolari, Germania -
459.3 milioane dolari, SUA -
370.3 milioane dolari și Ma
rea Britanie - 360,7 milioa
ne dolari.

Cele mai multe societăți 
privatizate cu investiție străi
nă (20) sunt din industria 
alimentară și a băuturilor, 
urmate de cele-din industria 
chimică (9) și din industriile 
constructoare de mașini, 
materialelor de construcții și 
servicii (câte 8).

Valoarea capitalului so
cial în valută investit în Ro
mânia în luna noiembrie 
1998 se ridică la 2,94 mili

oane dolari, numărul înma
triculărilor de societăți co
merciale cu participare 
străină la capital fiind de 
530.

în primele 11 luni din 
1998, valoarea capitalului 
în valută atras de România 
s-a cifrat la numai 146,7 
milioane dolari, fiind cel mai 
scăzut nivel al investițiilor 
străine din ultimii șapte ani. 
Spre comparație, în 1994, 
capitalul în valută investit în 
România a fost de peste 
970 milioane dolari, în 
1996 - de 542,2 milioane 
dolari, iar în 1997 - de 309,5 
milioane dolari.

Rata șomajului în 1999 va fi cu 
1-1,5 procente mai mare față 

de anul trecut
Ministrul Muncii și Protec

ției Sociale, Alexandru Atha- 
nasiu, a declarat pentru 
MEDIAFAX că, potrivit estimă
rilor, rata șomajului în anul 1999 
va fi cu 1-1,5 procente mai 
mare decât cea înregistrată 
anul trecut, dar aceasta nu va 
fi, în nici un caz, mai mare de 
12 la sută. Athanasiu a afirmat 
că, la sfârșitul anului 1998, 
rata șomajului era de aproxi-

pensatorii, suma de 1940 de 
miliarde de lei.

Potrivit unei statistici a 
MMPS, în anul 1998 au benefi
ciat de plăți compensatorii în 
sumă totală de aproape 2.250 
de miliarde de lei peste 191.000 
de persoane, iar în cursul anu
lui 1997 au primit compensații 
bănești în sumă de peste 2.000 
de miliarde de lei aproape 
200.000 de persoane dispo-

/oan Panța din Orăștie vinde pe piața din Deva pentru 
amatori pești exotici, broscuțe țestoase de California și 

accesorii pentru acvarii
Foto: Traian MÂNU

EXTINDEREA 
PROGRAMULUI ASAL 
PENTRU AGRICULTURA

ROMÂNEASCĂ
Conducerea Băncii Mondiale trebuie să dea un răs

puns, în cursul lunii ianuarie, asupra extinderii-progra
mului de împrumut pentru ajustarea structurală a agri
culturii românești (ASAL), a declarat agenției MEDIAFAX 
Dan Petrescu, purtătorul de cuvânt al misiunii de la 
București a Băncii Mondiale (BM). Experții BM, care au 
analizat situația proiectului ASAL, au înaintat raportul la 
sfârșitul anului trecut. Dan Petrescu a adăugat că experții 
au recomandat prelungirea acordului ASAL.

Programul de împrumut ASAL, în valoare de 350 
milioane de dolari, a fost încheiat în primăvara anului 
1997 și a expirat la sfârșitul lui 1998. Din totalul sumei, 
autoritățile române au abținut numai 200 milioane de 
dolari, Guvernul nereușind să obțină și restul trânșelor 
din împrumut, în principal, din cauza ritmuluj lent al 

^privatizării agriculturii. Â

Vinul și usturoiul sunt benefice 
pentru cei operați de hernie
Operațiile de hernie de disc se vindecă mult mai 

repede dacă pacienții beau vin și mănâncă usturoi, 
demonstrează o anchetă efectuată de un medic danez 
într-un spital din Aalborg și publicată în revista Politiken, 
citată de AFP. Ancheta a demonstrat că pacienții care au 
băut vin și-au mărit de patru ori șansele de vindecare (doi 
ani și jumătate) după operație, față de ceilalți bolnavi.

Un control efectuat după cinci ani de la operație a 
arătat, de asemenea, că pacienții care consumă cu 
regularitate vin și usturoi au șanse de opt ori mai mari de 
a avea un bun rezultat postoperator. Medicul danez a 
explicat că vinul și usturoiul încetinesc procesul 
arteriosclerozei și înlesnesc aportul de sânge în discurile 
cartilaginoase dintre vertebrele dorsale.

mativ 9,5 la sută. Ministrul 
Muncii a mai spus că, în cursul 
acestui an, vor fi disponibili- 
zate, în urma restructurării 
unor societăți comerciale sau 
regii autonome, în jur de 
150.000 de persoane, MMPS 
având prevăzută în proiectul 
de buget al fondului de șomaj, 
pentru acordarea plăților com-

METODĂ PRIN CARE SE POATE 
PROVOCA “SINUCIDEREA” 

CELULELOR INFECTATE CU HIV
Cercetătorii americani 

au reușit să creeze o pro
teină care provoacă “sinu
ciderea” celulelor infectate 
de HIV, o metodă care ar 
putea fi aplicată și în cazul 
altor boli, cum ar fi cance
rul, se arată într-un studiu 
publicat în revista Nature 
Medicine, citată de AFP. Vi
rusul imunodeficienței do
bândite (HIV) folosește o 
anumită proteină, proteaza, 
pentru a se multiplica. Me
dicamentele folosite în pre
zent în triterapii, antipro- 
teaze, blochează acțiunea 
acestor proteine. Cu toate 
acestea, mutațiile acestei 
proteaze pot duce la ine
ficacitatea completă a tra
tamentului. De asemenea, 
uneori este vorba de anu
mite proteaze, specifice pa
cientului, iar tratamentul se 
poate dovedi toxic.

Echipa profesorului 
Ardita Vocero-Akbani, de 
la Facultatea de Medicină 
a Universității din 
Washington, a imaginat 
un mijloc de a distruge 
proteaza HIV, nu numai de 
a-i inhiba acțiunea. Pen
tru aceasta, cercetătorii 

nibilizate.
De la 1 ianuarie 1999, fon

dul de șomaj, din care se plă
tesc aceste compensații, nu va 
mai fi administrat de MMPS, ci 
de Agenția Națională de Ocu
pare și Formare Profesională, 
organism tripartit ce va fi con
dus de fostul prefect de Sibiu, 
Dorin Nicolae Pârvu.

au creat o nouă proteină, 
alegând de la bun început 
una care să poată trece 
prin membranele celulelor. 
Acestei noi proteine, cer
cetătorii i-au atașat o en- 
zimă a corpului uman, ca
re, atunci când este acti
vată, provoacă “sinucide
rea" celulei. Această pro
teină trece prin membrana 
celulelor infectate cu HIV, 
virusul o -atacă și enzima 
este activată, provocând 
astfel moartea celulei in
fectate. în câteva ore, toate 
celulele bolnave mor, în 
timp ce cele sănătoase su
praviețuiesc, pentru că nu
mai proteaza virusului acti
vează enzima din proteina 
artificială.

Această nouă abordare 
a unui tratament, folosind 
proteine artificiale, ar putea 
fi aplicată și în alte boli in- 
fecțioase, cum ar fi hepatita 
C, cancerul, malaria sau 
herpesul. Cercetătorii spe
ră să poată pune la punct 
și aJte modificări ale pro
teinei artificiale, în așa fel 
încât să poată fi distruse 
selectiv numai celulele 
canceroase.

r 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I

Monedă comemorativă
de cinci lire, cu efigia

prințesei Diana
O monedă comemora

tivă de cinci lire sterline, cu 
efigia prințesei Diana, a 
fost emisă în Marea Brita
nie, transmite AFP.

Moneda, care are un 
curs oficial, este vândută cu 
9,95 lire sterline, într-un etui

| special. Pe avers se află 
| portretul oficial al reginei 
■ Elisabeta a ll-a, iar pe revers 
| profilul prințesei Diana, 

1 realizat de David Cornell. 
! Toate încasările obținu-

Aproape 5.000 <fe medici s-au înscris la 
concursul de rezidențial

Concursul de reziden- 
țiat din 31 ianuarie 1999 va 
fi extrem de sever, mai 
ales din cauza numărului 
mare de candidați înscriși, 
în medie aproape cinci pe 
un loc, pentru specialitatea 
chirurgie concurența fiind 
chiar de aproape nouă 
candidați pe un loc, a de
clarat agenției MEDIAFAX 
Alexandru Ciocîlteu, secre
tat de stat în Ministerul Să
nătății și președintele Co
misiei de rezidențiat.

Examenul de reziden
țiat este de două tipuri. în 
primul, candidații concu
rează pe 1385 de locuri 
suportate financiar din fon
durile ministerului, cei care
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te din vânzarea avestei pie
se de colecție, bătută de 
Monetăria Națională Brita- | 
nică, vor fi donate unor or- | 
ganizații de binefacere, în 
memoria prințesei de 
Wales. O versiune mai pu
țin luxoasă a acestei mo
nede va fi pusă în circulație 
publică la 1 iulie 1999, du
pă ce în aprile vor fi scoase 
la licitație exemplare din 
aur (595 lire sterline) și din 
argint (32,5 lire sterline).
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promoveză urmând să aibă 
contract de muncă pe toată 
perioada pregătirii, iar cel 
de-al doilea tip este rezi- 
dențiatul pe post, în care 
candidații concurează pentru 
aproape 400 de locuri situa
te în unitățile sanitare din zo
ne deficitare în medici. Pen
tru aceștia din urmă, înscrie
rile se vor încheia pe data de 
7 ianuarie 1999, până în 
prezent fiind doar 273 de 
candidați.

Medicii care se înscriu la 
acest concurs vor face lo- 
vada că locuiesc, de cel puțin 
un an, în zonele pentru re 
concurează. Rezidenți.i'ul 
pe post se organizează ; ■•■n- 
tru județele: Hunedoa a,

„u ARB NICI 

y’ NU VfftMXEbOR,

AfiCI

pe * ~

Gorj, Bacău, Vaslui, Boto
șani, Alba, Suceava, Tulcea, 
Maramureș, Mureș, Harghita, 
Covasna, Sălaj.

Potrivit precizărilor se
cretarului de stat, la specia
litatea medicină generală 
s-au înscris 1558 de can
didați pe 477 de locuri, la 
chirurgie, 854 pe 98 de lo
curi, la medicina de familie 
492, pe 400 de locuri, la la
borator 69 pe 40 de locuri, 
.i stomatologie 879 candi
dați pe 210 locuri, iar la far- 
!■ acie 354 de candidați pe 
‘ ■ 0 de locuri.

Pentru obținerea drep- 
t >ui de liberă practică, me- 
c ii trebuie să obțină la dis- 
( linele comune speciali
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tăților jumătate plus unu 
din punctajul maxim, 
respectiv 451 de puncte.

în cazul în care 
Guvernul va aproba în timp 
util Ordonanța de urgență 
care dă dreptul celor 200 
de stagiari, absolvenți ai 
facultăților particulare, să 
susțină rezidențiatul înainte 
de încheierea anului de 
stagiu, atunci ei se vor 
putea înscrie la concursul 
din 31 ianuarie a.c. Pentru 
concurs vor fi formulate 
câte 200 de întrebări, 120 
fiind din materia comună și 
restul din specialități. 
Punctajul maxim ce poate 
fi acordat va fi de 900 de 
puncte.



Cuvântul liber
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PRIORITATE 1)E...
AUSTERITATE

Celebra expresie ham- 
letiană - “a fi sau a nu fi" - 
ar putea fi invocată și în 
cazul învățământului, 
atunci când îl raportăm la 
una dintre prevederile legii 
ce-l guvernează; adică 
este ori nu este învățămân
tul prioritate națională?...

Pă; dacă luăm drept 
criteriu de “evaluare" (că tot 
se poartă termenul) pre
ocupările de elaborare și 
aplicare a unei reale stra
tegii menită să adapteze 
învățământul românesc la 
cerințele moderne ale so
cietății, parcă ne-am opri 
la un răspuns afirmativ. Am 
zis bine “opri", pentru că, 
trecând la un alt criteriu de 
apreciere - acela care dă 
de fapt măsura posibilită
ților de punere în practică a 
reformei învățământului -, 
lucrurile se schimbă. Glo
rioșii ani de după '89 n-au 
făcut decât să cronicizeze 
suferința financiară a do
meniului care, peste tot în 
lume, s-a afirmat întotdea
una ca un factor al dezvol
tării societății; și despre ca
re. tot în lume, se spune că 
este “întreprinderea cea 
mai rentabilă".

E drept că Legea româ
nească a învățământului 
stipulează cum că acestuia
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trebuie să-i fie repartizate 
anual de la bugetul de stat 
fonduri reprezentând patru 
la sută din Produsul Intern 
Brut; dar cum tot la noi, “la 
români", se adeverește din 
ce în ce mai abitir că legea 
e făcută ca să fie încălcată, 
procentul cu pricina rămâne 
doar un reper demn de luat 
în seamă.

t — \
Invâțâmantul - 

"A fi sau a nu fi" 
\__________ _ _____________/

Se anunță însă acum, 
prin vocea ministrului de fi
nanțe, că bugetul pe care-l 
va primi în 1999 Ministerul 
Educației Naționale va de
păși patru la sută din PIB, 
prin adăugarea, la sumele 
acordate din bugetul de 
stat, a dobânzilor suportate 
de Guvern la creditele con
tractate de minister și a fon
durilor provenite din buge
tele locale. Cu alte cuvinte, 
(mai exact spus cifre), Exe
cutivul propune, prin proiec
tul Legii bugetului de stat, 
ca MEN să-i revină 12.589 
de miliarde de lei (2,65 la 
sută din PIB), plus dobânzile 
amintite, în timp ce învăță
mântul preuniversitar va be
neficia de încă 6000 de mili
arde de lei, pentru cheltuieli

curente și pentru continua
rea investițiilor începute, 
furnizate așadar de la bu
getele locale.

Dacă un asemenea 
proiect va rămâne sau nu în 
picioare, vor hotărî cele do
uă Camere ale Parlamen
tului. Cert este că “învăță
mântul nu va putea func
ționa la parametrii pe care 
îi vrem cu toții, ca cetățeni, 
dacă nu va fi alimentat cu 
4,5 la sută din PIB”, susține 
ministrul Educației, Andrei 
Marga. Precizăm că pentru 
a putea continua în condiții 
corespunzătoare reforma, 
MEN a solicitat de la buget 
21.367 de miliarde de lei. 
A continua adică aplicarea 
noului curriculum național 
la clasele l-XII, elaborarea 
standardelor de pregătire 
școlară și academică, pre
cum și a metodelor eva
luării instituționale și ale 
inspecției școlare, reorga
nizarea școlilor de mese
rii, întocmirea programului 
special pentru școlile și li
ceele din mediul rural, re
lansarea cercetării științifi
ce în universități, diferenție
rea salariată pentru stimu
larea performanțelor, eva
luarea profesională și insti
tuțională ș.a.

Georgeta BÎRLA

NOTE® INFORMA ȚII® OPINII 
re se confruntă medicii Dis
pensarului Băița este lipsa 
formularelor tipizate pentru 
rețete gratuite. Acestea lip
sesc din motive de nepiată a 
datoriilor pe care le are Di
recția Sanitară către tipo
grafiile care le produc.

Dispensar fără 
telefon și rețete 

gratuite
Se știe că nu întotdea

una schimbarea înseamnă 
bine, ori numai bine. Bună
oară, schimbarea finanță
rii, prin trecerea de la bu
getul Primăriei la cel al Di
recției Sanitare, a creat Dis
pensarului uman comunal 
Băița și câteva probleme. 
Cea mai acută problemă a 
apărut acum două luni 
când dispensarul a rămas 
fără telefon, Romtelecom 
sistând legătura pe motiv 
de neplată a facturii.

Dl dr. Gheorghe Stoian 
s-a adresat Direcției Sani
tare care însă susține că a 
plătit serviciul telefonic, fac
tura restantă fiind de pe 
vremea... Primăriei. La rân- 
du-i, serviciul contabilitate al 
Primăriei susține că au fost 
achitate facturile telefonice 
ale dispensarului până la 
data de 30 iunie 1998, 
moment în care a avut loc 
schimbarea finanțării.

Nu știm care instituție e 
de fapt restantă, ci am con
statat doar că pentru ur
gențe medicii apelează fie 
la telefonul Primăriei, fie la 
cele personale, ceea ce nu 
este tocmai normal.

O altă problemă cu ca-

Dorin Domșa, Vasile Popa, 
Mircea Dobra, Toader 
Dobra, Petrică Dobra, loan 
Huh, Lucia Faur, Dragomir 
Oprean, loan Avram, Felicia 
Bodae, Constantin Mihăilă, 
Vesalon Rovinaru, Gh 
Popovici, Tiberiu Damian și 
Cornel Mitu.
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Serviciul Registrul Agri-11 
col din cadrul primăriei Si-,, < 
meria, condus de dl ing. Va-11 : 
sile Băbut, are o activitate tot |11 ' I 1
mai bogată. Datele și evi-|, ( 
dențele acestuia au fost in- ■ > , 
traduse recent pe calculator.' ’ 
Astfel că orice fel de infor-1, , 

| mație se obține foarte ușor |» i 
y și este exactă.

Cele mai puternice !
Cele mai puternice societăți 

comerciale cu capital privat din

z1
CfNEMA

I 
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Simeria sunt cele ale dlorl. Gol- , 
omboș, M. Cranciova și ■ 
V.Stoica. De menționat că cele 1 
trei au profil de producție. Prima 1 
se ocupă cu prelucrarea mar- , 
murei, având și export, a doua ( 
are profil agricol, iar a treia are ■ 
ca obiect de activitate colec- 1 
tarea metalelor. (Tr.B.) J

Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare 
Profesională a județului Hunedoara 

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, 
IA DATA DE 05.01.1999K. J

“PATRIA” - DEVA: Să
rutul care ucide (8-14);

“FLACĂRA” HUNEDOA
RA: Neînfricata Mulan (8-14);

“PARÂNG” PETROȘANI:
G.l. Jane (8-11); Truman Show 
(12-14);

“DACIA” HAȚEG: îngerul 
păzitor (8-11); Terminus Para
dis (12-14);

“ZARAND” BRAD: Profe
tul, aurul și ardelenii (8-11); Mary 
cea cu vino’ncoa (12-14);

“PATRIA” ORĂȘTIE:
Mary cea cu vino’ncoa (8-11); 

kUn băiat de treabă (12-14);

=

administrator 1
agent comercial 1
agent contractări și achiziții 1 
agent de asigurare 5
agent pază și ordine 56 
agent reclamă publicitară 20 
analist 1
arhitect 2
arhitect urbanism, peisagis

tică și amenajarea teritoriului 1 
barman 
brutar 
bucătar 
confecționer tricotaje 

după comandă 
confecționer - asambior 

articole din textile 
constructor-montator de 

structuri metalice 
contabil 
croitor 
cusător piese din piele 

și înlocuitori 
cusător piese la încălțăminte 
distribuitor presă 
dulgher pentru construcții 
electronist 
gestionar depozit 
inginer autovehicule rutiere

inginer construcții civile, 
industriale și agricole 

inginer electronist, 
transporturi, telecomunicații 1

’ 2 
1
4

2

12
10
4

8

52

2
2
9

1
10
2
3
3
3
1

I

inginer tehnică de calcul 
inginer textile, pielărie 
lăcătuș mecanic 
maistru în industria 

textilă-plelărie 
muncitor necalificat

4
5 

operator calculator electronic
și rețele 1

operator linie telefonică SVA 10 
ospătar (chelner) 
paznic 
recepționer 
secretară 
sudor electric 
șofer autobuz 
șofer de autoturisme și 
camionete 

tâmplar universal 
tinichigiu carosier 
vânzător 
vânzător de ziare 
vopsitor auto

12
12

1
1
1
1

9
9
2

21
2
1

tot. loc. de muncă vacante 312

Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către 
Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare Profesională a 
județului Hunedoara puteți primi de la Centrul de Informare și 
Documentare, Clubul Șomerilor Deva, precum și de la agențiile 
locale pentru ocupare și formare profesională și punctele de 
lucru din Hunedoara, Călan, Orăștie, Brad, Simeria, Hațeg, 
Petroșani, Lupeni, Vulcan, Ilia, în zilele de luni, marți, miercuri, 
joi, între orele 8.30-12.30

Oameni de 
suflet

Sărbătorile de iarnă au 
reprezentat întotdeauna un 
prilej de bucurie în special 
pentru copiii care în fiecare 
an așteaptă cu sufletul la 
gură sosirea lui Moș Crăciun. 
Și de această dată Primăria 
comunei Băița, cu sprijinul 
unor sponsori generoși din 
localitățile învecinate, a or
ganizat tradiționalul Pom de 
Crăciun, care a încălzit ini
mile celor 450 de copii din 11 
sate. Ei au primit cadouri 
constând în diverse produse 
alimentare și dulciuri. Drept 
mulțumire, elevii și preșcolarii 
din satele Fizeș, Hărțăgani și 
Băița au organizat serbări 
care s-au desfășurat în cămi
nele culturale sau școlile din 
localitățile amintite. Din re
pertoriul celor mici nu au lip
sit colindele, poeziile, cânte
cele și dansurile. Pe lista oa
menilor de suflet, sponsori ai 
Pomului de Crăciun, sunt în
scriși domnii Toader Hareg, 
Gabriel Rovinar, Lucia Vasiu,

La stomatolog, 
numai vinerea

Cuceririle științifice și 
civilizația au făcut ca omul 
să-și poată programa mul
te aspecte ale vieții sale. 
Numai că nimeni nu-și 
poate programa... durerile 
de dinți. Astfel că locuitorii 
comunei Băița sunt nemul
țumiți de orarul de funcțio
nare al cabinetului stoma
tologic al dispensarului din 
localitate care e deservit de 
medicul de specialitate 
doar într-o singură zi a săp
tămânii, și anume vinerea.

Dl dr. Gheorghe Stoian, 
medic coordonator al Dis
pensarului Băița, ne-a asi
gurat că această problemă 
va fi rezolvată începând cu 
vara acestui an. Atunci, me
dicul care deservește ca
binetul se va pensiona și se 
va muta din Deva la Băița 
urmând a-și desfășura acti
vitatea exclusiv la cabinetul 
aparținând comunei.

Cristina CÎNDA 
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Concursul din 10 ianuarie 1999
1. Cagliari (13) - Roma (5) X
Oaspeții pot "scoate" un rezultat de 

egalitate.
2. Empoli (15) - Milan (3) X2
Până la urmă, Empoli s-ar mulțumi și cu 

un punct.
3. Inter (4) - Venezia (18) 1
Cine se hazardează să nu meargă la 

această partidă cu un solist?
4. Juventus (8) - Bari (10) 1
Elevii lui Lippi nu merg decât la victorie.
5. Lazio (6) - Fiorentina (1) 1X
Cine poate joacă cu o triplă.
6. Perugia (9) - Udinese (12) 1
Gazdele se țin destul de bine acasă și 

pot învinge.
7. Piacenza (11) - Parma (2) X2
Pe propriul teren Piacenza e greu de

trecut. Dar cu Parma nu-i de glumit!
8. Sampdoria (14) - Bologna (7) X2
De data aceasta șansele sunt de partea 

oaspeților.
9. Vicenza (16) - Salernitana (17)1
Un duel între două vecine din subsolul clasa

mentului în care gazdele pot obține a treia victorie.
10. Cesena (19) - Chievo (17) X
Un rezultat de egalitate ar fi cel mai indicat 

dacă ținem seama de cele 3 rezultate nedecise ale 
Cesenei pe terenul propriu și 3 ale oaspeților în 
deplasare.

11. F. Andria (20) - Atalanta (7) 2
Prilej bun pentru Atalanta de a-și spori zestrea 

de puncte la lanterna roșie a clasamentului.
12. Monza (10) - Napoli (11) 1X2
Un meci echilibrat între două formații de la 

mijlocul clasamentului este deschis oricărui rezultat.
13. Reggiana (8) - Pescara (4) 1X2
Gazdele n-au cunoscut acasă, până acum, 

înfrângerea. Să o reușească Pescara? E posibil.
-■

Sughit sau holocaust?
în vreme ce numărătoarea 

inversă pentru începerea No
ului Mileniu a început, respon
sabilii politici și experții în teh
nologia informației din lumea 
întreagă sunt din ce în ce mai 
preocupați de "problema anului 
2000", mai cunoscută sub de
numirea de bug-ul milenar sau 
A2K. Ei se tem că un număr 
mare de sisteme informatice va 
“exploda" dacă ceasurile lor 
nu vor reuși să facă diferența 
între un secol și următorul, lată 
câteva dintre întrebările care 
vor fi pe buzele tuturor în lu
nile care vor veni:

- Ce este bug-ul milenar 
și ce anume îl va provoca ?

- Primele programe infor
matice, poate în scopul de a 
economisi memoria, foloseau 
numai două cifre pentru a 
scrie o dată. Anul “1999" era 
reprezentat sub forma “99". 
Când vă sosi anul 2000, com
puterele îl vor interpreta drept 
anul “00", la fel ca 1900, ceea 
ce va conduce la apariția de 
nenumărate calcule cu date 
eronate...

- Care vor fi efectele aces
tui fenomen?

- Se vor b'nca nenumărate 
Juneții legate de băncile de da-

--- »
te, dar este dificil să prevedem 
care va fi întinderea pagubelor. 
Predicțiile sunt atât de variate 
încât anumite grupuri se pre
gătesc parcă pentru un sfârșit 
al lumii...Responsabilii guverna
mentali din numeroase țări au 
adopat o atitudine aproape dez
involtă, considerând problema 
ca minoră. Anumiți experți însă 
estimează că bug-ul milenar au 
putea provoca o recesiune eco
nomică care va dura între trei și 
patru ani. Un raport recent al 
analiștilor financiari de ai Merrill 
Lynch estimează că bug-ul ar 
putea antrena un dezastru 
mondial, care va coSta șase 
sute de miliarde de dolari.

- Care vor fi sectoarele cele 
mai afectate?

- Bancherii și societățile de 
asigurări au fost cei care și-au 
dat cel mai repede seama de 
amploarea catastrofei financi
are în domeniile în care ei lu
crează. Și cei din ministerele de 
Externe și cele ale Apărării s-au 
neliniștiți cu privire la modul în 
care bug-ul va afecta industria • vestit deja sume considerabile 
armamentului și cea a energiei 
nucleare, mai ales în țările fostei 
Uniuni Sovietice sau cele în 
curs de dezvoltare. Serios afec- 
tate vor mai fi și sistemele infor-

matice legate de călătorii, trans
port, ascensoare, sevicii de se
curitate și tot ceea ce, într-un 
mod general, poate fi programat 
dinainte.

- Ce se poate face și cât va 
costa operațiunea?

- Lucrările de analiză și pre
venire în acest sector au de
venit o industrie imensă și înflo
ritoare. Acțiunea de prevenire 
cere structuri organizatorice 
capabile să identifice, redac
teze sau înlocuiască compo
nentele informatice incapabile 
să regleze problema trecerii la 
anul 2000. Estimările costurilor 
sunt și ele foarte diferite. S-ar 
putea ridica chiar la sute de 
miliarde de dolari. Numai în Sta
tele Unite se spune că costurile 
reparatorii pentru toate progra
mele se vor ridica la peste 75 de 
miliarde de dolari.

- Unde s-a ajuns cu pregă
tirea prevenirii bug-ului 
milenar?

- în Statele Unite, societatea 
cea mai informatizată, s-au in-

într-o încercare de a regla 
această problemă. în Europa 
însă, în afară de Marea Britanie, 
Olanda și țările scandinave, nu 
s-a dat încă nici o atentie ches-

tiunii. Marile bănci europene, 
dar nu și micii lor concurenți, 
au avansat însă destul pe ca
lea protejării în fața dezastru
lui. ONU este încrezătoare și 
speră că majoritatea rețelelor 
vor fi puse la punct în ziua 
fatidică. Uniunea Europeană, 
preocupată de costurile ma
sive ale convertirii la euro, nu 
a luat încă nici o măsură. Indi
vidual, guvernele sunt sfâșiate 
între necesitatea de a crea un 
sentiment de urgență și teama 
de a nu declanșa panică.

- S-a mai întâmplat vreo
dată ceva similar?

- Da, în anii '60, când pro
gramatorii nu și-au dat seama 
că ordinatoarele IBM-360 nu 
puteau lua în considerare da
tele de după 31 decembrie 
1969. La acea dată, la miezul 
nopții, ora locală, IBM-360 din 
întreaga Europă au început să 
se blocheze. în vreme ce pro
blemele începeau să cuprindă 
întreaga planetă, IBM a reușit să 
identifice cauza blocajelor și a 
putut da clienților săi americani 
și asiatici o soluție temporară, 
propunându-le să își mintă 
calculatoarele cu privire la dată, 
așteptând găsirea unei soluții 
pe termen lung, (Mediafax) j



859958 (6071)
• S.C. Romulus SRL Brad 

vinde carne porc și vită, în

ANIVERSARI

• De Sfântul loan un “La 
multi ani” pentru Nelu Nicșa 
din Hărțăgani, din partea 
nașilor, fam. Diniș Gheorghe, 
Felicia și Felician. (6091)

MATRIMONIALE

carcasă. Tel. 651368 (3378)
• Societate comercială 

vinde la preț avantajos: cen
trale termice și boilere, calo
rifere din oțel, țeavă multistrat 
și fitinguri. Hunedoara, str. 
Dorobanților, 12, tel. 092/ 
701072 (3793)

• Pierdut legitimație de 
serviciu nr. 81/1994 eliberată 
de Ministerul de Finanțe pe nu
mele Irimie Cezar. Se declară 
nulă. (4472)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Moșuți Cristian Nico- 
lae. îl declar nul. (4946)

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Bordea Maria. îl 
declar nul. (3795)

• Se împlinesc șase săptă
mâni de când dragul nostru

SERGIU TALPEȘ
ne-a părăsit pentru totdea
una. Comemorarea va avea 
loc azi, 7 ianuarie 1999, ora 
12, la Biserica din Cimitirul 
Ortodox din str. Eminescu. 
Nu te vom uita niciodată I 
Familia îndoliată. (4476)

• Cetățean străin doresc 
cunoștință cu tânără româncă. 
Informații căsuța poștală 21, 
Orăștie. (4949)

VÂNZĂRI' 
CUMPĂRĂRI

j
INCHIRIER

• Caut de închiriat spațiu 
comercial central, în Deva 
sau Hunedoara. Tel. 092 
331149 (6098)

• Vând teren intravilan 
Geoagiu-Băi, preț negociabil. 
Tel. 216590, după ora 20. 
(6080) 

• Vând apartament 2 ca
mere, Orăștie, Mureșului, bloc 
4, parter, tel. 057/262465 
(4948) '

• Vând autoutilitară Iveco 
Turbo Daily 35/10, 3,5 t, fabri
cație 1986. Tel. 216043. 
(6081)

• Vând tractor U 550, import 
Germania, stare perfectă. Tel. 
225304, 092 348227 (6088)

• Vând tractor U 445, trac
țiune față, cu remorcă. Tel. 
222771^ 092 321523, 092 

780097 (6087)
• Vând Mercedes 240 D, 

avariat, plus talon. Tel. 226252 
(6092)

• Vând și montez parbrize 
Deva, Dragoș Vodă, 14. Tel. 
225075 (3320)

• Vând Lada 1500, albă, 
stare tehnică foarte bună, tel. 
718300 (3792)

• Vând Dacia 1310, fabri
cație 1996, 12 000 km, preț 
negociabil, tel. 241801 (4947)

• Vând Dacia 1309, auto
mobil mixt, fabricație 1996, 
perfect, tel. 718908 (3790)

• Vând tractoare agricole, 
import Germania, funcțio
nabile. Informații Hunedoara, 
str. Buituri, 13, tel. 723123. 
(3794)

• Vând cruce marmură, preț 
1.000.000 lei. Deva, str. 
A.VIaicu, nr.112 (4470)

• Vând mânz, 2 ani. 
Informații Hunedoara, str. 
Răcăștie, nr. 196 A. (3788)

OFERTE DE 
SERVICII

• Confecționez jaluzele 
exterioare din plastic. Tel. 
094637096 (5370)

• Societate comercială an
gajează distribuitor, de pro
duse alimentare, gestionar. 
Condiții: garanție materială 
solidă, experiență în domeniul 
auto. Tel. 235800, 094 595595 
(6074)

• SC Gef Facilities SRL, 
firmă distribuitoare angajează 
director punct lucru,în urmă
toarele coondiții: vârsta ma
ximă 30 ani, studiii superioare, 
experiență în domeniul vân
zărilor, domiciliul stabil în 
Deva. Se oferă salarizare 
atractivă. Informații la tel. 
230930 (4473)

• Executăm lucrări de con
strucții și acoperișuri, orice tip. 
Tel. 221870 (4471)

• Angajez șofer, categoria 
“D”, N.Grigorescu, nr. 21, tel. 
211618 (6010).

• Consultanță privind imi
grarea în Canada oferită de 
cetățean canadian, fost sala
riat al Ministerului Imigrației 
din Canada. Intermedieri 
afaceri Canada. Program tel. 
217988 sau 092777300. 
(6036)

PIERDERI .

• Cu profundă durere anun
țăm că s-au scurs 40 de zile 
de când a plecat dintre noi

VIORICA PÂRÂU
găsindu-și odihna veșnică 
alături de soțul ei

I0AN PÂRĂU
Cei care au un gând pios 

pentru sufletele lor,sunt invitați 
să participe la slujba de po
menire, ce se va oficia sâm
bătă, 9 ianuarie, ora 11, la 
Cimitirul Ortodox din str. Emi- 
nescu, Deva. Familia Iulian și 
Cornelia Boșorogan. (6093)

• Soția Asinefta și fiica Felicia 
anunță trecerea în neființă a 
celui care a fost un bun soț și tată

ROMAN ANDRICA
din satul Cărmăzănești, co
muna Gurasada. înmormân
tarea va avea loc astăzi, 7 ianua
rie 1999, ora 13. (6094)

r CV.——

• Pierdut certificat cod fiscal 
3365036 aparținând SC 
Comprodimpex Urdava 
Leșnic. Se declară nul. (6090)

SC "APATERM'SA OFIM
Organizează, in data de 20 ianuarie 1999, 

concurs pentru ocuparea postului de 
Șef Atelier Proiectare

Condiții:
> studii superioare tehnice de lungă durată;
> specialitate: instalații în construcții sau 
construcții hidrotehnice;
> vechime în activitatea de proiectare: 7 
ani;
> vârsta maximă 40 de ani.

Cererile și dosarele vor fi depuse la Biroul 
Personal până Ia data de 12 ianuarie 1999, ora 12.

Informații suplimentare și tematica de concurs 
se pot obține de la Biroul Personal al SC 
“Apaterm ” SA Deva, str. Iuliu Maniu, nr.6, 
telefon: 216041, int.168.

începând cu data de 7 ianuarie 1999, 
Primâria municipiului Deva asigura cu 
autobuzele din dotare transportul elevilor 
pe ruta: Deva - Sîntuhalm - Cristur și retur.

i Plecarea din Cristur se face la ora 7, iar returul 
se va face la ora 14,30.

I Traseul este următorul: Casa de cultură Deva - 
I Liceul auto - Biserica din Ceangăi - Sîntuhalm - Cristur 
L (Căminul cultural).

Z?'-------------------------------------------------------- -------- ---------------

Banca Dacia Felix SA 
Sucursala Deva

Vinde la licitație publică următoarele:
1. Apartament 3 camere, situat în Deva, str. Bejan, nr.7, 

bl.56, sc.I, et.IV, ap.9 - preț de pornire licitație: 50.000.000 lei.
2. Casă 6 camere, situată în Bârsău, nr.205, județul 

Hunedoara - preț de pornire: 39.000.000 lei.
Licitația va avea loc în data de 13.01.1999, ora 10, 

la Judecătoria Deva, Biroul Executorilor Judecătorești.
3. Apartament 3 camere, situat în Petroșani, str. 

Independenței, bl.24, ap.3.
Licitația va avea loc în data de 27.01.1999, ora 10, 

la Judecătoria Petroșani, Biroul Executorilor 
Judecătorești. Preț de pornire: 15.000.000 lei.

Informații suplimentare la sediul băncii din Deva, b-dul 
N. Bălcescu, bl.34 sau la tel. 226367 sau 220796.

-7

CREDIT BANK 
DEVA

Vinde la licitație publică ce va avea loc în data 
de 12.01.1999, ora 10, la sediul băncii următoarele 
bunuri mobile:

® autotractor DAF - TIR, an fabricație 1990, 
cu semiremorcă cu prelată, capacitate 241;

E autotractor DAF - TIR, an fabricație 1991, 
cu semiremorcă cu prelată, capacitate 241.

LABORATOR AUTORIZAT
Efectuăm:

O Verificări metrologice balanțe și volume
O Calibrari rezervoare cu tabele de valori și riglă 

gradată.
Vindem:

3 Balanțe electronice;
O Balanțe mecanice - toate tipurile, la preț de 

fabrică.
Telefoane 219260, 094/636422; 094/637016, 

Deva, str. Horia, nr. 18

Anunț»
Societate comercială internațională de 

inginerie caută colaboratori ingineri me
canici sau energetici, cu vârsta până la 35 
de ani, posesori de autoturism, cunos
cători de limba maghiară, având cunoștințe 
în utilizarea calculatorului, pentru un do
meniu de muncă activ și dinamic bazat pe 
tehnologia mondială de vârf, în vederea 
deschiderii unei filiale în județul 
Hunedoara..

Cei interesați să-și trimită curriculum 
vitae, scris de mână, la sediul societății: A.A. 
STADIUM Kft., 6701 SZEGED, Pf. 1181 
UNGARIA, până la data de 28 ianuarie 1999.

S.C. SIDERURGICA S.A.
HUNEDOARA

Majorează prețurile produselor sale
15 ianuarie 1999începând cu

■ Conform Legii 21/1996, art.4
■ Indicele maxim de creștere este de 10% față de prețurile 

practicate din data de 15.11.1998.
■ Indicele global de creștere rezultat se aplică la prețul de vânzare 

determinat conform D. 232/82 și a Baremului MET2/81.
■ Anexa cu indicii de creștere a principalelor produse se pune la 

dispoziția tuturor beneficiarilor prin intermediul Serviciului Desfacere - 
Biroul Facturări.

Tel.: 054/716121, 716131, 716521, 712783 int. 1247, 1806.
4U -

Managerul SC Polidava SA Deva
Convoacă

Adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 20.01.1999, 
ora 14, pentru acționarii înregistrați în Registrul consolidat la sfârșitul zilei 
de 10.01.1999, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea consiliului de administrație al societății;
2. Aprobarea majorării capitalului social;
3. Diverse.
în cazul în care nu vor fi îndeplinite prevederile legale. Adunarea 

generală a acționarilor se va reprograma, în aceleași condiții, pe data de 
21 ianuarie 1999.

Materialele referitoare la ordinea de zi se pot consulta la sediul societății, 
începând cu data de 18.01.1999.

Accesul la adunare este permis în baza actului de identitate sau a unei 
procuri speciale ce poate fi obținută și depusă la sediul societății până la 
data de 18.01.1999.

Informații suplimentare la telefoane: 054/221750; 220712.
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până la data de 10 ianuarie 
a.c. toți agenții economici 
sunt obligați să solicite 
primirea acestor autorizații, 
după caz, de la MF sau 
DGFPCFS.

în categoria plătitorilor 
de accize se includ agenții 
economici - persoane juri
dice, asociații familiale și 
persoane fizice autorizate 
care produc sau importă 
astfel de produse, precum 
și cei ce cumpără de la 
producători individuali (per
soane fizice) produse de 
natura celor supuse acci
zelor prin ordonanța amin
tită, pentru prelucrare și/sau 
comercializare. De ase
menea aici sunt cuprinși și 
agenții economici, pentru 
cantitățile de produse 
supuse accizelor, obținute 
din producția proprie sau 
din import, care sunt 
acordate ca dividende sau 
ca plată în natură acțio
narilor, asociaților și, după 
caZ persoanelor fizice, 
consumate pentru reclamă 
și publicitate. La art.5 se 
stipulează că pentru alcoo
lul etilic alimentar, băuturile 
alcoolice și orice alte 
produse destinate producției 
alimentare sau consumuri 
accizele se datorează și se 
calculează o singură dată 
de către agentul economic 
producător sau importator și 
sunt stabilite în sume fixe 
exprimate în lei pe unitatea 
de măsură.

Foarte important de 
subliniat este că, așa cum 
se prevede la art.6, la data 
intrării în vigoare a OU nr.50/ 
1998 toate livrările de alcool 
efectuate de către agenții 
economici producători in
terni și importatori, precum 
și livrările de băuturi 
alcoolice efectuate de către 
agenții economici interni, 
importatori și comercianți în 
sistem angro, vor fi facturate 

Jn momentul livrării

File de istorie FRONTUL PLUGARILOR
“Țăranul este într-o țară clasa cea mai pozitivă din 

toate, cea mai conservatoare în limbă, port, obicei, 
purtătorul istoriei unui popor, nația în înțelesul cel mai 
adevărat ai cuvântului”.

M. Eminescu

La 8 ianuarie 1933, în 
orașul Deva lua naștere 
Frontul Plugarilor, organi
zație politică de masă a 
țărănimii române. Convocați 
prin intermediul ziarului 
“Horia", editat de avocatul 
Aurel Filimon, mii de țărani 
din județul Hunedoara și din 
Zarand au venit la Deva să 
ceară socoteală politicie
nilor pentru minciunile cu 
care au fost amăgiți ani de-a 
rândul. întrebarea “Ce-ați 
făcut cu țara?” a băgat în 
sperieți domnii și autoritățile 
care, după încercarea 
nereușită de a zădărnici 
uriașa întrunire, au dispărut 
care încotro din calea 
mulțimii înfuriate. Grupuri de 
țărani au plecat pe la casele 
deputaților și bancherilor, 
dar aceștia nu erau de 
găsit. Singurul care a 
acceptat să dea față cu 
uraganul dezlănțuit a fost 
avocatul Petru Groza. Deși 
întâmpinat la început cu 
strigăte dușmănoase si 
amenințări, el a reușit să 
capteze atenția plugarilor 
masați în sala Teatrului. A

Precizări privind 
regimul accizelor

utilizându-se în acest scop, 
în mod obligatoriu, numai 
facturi fiscale și avize de 
însoțire a mărfii, după caz, 
special tipărite de către 
Regia Autonomă “Impri
meria Națională”. Aceste 
documente au regim 
special, fiecare întocmindu- 
se în câte patru exemplare, 
exemplarul 4 rămânând la 
supraveghetorul fiscal.

Obținerea documentelor 
respective se face numai pe 
baza autorizației de produc
ție, import sau comercia
lizare.

Cu privire la regimul de 
autorizare a agenților 
economici care realizează 
venituri din vânzările de 
alcool, produse din tutun și 
de cafea - spunea dl Blaj - 
cum se arată la secțiunea a 
IX-a - trebuie spus că 
obținerea autorizației (ce se 
face cu perceperea de taxe), 
în baza unei cereri-tip și a 
altor acte cum sunt: 
certificatul de înmatriculare 
eliberat de către oficiuf 
comerțului, a certificatului de 
înregistrare fiscală, a 
adeverinței eliberate de 
către organul fiscal teritorial 
din care să rezulte că 
solicitanții de autorizații nu 
au obligații fiscale față de 
bugetul de stat, declarația 
solicitantului pe propria 
răspundere privind sediul 
social, filialele, sucursalele, 
punctele de lucru, birourile, 
spațiile de depozitare, 
magazinele și orice alte 
locuri unde își desfășoară 
activitatea, precum și adresa 
acestora. De asemenea se 
mai cer licența de fabricație, 
contractele de import, 
autorizația sanitară ș.a. în 
termen de 30 de zile de la 
data depunerii documen
tației complete, DGFPCFS 
analizează solicitările și va 
emite autorizația de 
comercializare. în anexa 17 

fost momentul când Groza a 
declarat că renunță la 
bănci, onoruri și avere 
pentru a se alătura cauzei 
celor ce luptă să instaureze 
o nouă ordine în țară. Ales 
în toamna aceluiași an 
președinte (onorific) ^l 
Frontului Plugarilor, Groza 
avea să imprime acestei 
mișcări un curs pașnic și 
ordonat. Una din revendi
cările înscrise în programul 
F.P. se referea la conver
siunea datoriilor pe care 
țăranii le contractaseră de la 
bănci, și pe care, datorită 
creșterii valorii leului și 
acumulării dobânzilor, nu le 
mai puteau achita. Deși 
guvernanții au etichetat-o 
drept diversiune “bolșevică” 
în anul următor parlamentul 
s-a văzut nevoit să adopte o 
lege prin care 3/4 din 
aceste datorii erau trecute în 
contul statului. Petru Groza, 
care era președinte al 
băncii “Decebal” și principal 
deponent cu 85% din 
acțiuni, a chemat țăranii în 
centrul Devei și în fața lor a 
dat foc cambiilor, anulându- 

la OU se menționează și 
taxele ce trebuie plătite 
pentru autorizare. Taxele 
respective se plătesc în 
două tranșe egale, cea de- 
a doua tranșă neputând 
depăși 90 de zile de la 
data emiterii autorizației. 
Neînsoțirea mărfurilor ce 
fac obiectul OU cu 
documentele stipulate se 
sancționează cu amendă 
de un milion de lei, iar 
produsele în cauză se 
confiscă.

O obligație de seamă a 
agenților economici care 
au stocuri angro era aceea 
ca până la 5 ianuarie a.c. 
să facă inventarul acestora 
și să-l depună la 
DGFPCFS, iar organele 
fiscale teritoriale verifică 
până cel târziu la 8 
ianuarie a.c. stocurile 
faptice și vizează fiecare 
listă de inventar.

O altă precizare foarte 
importantă este și aceea 
prevăzută la anexa 17, 
punctul 2, litera d, unde se 
spune că pentru 
comercializarea de băuturi 
alcoolice în magazine de 
vânzare la prețuri cu 
amănuntul, taxa se 
percepe pe fiecare unitate 
de desfacere, separat pe 
grupe de produse (vinuri și 
băuturi pe bază de vin, 
băuturi spirtoase, țuică și 
rachiuri naturale, bere și 
produse din import).

Deoarece până la data 
de 6 ianuarie a.c. doar 65 
de agenți economici din 
județul nostru, din cei 
12000 ce au activități de 
comercializare a băuturilor 
alcoolice, produselor din 
tutun și de cafea, au depus 
documentații pentru 
obținerea de autorizații, 
rezultă cu prisosință 
necesitatea de a urgenta și 
încadra în termen această 
acțiune.

le toate datoriile. Gestul a 
avut un uriaș răsunet, 
popularitatea avocatului 
devean și a Frontului Plu
garilor crescând brusc. 
Dezamăgiți de prestația 
partidelor istorice ce se 
succedau la guvernare, 
numeroși plugari se înscriu 
în F.P., care în 1935 număra 
deja peste 300.000 membri. 
Mișcarea se extinde treptat 
și în Banat, Bihor, Cluj, 
Moldova etc.

Alarmate, autoritățile nu 
întârzie să ia măsuri de 
represiune. Astfel, ziarul 
“Horia”, care devenise 
organul de presă al F.P., a 
fost interzis, plugari frontiști 
au fost întemnițați și 
maltratați, iar organizația a 
fost nevoită să activeze în 
semilegalitate. în anii care 
au urmat Frontul Plugarilor 
aderă la lupta antifascistă și 
antihitleristă. în 1943, Petru 
Groza, Miron Belea și alți 
fruntași ai acestuia sunt 
arestați și anchetați.

După 23 august 1944, 
Frontul Plugarilor se înca
drează în Frontul Național 
Democrat, care cuprindea 
partide și grupări politice de 
stânga. La îndemnul F.P. 
țăranii încep să ocupe 
pământurile deținute de 
moșieri și grofi. Guvernul 
Groza, instalat la 6 martie

(Urmare din pag. 1) 

în anumite situații, ating 
cote de 60 la sută din 
valoarea lucrării, din cauza 
cotei dominante a mano
perei. Sub noul ambient 
economic am parcurs un 
drum de la mare la mic, 
șantierele noastre din țară 
primind pe rând statutul de 
societăți comerciale de 
sine stătătoare. Astăzi 
“Termorep" reprezintă un 
singur șantier de contrucții- 
montaj, care are un lot în 
Valea Jiului și unul în 
Hunedoara. Mai dispunem 
de un atelier de producție 
industrială și o stație de 
transport.

REP.: Care este
portofoliul de lucrări al 
firmei în prezent?

I.F.: Este în curs de fina
lizare lucrarea de montaj 
al unui cazan de 75 de 
tone abur la “Siderurgica”, 
începută înainte de ' 89, 
investiția poate fi finalizată 
în acest an, pentru aceasta 
fiindu-ne necesari încă 3,5 
miliarde de lei. Suntem 
angrenați, de asemenea, 
într-o acțiune mai amplă în 
Valea Jiului. Este vorbă de 
lucrări de reabilitare a 
rețelei termice principale și

(Urmare din pag. 1) 

unor forțe politice din opoziție și 
a subliniat că programul de 
reformă în România va continua, 
în toate sectoarele, inclusiv în 
mineritul Văii Jiului, conform 
programelor stabilite și măsurilor 
de protecție socială adoptate.

• Dialogul la distanță 
dintre Radu Berceanu și Miron 
Cozma, transmis marți seara, 
vreme de aproape trei ore, de 
postul de televiziune Antena 1, 
n-a avut darul să calmeze 
spiritele, să aducă vreo 
clarificare. Ca urmare, și ieri, 
Miron Cozma și-a chemat ortacii 
la Petroșani să continue greva 
generală, îndemnându-i să nu 
cedeze. Furios peste poate că 
pe el l-a refuzat primul ministru,

1945, avându-l ca ministru 
al agriculturii pe plugarul 
hunedorean Romulus 
Zăroni, legiferează reforma 
agrară, în urma căreia este 
desființată clasa parazitară a 
moșierilor. Sunt împroprie
tărite peste 900.000 de 
familii fără pământ sau cu 
pământ sub 5 ha, având 
întâietate luptătorii de pe 
front și văduvele de război. 
Se realizează astfel visul 
secular al țărănimii române 
de a deveni stăpână a 
pământului pe care-l 
lucrează. Membrii Frontului 
Plugarilor participă activ la 
preluarea primăriilor și 
prefecturilor din mâna 
elementelor fasciste, unii 
devin miniștri iar mai târziu 
deputați în parlamentul țării. 
Organizația plugarilor se 
extinde la scara întregii țări, 
depășind un milion de 
membri. în iunie 1945, la 
București are loc primul 
Congres liber al F.P., la care 
participă 60.000 de dele
gați. Adresându-se pluga
rilor, Petru Groza arăta: “Dv 
și muncitorii din uzine 
reprezentați, în cea mai 
nobilă expresie, justificarea 
existenței omenești pe 
pământ, prin munca, prin 
statornicia și prin crezurile 
voastre, drepte și cinstite (...) 
Nu găsesc formulă mai

“Datoriile sunt majorate 
doar de penalități”

a unor puncte termice în 
Petroșani. Evaluată la 5 
miliarde de lei, investiția 
are ca beneficiar F.E. 
Paroșeni. Avem în fază de 
terminare o lucrare de 
înnoire la acoperișul OSM 2 
din cadrul combinatului 
hunedorean. Pentru acest 
an, există semnale că am 
câștigat statutul de sub- 
antreprenor al unei investiții 
de mare anvergură, având 
ca beneficiar R.A.I.L. 
Hunedoara. Mă refer la 
modernizarea sistemului 
termic în cartierul Micro 7, 
cu transformarea punctelor 
termice în centrale termice. 
Valoarea lucrării este 
evaluată la 5 miliarde de 
lei. Din păcate, reorga
nizările din cadrul CONEL 
ne-au frustrat de una din 
licitațiile câștigate la finele 
anului trecut, care viza 
lucrări de modernizare în 
valoare de peste 2 miliarde 
de lei la F.E. Rovinari.

REP.: A reușit reorga
nizarea să îmbunătățească, 
la nivel global, situația 
financiară a firmei?

Ieri, minerii din Valea 
Jiului au continuat 

greva generală
dar i-a primit la o discuție pe 
ziariștii de la “Matinal”, Miron 
Cozma le-a citit cu voce răgușită 
greviștilor ceea ce le-a declarat 
premierul jurnaliștilor.

• La ora 13 a zilei de ieri, 
la Petroșani a sosit o delegație a 
Comisiei economice a Senatului 
României, condusă de 
președintele acesteia, liberalul 
Viorel Cataramă, care a început o 
discuție cu autoritățile județene și 
ale municipiului Petroșani, cu 
cadre din conducerea Societății 

dreaptă, mai morală, mai 
corespunzătoare țării 
noastre, decât această 
intrare a maselor populare 
în stăpânirea țării, pe poarta 
larg deschisă a istoriei 
contemporane”.

în septembrie 1945, în 
cursul convorbirilor purtate 
la Kremlin, Peiru Groza 
reușește să-l convingă pe 
Stalin că țăranul român, cu 
un dezvoltat simț al 
proprietății, nu are spirit 
colectivist. Se convine ca în 
România să nu se 
constituie colhozuri, dar să 
fie ușurată truda plugarului 
prin mașinism. în scurt timp 
în toată țara apar stațiunile 
de mașini și tractoare, 
eveniment primit cu bucurie 
de țărani. Situația populației 
de la sate traversează însă 
momente dificile, agravate 
de seceta din anii 1945-46. 
După ce au dat cele mai 
mari jertfe pe fronturile din 
Răsărit și din Apus, țăranii 
duc povara grea a 
despăgubirilor de război, 
întreținerii armatei de 
ocupație și reconstrucției 
țării. în anul 1949, în pofida 
celor convenite la Kremlin, 
PMR, devenit forța 
conducătoare a țării, aprobă 
planul de colectivizare a 
agriculturii. Treptat, Frontul

I.F.: A redus ritmul 
acumulării pierderilor. 
Practic, noi nu mai avem 
pierderi din exploatare. 
Datoriile ne sunt majorate 
doar de penalitățile la 
neplățile acumulate în 
anii trecuți. Avem obligații 
neonorate la bugetul de 
stat de 12 miliarde de lei. 
Nivelul creanțelor se 
ridică la 6 miliarde de lei. 
Datorită faptului că nivelul 
creanțelor nu a coborât 
niciodată sub pragul a 5 
miliarde a fost extrem de 
greu să procurăm lichidi
tățile necesare aprovizio
nării și desfășurării 
activității. Am fost obligați, 
ia fel ca și alte firme, să 
neglijăm provizoriu obli
gațiile la buget, ca singura 
posibilitate de a supravie
țui. Oricum, dacă situația 
economică generală nu 
va lua alt curs, nu ne vom 
puteam preface la infinit 
că nu observăm spectrul 
falimentului, care ar putea 
bate mai devreme sau 
mai târziu și la ușa 
noastră.

Naționale a Huilei și repre
zentanți ai Ligii Sindicatelor 
Miniere Valea Jiului despre 
situația creată de restruc
turarea unităților miniere de aici.

• Funcție de rezultatul 
dezbaterilor, care oricum nu 
puteau ajunge la soluții 
tranșante, politicienii 
neputându-și aroga
prerogativele Guvernului, urma 
ca minerii să decidă în ce mod 
își vor continua acțiunile 
sindicale.

Plugarilor este margi- 
nalizat, iar în 7 februarie 
1953 este constrâns să se 
autodizolve. Rămași fără 
organizare proprie, țăranii 
cad ușor victime ale 
abuzurilor luptei de clasă. 
Numeroși gospodari 
vrednici sunt incluși în 
categoria "chiaburilor”, 
suportând tot felul de 
umilințe și privațiuni. 
Trecut din 2 iunie 1952 în 
funcția de președinte al 
prezidiului MAN, Petru 
Groza nu încetează să se 
opună reprimării țăranilor 
nevinovați, fără însă a 
reuși să le vină 
întotdeauna în ajutor. 
După moartea lui, în 
perioada 1958-1962 se 
desfășoară cunoscuta 
colectivizare- forțată, în 
cursul căreia a fost 
încălcat grosolan principiul 
liberului consimțământ. 
Calvarul țărănimii române 
nu încetează nici după 
evenimentele din
decembrie 1989, semn că 
pentru “talpa țării" încă nu 
a fost găsită soluția 
optimă, iar vremurile când 
țăranii aveau cuvânt la 
conducerea statului au 
rămas de domeniul 
amintirilor.

loachim LAZÂR 
Deva


