
Minerii greviști din Valea Jiului merg mai departe
Ceea ce era programat 

să se întâmple s-a 
întâmplat. Minerii Văii 
Jiului, incitați de Miron 
Cozma și de aiți lideri 
sindicali, au plecat tuni la 
amiază pe Jos, spre 
Capitala țării, prin Defileul 
Jiului. De altfel, lor H se 
inoculaseră ideea și 
îndârjirea plecării la 
București din prima zi a 
grevei generale,
declanșată în 4 ianuarie 
1999. Revendicările
formulate, foarte multe, 
unele de-a dreptul 
aberante, depășind zona 
lor de activitate și 
posibilitățile de rezolvare 
ale Guvernului, au urmărit 
tocmai scopul final: 
deplasarea la București 
pentru a-și arăta mușchii, 
ca în 1990 și 1991, și a 
forța autoritățile să cedeze 
sub presiune la poruncile

lor. De aceea negocierile 
delegației LSMVJ cu 
conducerea MIC au rămas în 
coadă de pește, de aceea 
nici o propunere a 
autorităților n-a fost 
acceptată, de aceea 
partidele din opoziție ie 
încurajează iresponsabil 
demersurile, doar - doar se 
vor produce incidente care 
să pună în dificultate actuala 
putere.

De cealaltă parte s-a 
manifestat o atitudine de 
superioritate și temporizare 
excesivă a dialogului ia nivel 
înalt cu minerii, s-au dat 
comunicate contradictorii, 
belicoase, s-au luat unele 
măsuri radicale, excesive, 
gen celei de izolare totală a 
Văii Jiului, au fost 
subestimate aceste forțe 
care se aruncă disperat cu 
capul înainte.

Considerând că fac

concesii Guvernului, prin 
renunțarea temporară la 28 
din cele 30 de revendicări, 
reținând cu grad de rezolvare 
urgentă doar două dintre ele, 
respectiv neînchiderea 
minelor Dâlja și Bărbăteni și 
majorarea cu 35 la sută a 
salariilor, minerii protestatari 
speră ca activitatea lor să 
continue la aceiași parametri 
economici de până acum, cu 
pierderi uriașe, dar să fie mai 
bine plătită. Neacceptarea de 
către MIC a acestor doleanțe i- 
a pus pe drum spre București. 
Pe jos, urmând ca după 
înlăturarea barajelor, mașinile 
venite din urmă să-i îmbarce 
și să-i ducă mai departe.

Despre întâmplările lor de 
luni în Defileul Jiului s-a 
comentat pe larg la radio și 
televiziune. Că au dat piept cu 
organele de ordine, că ei au 
dizlocat barajele, iar ceilalți i- 
au primit cu gaze

lacrimogene, că - obosiți, 
flămânzi și nervoși - șase 
dintre ei s-au accidentat 
ori s-au intoxicat de la 
fumigenele aruncate din 
elicoptere, că au înnoptat 
în frig și nemâncati, 
punându-și sănătatea în 
pericol.

Deși primul ministru 
le-a remis un comunicat 
în ca re-și arată
disponibilitatea la dialog 
cu ei dacă încetează 
protestul și se prezintă la 
lucru, deși conducerile 
CNH Petroșani, ale 
exploatărilor miniere și 
preparațiilor i-au chemat 
să revină la muncă, 
pentru că altfel 
demisionează în bloc din 
funcții, ceea ce s-a și

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)

WEST BANK
DEVA, Bel. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele in lei 
persoanelor fizice!

X la 30 de zile - 55%
X la 90 de zile - 53%

i ____ •

z Pagina a lll-a
SPORT

• Corvinul trebuie să 
redevină ce a fost

• "Cupa Start” la 
, minifotbal

_____________________________________________

între 21 -22 ianuarie. 

Grevă generală 
în învățământ? *

Federația Sindicalelor Libere 
din ' învățământ și Federația 
Sindicatelor Independente din 
învățământ ,,Spiru Haret” anunță 
grevă generală în învățământ pentru 
zilele de 21 și 22 ianuarie. Cele două 
federații din zona preuniversitară 
adresează un apel la solidaritate 
colegilor de la F.E.N. (învățământ 
preuniversitar) și. ,,Alma Mater” 
(învățământ universitar). Reamintim 
câ greva din învățământ a fost 
suspendată după încheierea unut 
protocol între sindicate și guvern. 
Sindicatele școlii reiau greva 
deoarece consideră că guvernul și- 
a schimbat poziția față de 
angajamentele asum-ate prin 

^ protocolul din 28 octombrie 1998.
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Hunedoara. 2,6 miliarde lei 
pentru reabilitarea rețelelor 

de gaz metan
Dialogul pe care l-am avut cu dl 

ing. Mircea Morariu, inginer șef la 
Sucursala Deva din cadrul S C. 
Distrigaz Nord S A. Tîrgu-Mureș, s-a 
axat pe programul de investiții pe care 
ROMGAZ îl are în acest an în județul 
Hunedoara.

REP: D-ie inginer, care sunt, 
pentru 1999, prioritățile în ceea ce 
privește investițiile din rețeaua de 
gaz metan județeană ?

M.M.: Ca strategie, vom acționa și 
în acest an acolo unde situația este 
cea mai critică din punct de vedere al 
stării conductelor. Astfel, în Deva vom 
trece la înlocuirea rețelei de gaz pe 
străzile Simion Bărnuțiu și Viilor, 
demarându-se totodată, într-o lucrare 
mai amplă, reabilitarea rețelei de gaz 
în cartierul Micro 15. în municipiul 
Hunedoara se va reabilita rețeaua de 
gaz pe străzile Stejarilor, Serei, 
Vânătorilor și Romanilor. în funcție de 
posibilitatea consolidării fondului de 
investiții sunt prevăzute și lucrări de

reabilitare a conductei de medie 
presiune la Călan.

REP.: Ce sume s-au alocat în 
acest an pentru investiții?

M.M. ■ Avem alocați, pe hârtie, 2,6 
miliarde de lei pentru județul 
Hunedoara. Din păcate, consolidarea 
acestor fonduri se va face cu greutate 
datorită imenselor creanțe pe care le 
are ROMGAZ.

REP.: Pentru că se tot vorbește 
de lipsa de lichidități, v-aș întreba 
cum comentați făptui că în timp ce 
banii pentru investiții sunt adunați 
cu mari greutăți, iar rețelele de gaz 
uzate provoacă accidente mortale în 
țară, ROMGAZ își construiește ia 
București un sediu sclipitor, ce 
vaioarează mai multe miliarde de 
iei?

M.M. : Mă mir că toată lumea vede 
acel sediu și nimeni nu sesizează

Lipsă de 
civilizație »

Prin grija Primăriei 
Șoimuș, la sfârșitul anului 
trecut au fost renovate 
stațiile de autobuz din 
satele Bejan și Păuliș, care 
au fost zugrăvite, vopsite și 
dotate cu bănci. Din păcate 
unii locuitori din zonă în loc 
să aprecieze eforturile 
Primăriei s-au dovedit total 
lipsiți de civilizație. Ei au 
murdărit pereții, au spart 
geamurile și țigla, iar copiii 
au transformat ocazional 
incinta în teren de fotbal. 
(CM.)

Ședință extraordinară a Consiliului județean
Ieri, 19 ianuarie, a.c., au avut loc în sala mare a 

Prefecturii hunedorene lucrările ședinței extraordinare 
a Consiliului județean Hunedoara. Pe ordinea de zi s-au 
aflat cinci puncte, lor adăugându-li-se și un apel din 
partea Consiliului județean către Guvernul României 
pentru reînceperea dialogului cu minerii. Au fost 
aprobate impozitele anuale pentru micii meseriași ca și 
impozitul forfetar trimestrial pe care sunt obligați să îl 
plătească cei care desfășoară activități ambulante. Au 
fost stabilite și taxele locale din competența Consiliului 
județean, taxe sensibil mărite față de anul trecut.

Cel mai important punct al ordinii de zi a fost însă 
declararea zonei miniere Poiana Ruscă drept zonă 
defavorizată. Acest proiect de hotărâre, ca de altfel și 
celelalte au fost aprobate cu majoritate de voturi. 
Proiectul menționat a fost deja trimis la Guvern spre

Nou! ministru a! agriculturii și alimentației, loan Mureșan 

N-a avut audiența 
așteptată la TVR1

Era de așteptat ca la prima ieșire la rampă, la emisiunea “Viața satului” 
de duminică, 17 ianuarie a c., noul ministru al agriculturii și alimentației, 
loan Mureșan, să se bucure de o audiență maximă, urmând să fie aduse în 
atenție probleme vitale ale acestui sector, singurul care ne mai poate scoate 
din profunda criză ce ne-a cuprins și ne stăpânește, fără să se întrevadă o 
ieșire salvatoare. Departe de a se întâmpla însă așa, pe lângă că s-au 
discutat niște generalități cu puțină tangență față de realele frământări ale 
agricultorilor și starea deplorabilă a agriculturii românești, emisiunea, n-a 
avut impactul scontat, fapt relevat chiar și numai de cele două apeluri 
telefonice primite pentru a răspunde poate la niște întrebări cuminți și bine 
regizate. Scuza reporterului și ministrului a fost aceea că poate ora de 
emisie e nepotrivită, că oamenii satelor sunt duși la biserică în acea perioadă 
sau că sunt ocupați cu vitele.

Mai mult ca oricând însă existau foarte multe probleme de discutat cu 
ministrul actual despre gravele lipsuri cu care se confruntă producătorii 
agricoli, având acum cea mai mare suprafață necultivată și nearată din 
toamna trecută, de după 1990, ceea ce denotă o stare îngrijorătoare pentru 
asigurarea securității alimentare a populației. în loc să fie discutate măsurile 
concrete ce trebuie luate pentru cultivarea pământului în acest an, pentru a 
limita importurile de produse agroalimentare, pentru redresarea zootehniei, 
viticulturii, legumiculturii și pomiculturii românești, s-a vorbit, timp de 45 de 
minute, despre vrute și nevrute, fiind ocolite cu dibăcie politică problemele 

Nicolae TÎRCOB
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aprobare, el având întreaga documentație pregătită. O 
altă problemă importantă a fost aceea a diminuării 
considerabile a bugetului propriu al CJH, buget 
estimat a fi cu 50% mai mic decât cel din 1998. în 
aceste condiții devine foarte dificil să mai fie 
continuate anumite finanțări pentru programele aflate 
în derulare. Vor fi reduse drastic cheltuielile de 
personal ale Consiliului, precum și cheltuielile pentru 
investiții. Aceasta este cauza pentru care a fost 
adoptat și proiectul de hotărâre privind finanțarea 
lucrărilor de întreținere, reparații și investiții pentru 
drumurile comunale. Practic, drumurile comunale vor 
trece de facto în subordinea consiliilor locale, 
Consiliul județean nemaiavând resurse alocate pentru 
întreținerea lor.

Andrei NISTOR

SE IEFTINEȘTE 
CARNEA?

Producătorii de carne din 
România, participanți la 
simpozionul „Simpocarn 
’99"estimează că, în perioada 
următoare, prețul acestui 
produs va scădea, ca urmare 
a faptului că în depozitele 
producătorilor există o mare 
cantitate de carne 
nevăndută. Participanții la 
simpozion au susținut că, 
datorită ofertei ridicate și 
cererii scăzute de pe piață, 
producătorii vor scădea 
prețul la carne pentru a 
elimina stocurile formate 
începând din decembrie 
1998. Cu această ocazie, 
Asociația Industriei Cărnii și 
Asociația Patronală din 
Domeniul Cărnii au fuzionat, 
formând Asociația Română a 
Cărnii (ARC). Decizia a fost 
luată de producătorii de 
carne care au participat, în 
perioada 15-16 ianuarie, la 
simpozionul „Simpocarn 
’99", care s-a desfășurat în 
incinta Hotelului Aro Paiace 
din Brașov.

ĂMĂÎ 
DISPĂRUT 

UN SAT
Un fenomen cu care se 

confruntă România în ultimii ani 
este migrarea tinerilor de la sate 
la orașe. Mai mult decât atât, 
unele sate izolate, altădată 
locuite de destui oameni, au fost 
părăsite și de populația în vârstă. 
Bunăoară, satul Bejan Tâmăvița 
din comuna Șoimuș a rămas în 
ultimii ani fără nici un locuitor, 
casele satului fiind părăsite. 
Dacă prefectul județului Mureș 
le-a propus minerilor din Valea 
Jiului să ocupe satele de sași și 
secui părăsite, credem că minerii 
serioși și dornici de muncă ar fi 
bineveniți și în casele “satului “ 
Bejan Tâmăvița.(C.M.)

X * 4



20 IANUARIE 1999Cuvântul liber

Poziții ale unor partide politice 
față de greva din Valea Jiului

P5IVI se pronunță pentru 
restructurarea 

mineritului
Dintr-o declarație recentă a Biroului permanent al 

PSM se desprinde prioritar poziția acestei formațiuni 
politice față de soarta mineritului din țara noastră, față 
de dificultățile economice actuale, de agravarea 
condițiilor de viață ale populației și amplificarea 
tensiunilor sociale ca urmare a măsurilor nechibzuite 
luate de guvern pentru lichidarea a numeroase unități 
productive, pentru a da satisfacție totală măsurilor 
impuse de FMI. O strategie coerentă în legătură cu 
reforma ce se realizează nu există însă - se spune în 
declarație. în același context se arată că prin măsurile 
de lichidare a întreprinderilor "nerentabile”, actuala 
coaliție dezvăluie adevăratul scop al politicii sale 
economico-sociale, respectiv demolarea economiei 
românești, dezindustrializarea țării, subordonarea 
finanțelor și vieții economico-sociale cercurilor de 
interese din străinătate. De aceea, reforma în concepția 
actualei guvernări este antisocială și antinațională, prin 
trădarea pe termen mediu și lung a intereselor țării.

PSM - se mai spune în declarație - este pentru 
restructurarea industriei miniere, ca și a industriei în 
general, dar pe principii economice și sociale, pe bază 
de analize complexe, concrete pentru fiecare caz în 
parte, care să ofere șanse reale reorientării profesionale 
a personalului disponibilizat și, totodată, să valorifice 
eficient potențialul tuturor ^onelor în care se produc 
astfel de situații. De asemenea, se subliniază că noul 
val de proteste, cu deosebire ale minerilor, este generat 
tocmai de aplicarea unor măsuri care lasă pe drumuri 
familii întregi fără nici o șansă de a-și asigura mijloacele 
necesare existenței, adâncește stările conflictuale, cu 
urmări imprevizibile. Greva minerilor din Valea Jiului, 
revendicările formulate necesită rezolvări care să vină 
în sprijinul creării unor condiții minime de viață decentă 
pentru oamenii care trăiesc în această zonă 
defavorizată. Prin cursul actualei reforme se poate 
spune că România tinde să ajungă în întregime în 
situația de zonă defavorizată, prin gravitatea dificultăților 
în care se zbat cetățenii săi. Totodată în declarație se 
mai arată că încercarea guvernanților de a arunca 
responsabilitatea mișcării greviste pe seama unor 
formațiuni politice fără a înțelege propriile răspunderi, 
că se cer elaborate și promovate programe bine 
fundamentate este o gravă greșeală, cu urmări greu 
de anticipat. Lupta minerilor pentru apărarea drepturilor 
la muncă și la viață demnă nu trebuie localizată numai 
la bazinul minier Valea Jiului, pentru că ea reprezintă o 
cauză generală a conflictelor de muncă care se 
amplifică și se extind în toată țara, în toate ramurile de 
activitate. Ca urmare, în solidaritate cu protestele 
minerilor din Valea Jiului se cere unirea eforturilor tuturor 
forțelor politice care se opun actualului curs antinațional 
și antisocial al politicii guvernului. Probleme atât de 
complexe - se spune în finalul declarației - cer judecăți 
politice pe măsură și nu recurgerea la acțiuni ale 
scutierilor sau ale aparatului de represiune. Trebuie bine 
înțeles de către factorii de răspundere ai țării că orice

intervenție violentă împotriva greviștilor va duce, 
inevitabil, la o largă solidarizare a oamenilor muncii în 
apărarea intereselor lor vitale, cu urmări dintre cele mai 
grave pentru evoluția societății românești, de care vor 
fi direct răspunzători.

PUIMR consideră ilegale 
și neconstituționale 

măsurile luate de ministrul 
Traian Băsescu

Președintele PUNR, dl'prof.univ.dr. Valeriu Tabără,- 
a expus punctul de vedere al acestei formațiuni în 
legătură cu ordinul emis de ministrul Transporturilor, 
Traian Băsescu, privind suspendarea și întreruperea 
.circulației rutiere și feroviare în zona Văii Jiuiui. în 
declarația făcută pentru presă se consideră că: “Un 
asemenea ordin este deopotrivă ilegal și 
neconstituțional, în condițiile în care nu s-a declarat 
stare de necesitate în zona Văii Jiului. O asemenea 
competență nu aparține în nici un caz ministrului 
Transporturilor, ci altor organe abilitate ale statului 
român. Ca urmare, PUNR apreciază că ordinul 
ministrului Transporturilor, de întrerupere a circulației 
rutiere și feroviare în zona Văii Jiului, constituie un 
abuz inadmisibil și o încălcare gravă a drepturilor civile 
ale populației din această zonă, fiind regretabil faptul 
că o asemenea măsură de forță din partea Ministerului 
Transporturilor afectează serios activitatea economică 
și socială din zona Valea Jiului".

Subliniind că PUNR nu susține asemenea acțiuni 
de forță, indiferent din partea cui ar veni acestea, nici 
amenințările din partea Guvernului și nici ale liderilor 
sindicali nefiind în măsură să conducă la soluționarea 
conflictului de muncă.

Ca urmare, singura alternativă de soluționare 
pașnică a acestui conflict de muncă o reprezintă 
dialogul între reprezentanții Guvernului și cei ai 
minerilor, cu participarea directă a primului ministru 
Radu Vasile. Pentru soluționarea conflictului, PUNR 
consideră că primul ministru trebuie să se implice în 
dezamorsarea conflictului, orice întârziere putând avea 
consecințe dezastruoase asupra climatului social din 
țară.

Pornind de la asemenea considerente, PUNR cere 
Guvernului să renunțe la orice acțiune de forță menită 
să reprime protestele diverselor segmente ale 
populației țării și să ia în calcul că există pericolul 
extinderii conflictului de muncă și grevelor generale în 
aproape toate sectoarele activității economice și 
sociale. în consecință, dialogul și negocierile sunt 
singurele alternative care pot dezamorsa tensiunile și 
conflictele sociale de proporții care pot afecta în mod 
ireversibil stabilitatea politică, economică și socială a 
României pe timp îndelungat.

Față de situația creată PUNR propune - se specifică 
în încheierea declarației - realizarea de negocieri și 
dialog între premierul Radu Vasile și reprezentanții Ligii 
Sindicatelor Miniere din Valea Jiului.

Nicoiae TÎRCOB
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TVR I \
6,00 România: ora 6 vă oferă 

“Cafeaua de dimineață" 9.00 
TVR Cluj 10,00 TVR Info 10.05 
TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
12,00 TVR Info 13,00 Mistere și 
minuni (s/r) 14,00 TVR Info 14.10 
Tenis Australian Open (s/r)
15.10 Tradiții 15.35 Pro Patria 
16.35 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.00 Desene ani
mate 17.30 Medicina pentru toți
18.10 Nick Freno - profesorul 
perfect (s) 18.35 Stăpânul lumii 
(s) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
386) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială, sport 21.00 Războiul 
invizibil al Americii 22,00 De la 
stânga la dreapta 23,00 Jurnalul 
de noapte 23,15 Memoria exilului 
românesc 0,15 Rock pop bazar

TVR 2
6,00 TVM Telematinal 8,00 

Desene animate 8,50 Știri 
bancare și bursiere 9,00 
Teleenciclopedia (r) 10,00 Opinia 
publică (r) 11.00 Pelerinaje (r)
11.30 Mapamond (r) 12,00 Sun- 

k,  

set Beach (s/r) 12,50 Doar o 
vorbă... (r) 12,55 TVR Info 13,00 
Sănătate, că-i mai bună decât 
toate! (r) 13,30 Ecclesiast '99 
14,00 Emisiune în limba 
maghiară 15,00 TVR Info 15,10 
Limbi străine: germană 15,35 
D.a. 16,00 Țiganca (s, ep. 106)
16.45 Santa Barbara (s) 17,30 
Cântece și jocuri din Transilvania 
17,50 TVR Info 18,00 Care pe 
care? (cs) 19,10 Contemp - Ari 
(mag.) 20,10 Mistere și minuni (s)
21.10 Pentru dvs., doamnă!
22.10 Infinitul (f.a.) 23,45 Tenis 
Australian Open

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) 11,20 
Stăpânul (dramă) 13,00 Roata 
de rezervă (r) 13,30 Planeta vie 
(do) 14,00 Știrile'amiezii 14,30 
Foișorul de foc (talkshow) 15,30 
Dallas (s, ep. 156) 16,30 Știri 
17,00 Trei destine (s, ep. 75) 
17,50 Zodiac 18,00 Colivia de aur 
(s, ep. 53) 19,00 Observator
19,30 Marius Tucă Show 21,00 
Masca morții (f.a) 23,00 
Observator 23,30 Agenția de 
presă 23,35 Prezentul simplu

PRO TV
7,00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 9,00 Profit 9,10 Riști 
și câștigi (r) 9,35 Roata norocului 
(r) 10,00 Tânăr și neliniștit (s/r)
10.45 Arca lui Noe (s, ep. 1)
11.30 Norocosul (s) 12,15 Totul 
e trecător (s) 12,45 Nu fără fiica 
mea (f.a., partea I) 12,55 Știrile 
PRO TV 13,00 Nu fără fiica mea 
(f.a., partea a’ll-a) 14,30 Suflet 
de femeie (s) 15,15 Tânăr și 
neliniștit (s) 16,00 Cărările iubirii 
(s, ep. 5) 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 (cs) 19,20 Chestiunea 
zilei 19,30 Știrile PRO TV 20,30 
Contra cronometru (f.a.) 22,15 
Știrile PRO TV 22,20 Chestiunea 
zilei cu F. Călinescu 22,30 Nebun 
după tine (s, ep. 20) 23,00 Știrile 
PRO TV/Prpfît 23,20 Chestiunea 
zilei 23,30 Walker, polițist texan 
(s, ep. 17) 0,15 Dosarele X (s)

ACASĂ
7.00 Uneori avem aripi (s/r)

7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 Te 
iubesc (s/r) 9.00 Sărmana Maria 
(s/r) 9.30 Dragostea nu moare 
(s/r) 10.00 Un domn adevărat (f/ 

r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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r). 11,40 Ca la mama Acasă (r)
11.45 De partea legii (s/r) 12.30 
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/r) 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 Visul regilor (f.a.) 0,30 De 
partea legii

PRIMA TV
7 DO Prima oră 10.00 Ultima 

ediție (talkshow/r) 12.00 Misterele 
din New Orleans (s) 13,00 Focus
13.15 Atingerea îngerilor (s) 
14.00 Celebri și bogați (s) 15.00 
Maria Mercedes (s, ep. 39) 16,00 
Focus 16'16.10 Tia și Tamera (s, 
ep. 37) 16.35 Malcolm și Eddie 
(s, ep. 37) 17.00 Jerry Springer*  
Show (talkshow) 18.00 Focus, 
Meteo, Sport 18.50 Real TV 
19.00 Viper (s, ep. 55) 20.00 
Camera ascunsă (div., ep. 55)
20.30 Comisarul Rex (s, ep. 8)
21.30 Cl 5: Profesioniștii (s, ep. 
8) 22.30 Focus + emisiune de știri 
23.00 Ultima ediție (talkshow)

nu s-au
discutat:

problemele 
Guvernului
într-o recentă conferință de presă, 

senatorul PDSR de Hunedoara, Doru 
Gaița, unul dintre membrii delegației 
Comisiei Economice a Senatului 
României care a participat la discuțiile 
cu conducerea Ligii Sindicatelor Miniere 
"Valea Jiului”, a ținut să precizeze câteva 
chestiuni legate de acest eveniment.

lată în esență ce a spus dl senator:
• La Petroșani nu s-au discutat 

problemele Guvernului. Din lista de 30 
de revendicări ale minerilor nu s-au 
discutat decât probleme legislative, pe 
care parlamentarii să le poată rezolva.

• S-ar putea demara o inițiativă 
legislativă prin care să se realizeze o 
reeșalonare a datoriilor înregistrate, de 
anulare a penalităților. Numai după un 
program foarte clar de restructurare se 
va putea discuta despre închiderea 
minelor.

• S-a căutat apoi a se cunoaște 
exact costurile. în prezent acestea sunt 
de 18 $ pe gigacalorie, minerii promițând 
să le scadă cu 30 la sută. Se va încerca 
determinarea Guvernului pentru a 
acorda subvenții până la nivelul prețului 
pe plan mondial. Acest lucru înseamnă 
alocarea a 550 miliarde de lei, sumă 
pentru care parlamentarii PDSR vor 
milita a fi obținută pentru minerit.

• Guvernul nu și-a arătat
| disponibilitatea de a dialoga cu minerii.

• Comisia economică a Senatului 
* a mai discutat la Petroșani conservarea 

I minelor Petrila Sud și Câmpu lui Neag. 
| Nu a fost însă de acord cu închiderea 
. minelor Bărbăteni și Dîlja. Chiar dacă 
I acest lucru se va întâmpla, există 
| promisiunea conducerii RAH că toți cei
■ disponibilizati vor fi redistribuiți. De 
! aceea minerii au renunțat la cei 10.000 

I de dolari și două hectare de pământ. S- 
| a ajuns la concluzia clară că salariile
■ minerilor pot crește.
’ • “Consider că semnarea
| protocolului de către 18 lideri de sindicat 
I din Valea Jiului este un lucru normal" - 
I a mai spus senatorul Doru Gaița. în ceea 
I ce privește nesemnarea lui de către 
| Miron Cozma - s-a precizat că este 
I dreptul fiecăruia de a semna sau nu un 
“ document. Miron Cozma a argumentat 
I acest gest prin faptul că închiderea 
| minelor de la Bărbăteni și Dîlja ar fi doar
■ un început.
I • Ca senator PDSR, Doru Gaița 
| a mai arătat că nu este împotriva 
| reformei, ci împotriva modului aberant 
! în care se distruge economia 

I românească.
I 
L

Valentin NEAGU

HBG>
10,00 Con Air - Avionul 

condamnaților (1997) 12,00 
Dragă, am micșorat cop’iii! (s): 
“Oare visez?" 12,45 Lupul 
(1994) 14,45 Mame și fii (1996)
16,45 Evadare din Absolom 
(1994) 18,45 în pași de-dans 
(1995) 20,30 Poveste de 
dragoste (1994) 22,15 Stargate 
(s): “Atacul" 23,00 Teren 
primejdios (1996)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 - 
09.00 "Bună dimineața, PRO TV 
e al tău!" (coproducție cu stațiile 
locale) 09.10-10.00 Program 
comercial PRO TV Deva 17.00-
17.15 Știrile PRO TV (copro
ducție) 22.15-22.30 Știri locale

ANTENA 1-DEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15-

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

Miercuri, 20 ianuarie

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

O zi stresantă, mai ales 
pentru cei născuți dimineața. 
Stările de stres își vor face 
simtită prezența mult timp de 
acum încolo. Pregătiți-vă.

O TAUR 
(21.IV - 21.V)

Țineți situația sub control și 
nu-i lăsați pe alții să se ocupe 
de problemele dv financiare. 
Atracția dv erotică îi 
Influențează pe alții.

2 GEMENI 
(22.V - 21.VI)

Femeile au o zi excelentă 
în toate planurile. Momentul e 
favorabil unor noi cunoștințe, 
studiului, călătoriilor. Totul e 
să nu leneviți.

O RAC 
(22.VI - 22.VII)

Vi se pot încurca 
socotelile, poate apărea haos 
la serviciu. Continuarea e mai 
favorabilă. Rezolvați pro
blemele grele și se pot ivi și... 
minuni.

O LEU 
(23.VII ■ 22.VIII)

Viata vă e incitantă, cu 
oferte senzaționale. Femeile 
pot trece la acțiune,și ies 
învingătoare din ceîe mai 
riscante situații. Urmăriți un 
singur obiectiv.

3 FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Luați o decizie riscantă. De 
aceea acordați maximă 
atenție cheltuielilor. Sunt 
posibile neplăceri la locul de 
muncă.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X) ’

Ați acceptat prea multe 
odată, dar nu renunțați. Nu 
uitați de priorități, eventual 
schimbați data promisă. 
Evitați cearta cu partenerul și 
va fi bine.

Z> SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Doamnele pot dovedi că 
au suflet nobil ajutându-și 
prietenii. Bărbații se pot 
bucura de micile plăceri ale 
vieții și sunt înconjurați cu 
dragoste.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Aproape toate dorințele vă 
sunt îndeplinite în domeniul 
dragostei. Relațiile cu 
partenerul sunt armonioase. 
Un vis vechi devine realitate.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Pentru independența dv 
sunteți dispuși la sacrificii. 
Gândiți-vă bine înainte de a 
acționa, căci drum de 
întoarcere nu există. Amânați 
decizia.

O VĂRSĂTOR 
(2O.I - 18.11)

Sunt posibile unele 
neplăceri acasă, pierderea 
moștenirii, despărțiri de rude. 
Nu este recomandabil să trăiți 
cu grija zilei de mâine.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.III)

Chiar dacă nu începeți 
întotdeauna certurile, sunteți 
greu de potolit mai ales în fața 
semnelor de “foc”. încercați să 
vă păstrați calmul.
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Corvinul trebuie să 
redevină ce a fost și 

prin punerea în 
valoare a propriilor 

valori
Dl. Octavian Cojocaru, președintele executiv al F.C. Corvinul, 

a răspuns pe larg la unele întrebări ale colegilor la conferința de 
presă cu prilejul reunirii lotului subliniind preocuparea 
manifestată pentru aducerea unui antrenor priceput la cârma 
Corvinului, cât și în ceea ce privește îmbunătățirea configurației 
lotului de jucători, grijă ce se manifestă pentru promovarea de la 
juniori a celor mai valoroși tineri fotbaliști. "Imediat după numirea 
în funcția de președinte executiv, împreună cu președintele de 
onoare, ing. Liviu Magheru, cu ceilalți membri ai consiliului de 
administrație, ne-am hotărât să ne ajutăm mai mult pa plan local, 
îndeosebi concentrându-ne preocupările asupra promovării 
talentelor din propria pepinieră de juniori, dar și a unor antrenori 
tineri, din rândul foștilor jucători ai Corvinului”. Așa se face că 
Virgil Stoica (fost mulți ani secund) a fost numit antrenor principal. 
Au urmat apoi mai tinerii loan Petcu, Romulus Gabor și Florea 
Văetuș. “Dar pentru că nici nu au fost ajutați în mod cores
punzător la momentul respectiv de conducerile clubului, că s-au 
confruntat cu greutățile bine cunoscute ale tranziției, dar și faptul 
că de pe gazon au trecut direct pe banca tehnică, fără un minim 
necesar de experiență - cu toate că au fost jucători mari - nu au 
venit imediat după promovare nici rezultatele scontate” - preciza 
Oct. Cojocaru. De aceea s-a luat decizia ca să fie contactați 
antrenori mai experimentați, care să preia Corvinul. Și acum, 
după plecarea precipitată a lui Victor Roșea, s-au purtat discuții 
cu câțiva antrenori bine cunoscuți în fotbalul nostru, dar pre
tențiile lor au depășit mult puterea financiară a clubului și până 
la urmă a fost numit Nicolae Babeti iar ca secund Florea Văetuș. 
“între timp menținem legătura și cu Gabor și Petcu, ei pregătesc 
2 echipe bine cunoscute, acumulează experiență și ei vin mereu 
pe la club, nu lipsesc când pot de la meciurile Corvinului și nu 
peste mult timp ar putea reveni la echipa noastră" - ne spunea 
interlocutorul nostru.

Este bine cunoscută grija ce se poartă la Corvinul pentru 
continua perfecționare a pregătirii viitorilor înlocuitori ai jucătorilor 
de azi. Centrul de copii și juniori are o frumoasă carte de vizită, 
nu mai amintim aici stelele fotbalului hunedorean lansate după ce 
au trecut prin mâna maestrului Mitică Pătrașcu. Și acum se află în 
pregătire câțiva juniori cu seniorii. Dnii Cojocaru și Magheru ne- 
au explicat pe larg dorința lor, a conducerii tehnice, pentru consti
tuirea unui lot bine selecționat, în care să primeze tinerețea. Sunt 
plecați la Vega Deva Costăchescu și Chezan, lipsește și Mitrică 
curtat de Extensiv Craiova. "Mitrică e unul dintre piesele indis
pensabile - preciza Tăvi Cojocaru. îl putem împrumuta până în 
vară, dar în campionatul viitor îl vrem la Hunedoara”. Lotul se află 
în plină pregătire la Cinciș, V. Radu e numai una dintre noile 
achiziții. Se dorește ca echipa să fie formată după forma fiecărui 
jucător, indiferent care e numele lui, Corvinul trebuind să revină 
ce a fost în urmă cu câțiva ani și prin punerea mai pregnantă în 
valoare a propriilor talente.

Sabin CERBU

r’ ■*

La sfârșitul săptămânii va avea 
loc "Cupa Start" la minifotbal

Organizarea în ultimele zile ale anului trecut a primei ediții a 
Memorialului "Dumitru Cojocaru" s-a dovedit un succes. Nu mai 
puțin de 23 de echipe de la 13 cluburi cu tradiție în creșterea 
juniorilor - FC Start ’91, Corvinul Hunedoara, Metalurgistul Cugir, 
Dacia Orăștie, Aurul Brad, Minerul Certej, Vega Deva, Viitorul 
Orăștie, CSS Hunedoara, Tehnosporting Simeria, AS Hanzi Non 
Profit, Ponorul Vața și Aliman Brad - și-au dat întâlnire la Sala 
sporturilor din Deva la competiția organizată de FC Start '91 Deva 
cu sprijinul DjTS Hunedoara - Deva și al unor sponsori. Competiția 
s-a adresat tinerilor fotbaliști de la grupele de vârstă 1985 și 
1986 și a avut drept scopuri pregătirea precompetițională a 
sportivilor și cinstirea memoriei lui Dumitru Cojocaru, întemeietorul 
primului club privat de creștere a juniorilor din țară - FC Start ’91 
Deva. Toate partidele disputate de micuții fotbaliști au avut pentru 
spectatori atractivitatea dată de înfruntarea cu pasiunea, iar 
pentru ochii ageri ai antrenorilor au fost prilej de descoperire a 
unor tinere talente.

Dovedind preocupare pentru fotbalul juvenil, pentru creșterea 
și promovarea copiilor și juniorilor, aceiași organizatori - FC Start 
91 Deva prin Daniel Simina și DjTS Hunedoara - Deva - vor 
organiza la sfârșitul acestei săptămâni o nouă competiție 
destinată micuților fotbaliști. Competiția va fi dotată cu "Cupa Start” 
și va fi găzduită tot de Sala sporturilor din Deva, dar se va adresa 
copiilor de la grupele de vârstă 1986 - 87 și 1988 și mai tineri. 
Organizatorii au trimis invitații pentru participarea acelorași 
cluburi prezente la Memorialul "Dumitru Cojocaru" și scontează pe 
aceeași participare selectă.

Și la această competiție se vor acorda cupe și diplome 
echipelor clasate pe primele trei locuri și premii speciale pentru: 
cel mai bun portar, cel mai bun jucător, golgeterul turneului și 
pentru sportivitate.

Așadar iubitorii de fotbal pentru copii sunt așteptați sâmbătă 
și duminică la Sala sporturilor din Deva, jocurile începând cu ora 8, 
iar intrarea fiind liberă.

C. MARINUT
X____________________________ _ _______ —------ --  ■-

Ne preocupă 
posesia mingii și 

eficientizarea 
atacului

- afirmă Virgil Stoica, 
antrenor principal al echipei Aurul Brad

în urma discuțiilor purtate 
cu domnul Mircea Glava, 
președintele secției fotbal a 
ASA Aurul Brad, și loan Faur 
- secretarul clubului brădean, 
în pagina sport a ziarului nos
tru de ieri v-am prezentat 
amănunte în legătură cu relu
area pregătirilor la divizionara 
C - Aurul Brad. Astăzi vă pre
zentăm o discuție cu dl Virgil 
Stoica, antrenorul principal al 
brădenilor.

- Domnule Stoica cum 
au decurs primele zile de 
pregătire?

- După cum se știe reuni
rea lotului a avut loc luni, 10 
ianuarie, la stadionul nostru 
din Brad. Totul a decurs nor
mal, nu au fost probleme la vi
zita medicală iar majoritatea 
jucătorilor s-au antrenat la 
același nivel ca în tur, semn că 
în vacanță ei nu au întrerupt 
total pregătirea. Primele antre
namente au fost ceva mai le
jere, urmărind în principal re
adaptarea la efort, astfel că 
apreciez că greul pregătirilor 
începe doar o dată cu canto
namentul de pregătire de la 
Geoagiu..

- Care sunt condițiile 
de pregătire de la Geoagiu 
și pe ce se va pune accent 
în continuare?

- Avem la dispoziție sală 
de forță, există un teren de 
iarbă destul de bun, sunt asi
gurate condiții excelente de 
recuperare (saună, bazin etc) 
astfel că apreciez drept mulțu
mitoare condițiile de aici. Bine
înțeles că în cele. 10 zile de 
cantonament prioritar va fi fac
torul fizic. Două din cele trei 
antrenamente zilnice vor viza 
pregătirea fizică și doar unul 
se va desfășura la teren, ast
fel că jucătorii mai mult vor 
alerga și vor lucra la sala de 
forță decât vor lucra cu min
gea. De acest aspect ne vom

ocupa mai mult în următoarea 
etapă a pregătirii, anume în ca
drul partidelor amicale de 
pregătire.

- Intenționați să schim
bați ceva în stilul de joc al 
echipei?

- în tur jocul nostru a sufe
rit la finalizare și la capitolul 
viteză. în retur ne dorim să ju- 
qăm mai agresiv, mai în viteză 
și mai perpendicular pe poartă. 
Astfel, vom adopta o formulă 
de joc modernă cu trei fundași 
centrali, doi jucători de bandă, 
trei mijlocași și două vârfuri 
pentru a crește mobilitatea 
echipei. Ne preocupă foarte 
mult îmbunătățirea posesiei 
mingii, eficientizarea atacului și 
eliminarea lacunelor din apă
rare. Sper ca îmretur să vedeți 
o cu totul altă echipă Aurul 
Brad, mai matură, mai înche
gată și cu un apetit ofensiv 
deosebit.

- Oferiți-ne câteva rela
ții despre noile achiziții.

- Portarul Căprărescu (Mi
nerul Certej) a mai evoluat la 
Brad și vine să completeze 
lista obligatorie de trei portari 
necesari în lotul unei echipe. 
Alin Rus este încă în pregătiri 
cu Corvinul, iar dacă se va fi
naliza transferul lui, el ar putea 
deveni o piesă de bază în an
grenajul de la mijlocul terenului 
al echipei. Cei doi jucători de la 
Record Mediaș - Frandeș (mij
locaș) și Lazar (atacant) pot 
prin simpla lor prezență în lot 
să crească concurența pentru 
un post de titular și astfel 
echipa are numai de câștigat. 
Din lotul lărgit deplasat la 
Geoagiu mai face parte și 
Murza de la Metalul Crișcior, 
jucător care sperăm că se va 
adapta cerințelor diviziei C.

- Domnule Stoica vă 
mulțumim și vă urăm 
succes.

Ciprian MARINUȚ 

------------------------------------------
Frumoase succese ale

Anul 1998 a fost un an 
bogat, cu foarte multe rea
lizări pentru radioamatorii 
hunedoreni, toate activitățile 
stând sub semnul sărbători
rii a 50 de ani de la începu
turile radioamatorismului în 
județul Hunedoara. ‘Cu 
această ocazie s-au desfă
șurat o serie întreagă de acti
vități: s-a instituit diploma ju
biliară "Județul Hunedoara - 
50 de ani de radioamato
rism” pentru legături cu stația 
specială YOOHD și alte stații 
din județ în perioada 1 mai - 
30 iunie 1998, diplomă care 
a fost cerută de peste 100 de 
radioamatori din România, 
Slovacia și Italia. ‘în 3 mai s- 
a desfășurat la Deva un 
Simpozion de Radiocomuni- 
cații și Radioamatorism cu 
expoziție de aparatură veche 
(Old Time) și modernă, cu 
participare națională (circa 
70 radioamatori din 8 județe) 
‘Tot în aceeași zi a avut loc în 
zona cabanei Bejan primul 
Concurs Național QRP 
Handy 144 Mhz, care a fost 
un succes și la care au 

participat 19 radioamatori din 
5 județe * Fără îndoială că cea 
mai mare realizare a fost revi- 
talizarea activității și creșterea 
numărului de radioamatori 
autorizați din județ*  Una dintre 
cele mai mari realizări a

Radioamatorismului hunedorean în anul trecut

radioamatorilor hunedoreni a 
fost construirea și instalarea a 
două repetoare în banda de 
144 MHz - XYO2D (Deva) și 
YO2P (Parâng), ceea ce per
mite realizarea comodă a le
găturilor în această bandă cu 
radioamatorii din Banat și Ol
tenia. ‘La nivel județean s-a 
instituit concursul “Cupa Ano
timpurilor” cu 12 etape, con
curs care a fost foarte bine pri
mit și care a contribuit la fami
liarizarea mai tinerilor radio
amatori cu atmosfera și con
dițiile de concurs. ‘Au avut loc 
și două concursuri cu premii 
mai substanțiale: Ziua Protec
ției Civile (28 februarie) și Ziua 

Telecomunicațiilor (17 mai) 
‘Lotul de Radiogoniometrie 
de Amator (RGA) al județului a 
obținut rezultate deosebit de 
bune la toate campionatele și 
concursurile la care a partici
pat, iar juniorul Cocotă Gheor- 
ghe (CSS Petroșani) a obți
nut medalia de bronz la

Campionatele Mondiale din 
Ungaria, campionate la care 
au participat sportivi din 38 de 
țări de pe 5 continente. ‘în 
unde scurte, Zamoniță Mihai 
(YO2QY) și Szabo Francisc 
(YO2ARV), ambii din Călan, 
ocupă locuri merituoase în 
clasamentul celui mai presti
gios club al radioamatorilor de 
performanță (YODX Club) cu 
peste 280 de țări lucrate și 
confirmate și un număr foarte 
mare de diplome primite, 
‘începând cu 07.01.1998, în 
fiecare zi, la ora 21, în banda 
de 2 metri se transmite emi
siunea de informații (QTC) a 
Radioclubului Județean Hu

nedoara, realizată și prezen
tată de Adrian Voica, YO2BPZ 
și George Borca, YO2BJS, la 
care participă permanent un 
mare număr de radioamatori 
din județ și chiar din AR și GJ 
(în 14 ianuarie s-a transmis 
emisiunea nr. 56!) ‘Adrian și 
Maria Voica (YO2BPZ și

YO2LHW) editează la Deva, 
îndepând cu martie 1996, re
vista lunară “YO/HD ANTENA”, 
care trece acum în anul 4 de 
apariție, și care are abonați 
din toată țara, Republica Mol
dova și Muntenegru (Informații 
latei. 217201 sau 216149). ’

Dar iată clasamentul celor 
mai buni 10 radioamatori hu
nedoreni ai anului 1998: 1. 
Cocotă Gheorghe - RGA - lo
cul al lll-lea la Campionatele 
Mondiale, locul I la Campio
natul Național; 2. Urcan 
Viorela - RGA - locul I și al II- 
lea la Campionatul Național; 
3: Pane Daniela - RGA - locul 
I și al IV-lea la Campionatul 

Național; 4. Pantilimon Fe
licia, YO2LIP - RGA - locul al 
ll-lea și al lll-lea la Campio
natul Național; 5. Pantilimon 
Marius, YO2CWR - RGA - lo
cul al ll-lea și al lll-lea la 
Campionatul Național; 6: Za
moniță Mihai, YO2QY - Unde 
scurte - rezultate foarte bune 

în concursurile interne și in
ternaționale, loc 31 în YODX 
Club; 7. Szabo Francisc, 
YO2ARV - Unde scurte - rezul
tate foarte bune în concursu
rile interne și internaționale, 
loc 36 în YODX Club; 8. 
Peterffy Eugen, YO2QC - 
Unde ultrascurte - rezultate 
merituoase în concursurile 
interne și internaționale; 9. 
Angelescu Paul, YO2CXJ - 
Unde scurte - rezultate me
rituoase în concursurile in
terne; 10. Urcan Daniela - 
RGA - locul al ll-lea la Cam
pionatul Național

Pentru anul 1999 ne pro
punem mărirea numărului de 

radioamatori (examene la 
care sunt înscriși peste 40 
de candidați vor avea loc în 
această lună la Deva), atra
gerea a cât mai mulți tineri, 
și mai ales elevi, în special 
pentru RGA (Vânătoare de 
vulpi), dotarea cu aparatură, 
atragerea de sponsori pu
ternici și interesați în dezvol
tarea radioamatorismului. 
‘Și venind vorba de spon
sori, trebuie să mulțumim 
pentru sprijinul acordat în 
1998 Romtelecom Deva 
(ing. Șerban Pantelimon și 
Betea Miron), Centrului pen
tru Servicii de Radiocomu- 
nicații Deva (ing. Ovidiu Ra- 
țiu și Bornemisa Stelică), 
BFB Stamprod (Georgescu 
Gabriela), CONEL Deva 
(ing. Lazăr Marcel), precum 
și mass-media, în special 
ziarului “Cuvântul liber” și 
posturilor de radio din Deva, 
Hunedoara, Orăștie și Ha
țeg, care au făcut cunoscute 
în permanență activitățile 
noastre. ‘Adresa Radioclu
bului Județean Hunedoara: 
Deva, str. Gh. Barițiu, nr. 5, 
tel. 216149.

Adrian VOICA, YO2BPZ
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ÎN ROMANIA NU EXISTĂ STRUCTURI 
TERORISTE AUTOHTONE

în România nu există 
structuri teroriste autohtone, 
însă pe teritoriul țării se găsesc 
cetățeni străini care sunt 
membri, simpatizanți sau 
emisari ai unor organizații 
teroriste din exterior, a afirmat 
Mircea Gheordunescu, 
directorul adjunct al Serviciului 
Român de Informații.

El a precizat că, în cazurile 
la care a lucrat SRI, nu 
figurează nici un cetățean 
român care să aibă preocupări 
legate de activități teroriste,

Mircea Gheordunescu a 
participat la o dezbatere având 
ca temă noile forme de 
terorism în secolul XXI, la care 
a fost invitat profesorul Max 
Taylor, expert în probleme de 
terorism la Universitatea Cork 
din Irlanda.

Taylor a arătat că, odată cu 
prăbușirea sistemului comunist 
din Europa de Est, a dispărut 
și baza ideologică a 
terorismului de sorginte 
revoluționară, însă potențialul 
necesar reapariției acestuia 
există încă.

El afirmă că, la ora actuală,

în lume se identifică trei 
surse majore ale 
fenomenului: surse interna
ționale, care implică ideea 
conflictelor cultural- 
religioase între civilizații, 
surse de sprijinire a unui 
terorism strict orientat 
(grupuri cu un obiectiv 
precis, ce acționează prin 
mijloace teroriste pentru 
cauze cum sunt interzicerea 
avorturilor sau a expe
rimentelor pe animale), 
precum și terorismul susținut 
de crima organizată, care 
caută să dețină puterea 
economică și să influențeze 
viața politică.

Taylor apreciază că, în 
viitor, conflictele vor fi reduse 
sub aspectul resurselor 
implicate, componenta 
teroristă având un impact 
mult mai mare și mult mai 
rapid. De asemenea, el 
anticipează o dezvoltare a 
"terorismului cibernetic”, prin 
intermediul Internetului, 
mediu ce servește, deja, 
organizațiilor teroriste în 
scop propagandistic.

Premiul Național de Poezie “Mihai Eminescu” pe anul 1998 i-a 
fost decernat poetului și eseistului Mircea Ivănescu în cadrul unei 
festivități organizate la Botoșani cu prilejul celei de-a 30-a ediții a 
Zilelor “Mihai Eminescu", transmite corespondentul MEDIAFAX.

Premiul Național de Poezie "Mihai Eminescu" a fost instituit în 
1991 la inițiativa scriitorului botoșănean Gellu Dorian și se acordă 
anual de Primăria Botoșani, instituție la care Mihai Eminescu a avut 
primul serviciu. Premiul este acordat de un juriu național prezidat de 
președintele Uniunii Scriitorilor din România, Laurențiu Ulici. în acest

/premiul ^/Vajional de 
/poezie >Ț)ihni <£minescu*'  

pe 1998 — decernat lui 
O^TJircea ^/vânescu

an, Consiliul Local Botoșani a stabilit ca valoarea premiului să fie de 
20 de milioane de lei.

Laureaților premiului li se oferă și titlul de cetățean de onoare al 
municipiului Botoșani. Până în acest an au fost premiați poeții Mihai 
Ursachi, Gellu Naum, Cezar Baltag, Petre Stoica, Ileana Mălăncioiu, 
Ana Blandiana și Ștefan Augustin Doinaș.

Premiul Național de Poezie “Mihai Eminescu" pentru debut 
editorial, instituit în acest an, i-a fost decernat poetului Doru Mareș. 
Premiul pentru debut este acordat de Ministerul Culturii.

Zilele “Mihai Eminescu” au contihuat sâmbătă la Botoșani și 
Ipotești cu lansări de carte, vernisajul unei expoziții de pictură 
inspirată de opera eminesciană și a uneia filatejice și numismatice 
intitulată "Eminesciana". în aceeași zi a mai avut loc vizionarea 
spectacolului “Hamlet” de William Shakespeare, în interpretarea 
Teatrului "Mihai Eminescu" din Botoșani.

La manifestări au luat parte ministrul Culturii, Ion Caramitru, _ 
președintele Uniunii Scriitorilor, Laurențiu Ulici, ministrul Lucrărilor 
Publice și Amenajării Teritoriului, Nicolae Noica, precum și numeroși 
poeți, scriitori și critici literari.

Anihilarea unei rețele 
de traficant! în Spania

Poliția spaniolă a 
anihilat o importantă rețea 
de traficanți de opere de artă 
și a recuperat tablouri de 
Picasso și Rembrandt și o 
sculptură de Giacometti, 
anunță AFP.

Autoritățile spun că 
aceasta este "cea mai 
importantă operație de 
recuperare de obiecte de 
patrimoniu din istoria 
Spaniei”.

Colecția, care a fost 
furată din Elveția, este de o 
valoare inestimabilă, numai 
bronzul lui Giacometti 
putând ajunge la o valoare 
de două miliarde de pesetas, 
adică 12 milioane de euro.

Ancheta, care s-a soldat 
cu arestarea a trei persoane 
din aceeași familie, a 
început imediat după 
comiterea furtului, care a 
avut loc ta sfârșitul lui 1997, 
într-un mic castel din 
Celigny, lângă Geneva.

Colaborând cu colegii 
lor elvețieni, polițiștii italieni 
l-au identificat la Valencia

pe presupusul responsabil 
al operației, un traficant de 
tutun de contrabandă 
despre care se aflase că 
“încerca să schimbe 
câteva opere de artă pe un 
transport de cocaină”.

Bărbatul, în vârstă de 
53 de ani, a fost arestat 
după ce a încercat să dea 
cu mașina peste un 
polițist, care a fost nevoit 
să facă uz de armă. în 
portbagajul mașinii au fost 
găsite câteva opere, restul 
colecției aflându-se într-o 
reședință de la Ribarroja, 
la 60 de kilometri de 
Valencia.

în afară de scupltura 
lui Giacometti, colecția 
mai cuprinde două aqua- 
forte de Juan Miro, o 
litografie de Picasso, o 
lucrare semnată de 
Georges Braque, 12 piese 
arheologice precolum- 
biene și două tablouri cu 
origine incertă dar care ar 
putea aparține lui Marc 
Chagall și Francisco Goya.

PACE Șl LUMINĂ
Pentru că este timpul Adevărului, vă voi lumina cu cele ce 

sunt de dorit. Doriți Adevărul și El vă va fi călăuză...!
Dacă muntele nu mai are ecou se pierde speranța 

regăsirii..., - ce poate urma dacă nu mai este speranță? Când 
cele spuse nu trezesc interes spre cercetare, poate fi lumină 
peste acel loc...? Dacă cercetarea nu este iubită, poate fi 
descoperit Adevărul? Cine nu dorește Adevărul? Cine...? 
Dacă cei ce se cred în adevăr nu sunt (în adevăr), pot aceștia 
să afle acest lucru fără a cerceta...? Dacă ei se cred doar și 
nu sunt în adevăr, nu se mint singuri? Iar dacă acest lucru se 
și împlinește (mințind), nu se încalcă o poruncă? Dacă o 
singură poruncă este încălcată, nu este toată Legea lui 
Dumnezeu încălcată? Scris este că “...voi țineți cheile 
împărăției..[ Cercetați acest verset biblic pentru că merită 
cercetat mai profund... Nu ignorați cele luminate în Cartea 
Cărților, ci cercetați mai cu atenție cele ce se petrec acum la 
încheierea acestui veac... Fiți mai profunzi în rugăciunea 
voastră, căci numai așa vi se vor lumina cele ce sunt de dorit.

...Un om avea în stăpânirea lui o cetate cu toate sufletele 
ce se găseau în ea. Cum fericirea pus-a stăpânire peste 
destinul său, uitat-a dar despre cele ce s-au dat cândva prin 
Lege și nedreptăți făcea prin hotărârile luate... Toți cei ce se 
aflau în stăpânirea lui răbdau și se-ntrebau mereu de ce se- 
ntâmplă nedreptate când cel ce este pus să facă pace aduce 
doar război. Când vremurile au venit cu semn de întrebare 
pentru el, nedumerit era căci nu înțelegea âe ce e judecat prin 
fapta sa, căci el stăpân era în locul... din cetate. Stăpânul 
Lumii Luminate privi spre el și-i spuse grav dar blând: “Tu pus 
ai fost să dai, s-aduci și să îndrepți ce era strâmb, dar n-ai 
făcut. Ai și uitat de cele Două Ramuri de Măslin ce stau de-a 
dreapta și de-a stânga unui Loc. . Uitat-ai de cuvântul de- 
ncheiere al celor ce au proorocit în Vechiul și în Noul loc de 
Luminare. Atuncea ce aștepți... Tu hotărăști - privește dar la 
cele-n strâmbătate pe care le-ai trăit. Găsi-vei locul meritat 
prin faptele ce-ai adunat prin pasul vieții tale..."

Cercetați această pildă luminată pentru Adevăr și veți 
descoperi celd ce sunt de dorit.

Fie ca Adevărul să facă Lumină peste gândurile voastre, 
iar cele ce sunt să fie cunoscute! Pacea și Lumina fie peste 
voi! (Francisc MAITREYA)
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Locuitorii Moscovei sunt 
expuși radioactivității atât din 
cauza numeroaselor deșeuri 
răspândite prin oraș, cât și a 
produselor alimentare conta
minate, a anunțat întreprin
derea ce se ocupă cu deconta
minarea orașului, informează 
AFP. în jur de 150.000 de 
surse de radioactivitate sunt 
răspândite prin tot orașul, a 
estimat directorul adjunct al

Locuitorii 
Moscovei sunt 

expuși 
radioactivităW
întreprinderii Radon, Serghei 
Dmitriev Poluarea provine în 
primul rând de la instrumentele 
științifice, industriale sau 
medicale folosite în anii '50 și 
abandonate în podurile caselor 
sau în subsolurile clădirilor și 
ale școlilor, a precizat el. 
întreprinderea a decontaminat 
până în prezent 156 de clădiri, 
dintre care 20 de școli. în plus, 
au fost detectate și confiscate 
în timpul anului trecut mai mult 
de cinci tone de ciuperci, afine 
și alte fructe contaminate, 
expuse spre vânzare în piețele 
moscovite, a afirmat aceeași 
sursă. Aceste produse au fost, 
recoltate în special din 
regiunile Rusiei și Belarusului, 
contaminate de catastrofa de 
la Cernobîl.

MECANISM CARE FRÂNEAZĂ
ACȚIUNEA DROGURILOR
Cercetătorii europeni au 

identificat un element al sistemului 
nervos care, atunci când este 
dezactivat, frânează, cel puțin în 
cazul șoarecilor, efectele unei 
palete largi de droguri, de la 
canabis până la heroină, se arată 
în revista Science, citată de AFP.

Potrivit unui studiu realizat de 
o echipă de oameni de știință de 
la Universitatea Liberă din 
Bruxelles și de Universitatea Rene 
Descartes din Paris, acest 
element, receptorul CB1, prezent 
în mod masiv în sistemul nervos 
central, ar fi parțial responsabil de 
răspunsul organismului la droguri. 
Dezactivând la un grup de șoareci 
gena responsabilă cu producerea 
acestui tip de receptor, cercetătorii 
au constatat că rozătoarele care 
beneficiază de această modificare 
genetică au devenit insensibile la 
afectele psihice ale drogurilor

“Omul fără însușiri” - a fost declarat 
romanul german al secolului

Capodopera scriitorului austriac Robert Mușii, “Der mann ohne 
eigenschaften”, publicată în România de Editura Univers sub titlul “Omul 
fără însușiri”, a fost desemnată drept cel mai important roman de limbă 
germană al secolului, a anunțat Societatea Bertelsmann Buch AG, citată 
de AFP. în cadrul unui studiu efectuat de această societate au fost 
intervievați 99 de critici, scriitori și germaniști, care au așezat pe locul 
doi “Procesul", de Franz Kafka și pe trei “Muntele vrăjit” de Thomas 
Mann.Pe lista primelor zece opere selectate mai figurează “Toba de 
tinichea", de Gunter Grass, “Familia Buddenbrook", de Thomas Mann, 
“Marșul lui Radetzky", de Joseph Roth și “Castelul” lui Kafka. Pe lista 
celor 267 romane luate in discuție, cel mai des a apănjt numele lui Kafka 
și Arno Schmidt, cu cîte cinci titluri.

derivate din canabis cum ar fi 
marijuana, și că nu manifestă 
nici un semn de dependență.

în cursul experiențelor, 
oamenii de știință au mai 
observat că animalele reacțio
nează diferit și la alte tipuri de 
droguri, mai ales la cele pe 
bază de morfină, cum ar fi 
heroina. “Aceste observații 
sugerează că receptorul CB1 
este implicat în dezvoltarea 
efectului de dependență creat 
de drogurile pe bază de 
opium", notează autorii 
studiului.

Punerea la punct a unei 
substanțe care să permită 
dezactivarea acestui receptor 
ar putea pe viitor să prevină 
efectele de dependență provo
cate de majoritatea drogurilor, 
cred cercetătorii.

Autoritățile chineze au 
declarat că se opun în mod ca
tegoric organizării oricărui sa
fari turistic cu scopul capturării 
lui Yeti, misteriosul om al 
zăpezilor, despre care se 
spune că bântuie munții 
înzăpeziți din centrul țării, 
informează AFP

“O asemenea atitudine 
este în mod cert eronată și 
incompatibilă cu exigențele 
noastre actuale în materie de

ÎN CHINA

A FOST 
INTERZISĂ 

VĂNAREA LUI 

YETI

protejarea mediului încon
jurător”, a declarat zoologul 
Feng Zuoqian, membru al 
Academiei chineze, citat de 
cotidianul China Daily.

Potrivit ziarului, Admi
nistrația Națională a Pădurilor 
a anunțat că se opune unei 
inițiative locale care prevedea 
acordarea unei re-compense 
pentru capturarea unui Yeti.

Conducerea Rezervației 
naturale Shennongjia, situată 
într-o regiune muntoasă din 
centrul Chinei, în care se 
spune că ar fi fost zărită ființa 
legendară, a propus 
distribuirea a zece mii de 
permise turistice și acordarea 
unei recompense de 60.000 de 
dolari pentru capturarea unui 
Yeti.

Existența vreunui Yeti în 
munții Chinei nu a fost 
niciodată dovedită în mod 
științific, notează și agenția 
oficială chineză de știri. Pentru 
ca acest lucru să se întâmple 
ar trebui să fie descoperite 
măcar un craniu sau o șuviță 
care să-i aparțină creaturii, 
jumătate om, jumătate 
maimuță, a cărei presupusă 
existență în China a făcut să 
curgă destulă cerneală în 
ultimii 80 de ani.

în toți aqești ani, 
numeroase expediții au 
încercat să dea de urma ființei 
înalte de peste doi metri, care 
lasă urme de 40 de centimetri 
lungime, semnalate de țăranii 
chinezi din regiune.
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Revoluția din 1989 a adus 
modificări esențiale și în viața 
elevilor. Una dintre'acestea viza 
renunțarea la uniforma școlară, 
în mod sigur, această schimbare 
era în asentimentul tuturor. Epo
ca pionierilor și a șoimilor patriei 
trecuse. Cordeluțele, insignele și 
numerele matricole erau înlă
turate. Și viața noastră avea să 
se schimbe.

După o perioadă în care 
clasele reuneau elevi cu vesti
mentații în culori dintre cele mai 
variate, multe școli generale și 
licee de prestigiu din țară s-au 
reîntors la uniformă. Bineîn
țeles, o uniformă modernă și pe 
cât posibil, reprezentativă. în 
marile orașe, uniformele sunt 
mijloace de distincție între insti
tuțiile de învățământ.

Ținându-se cont de toate 
acestea, s-a adus în discuție 
eventualitatea introducerii uni
formei și ta Liceul “Avram 
lancu“din Brad. Ni s-a propus 
o "uniformă ceva mai simplă, 
singura piesă obligatorie fiind 
sacoul. Evenimentul a iscat, 
cum era de așteptat, discuții 
aprinse și puncte de vedere 
diferite. Și se pare că majo
ritatea elevilor nu sunt încân
tați de această propunere.

în primul rând, în Brad nu 
poate fi vorba despre o distincție 
între licee, de genul celei pe care

La Petroșani, in timpul 
grevei părinților, copiii mai 

spun și altceva 
Foto: Traian MÂNU

AVEM NEVOIE DE 
UNIFORMĂ!

TRAGEDIE CA IN 
ROMEO Șl JUUETA

o întâlnim, spre exemplu, în Deva. 
Apoi, doar un sacou nu este con
venabil. Iarna și vara ar fi incomod. 
Eventualitatea introducerii mai mul
tor piese ar duce automat la creș
terea prețului; uniforma ar deveni 
inaccesibilă multor elevi.

Este vorba despre un simplu 
sacou care se ridică la prețul de 
300.000 lei. Este greu de crezut

0 întrebare pentru elevi

că un singur sacou va fi sufi
cient. Trebuie spălat sau dus la 
curățătorie. Inevitabil, după un 
semestru de folosire perma
nentă, se va uza!

Prin introducerea uniformei 
se încearcă să se impună o oa
recare disciplină. însă aici in
tervine mentalitatea noastră de 
a ne conduce după aparențe, 
însă nu putem spune că în liceul 
nostru se întâlnesc manifestări 
ale teribilismului sau că elevii se 
îmbracă excentric.

Principalele argumente prc- 
uniformă ar fi "protejarea” buzu
narului părinților și eliminarea 
discriminărilor sociale. Numai că 
discriminările sociale nu se re
zumă la cele 6-7 ore pe zi pe
trecute în liceu; acestea sunt 
realități, dure ce-i drept, de care 
ne lovim zilnic. Le întâlnim pe 
stradă, în relațiile interumane,...

r —— — — — — — — n
I rpănd. ff-o poantă ta I
j ClVtX» T [
| “Oricare ar fi nesigu- | 
| ranța și diversitatea care | 
J apar în lume, se observă ! 
I totuși în ea o anumită în- • 
I lănțuire tainică și o ordine I 
| regulată de către Pro- | 
| vidență pentru totdeauna, | 
* care face ca fiecare lucru . 
' să meargă în rânduiala lui * 
I și să urmeze cursul desti- I 
| nului său". |

j LA ROCHEFOUCAULD j 

j De-ale lui Gîgâ j 
Capul care se pleacă ;

' înseamnă că salută.l___ _____ — J 

peste tot. Aici intervin educația 
noastră, mentalitatea și posi
bilitățile pe care ni le oferă 
.societatea românească. Iar în 
condițiile actuale, cu toate pro
blemele din zonă, cu neplata 
salariilor de luni de zile, cei 
care într-adevăr au probleme 
sociale vor putea să-și permită 
300.000 lei pentru o uniformă?

Dincolo de toate acestea, 
vestimentația este definitorie 
pentru fiecare dintre noi. Este 
un mijloc de exprimare. în fond, 
avem și noi o personalitate și 
nu vrem ca aceasta să ne fie 
îngrădită.

Introducerea uniformei la 
Liceul "Avram lancu" rămâne o 
problemă discutabilă. Poate că 
se face prea mare caz pe 
această temă. Ar trebui să se 
rezolve problemele din progra
ma școlară și să ni se descon
gestioneze materia. Ar trebui 
să înțelegem că societatea ro
mânească e așa cum e și că 
trebuie să învățăm pentru ca să 
putem salva ce-a mai rămas 
din țara asta. Când toate aces
tea vor fi realizate, eventuali
tatea introducerii uniformei ar 
putea fi adusă în discuție. Până 
atunci, ea nu se încadrează 
printre prioritățile noastre!...

Manuela RUSU, 
elevă Brad

----- - . J

Chlan Vutcii asistenți larmacre pamcipă cu interes ta cursurile Oe pregătire teoretică. 
Folo: Traian MÂNU

O tragedie asemănă
toare celei descrise de 
Shakespeare a avut loc în 
statul american Georgia. 
Protagoniștii sunt, exact ca 
în "Romeo și Julieta", doi 
adolescenți.

Andreea Garrett, de 15 
ani, și-a pierdut viața, iar 
prietenul ei, Jeff Millar, a 
fost grav rănit într-o sinuci
dere aparent inspirată din 
drama lui Shakespeare. 
Cei doi se vedeau de ceva 
timp, până când părinții fe
tei au luat decizia de a-i in
terzice acesteia să îl mai 
vadă pe băiat. Ei au poves
tit colegilor de liceu că nu 
pot trăi unul fără celălalt și 
că mai bine se sinucid de
cât să trăiască separat. 
"Ne-au spus unora dintre 
noi că au să o facă, însă 
nimeni nu a crezut”, poves
tește cu lacrimi în ochi unul 
din colegi. “Cu toții cre
deam că sunt doar vorbe”.

MOTIVUL
Aparent, părinții fetei 

credeau că aceasta este 
prea tânără pentru a-și da 
întâlnire cu un băiat. Au în
cercat de mai multe ori să 

o încuie în casă, însă fără 
succes. La un moment dat, 
când băiatul a încercat să 
o viziteze, părinții fetei au 
reacționat violent, l-au alun
gat din casă și chiar au tras 
focuri de armă în urma lui.

SINUCIDEREA
Situația a devenit inac

ceptabilă pentru cei doi, 
care au luat decizia de a se 
sinucide împreună. Singu
rul loc unde puteau fi îm
preună era școala. Acolo, 
așadar, avea să se con
sume drama.

Fata a luat din seiful ta
tălui său o armă de cali
brul 22 și a adus-o la școa
lă. Era ziua în care părinții 
vor plăti.

Două împușcături, apoi 
liniște.

Cadavrul Andreei a fost 
găsit cu un glonte în cap. 
Moarte instantanee. Jeff 
era câțiva metri mai depar
te, în baie, împușcat și el 
tot în cap. Rănit grav, el se 
află la această oră în stare 
critică în spital. Nu se știe 
dacă va supraviețui. Și, la 
ce bun? (Jurnalul Național)

Imi vine să-i scutur pe 
unii tineri întâlniți în 
ziua de azi.

Sunt tineri deprimați, 
posaci, se tot plâng că ni
mic nu se poate face, că 
nu sunt bani, că “bătrânii" 
nu-i înțeleg și nu-i ajută,.că 
nimic nu merită să fie fă
cut. Visează să ia drumul 
Europei spre vest și visează 
să treacă mări și oceane în 

îndrăzniți!
9

căutarea norocului. Ca și 
cum peste ocean ar fi aș
teptați cu brațele deschise, 
ar fi înțeleși și ajutați și li s- 
ar da și bani să facă tot ce 
vor, ba li s-ar oferi totul pe 
tavă. Vise, vise, vise...

“Aici nu se poate nici 
măcar spera”.

îmi vine să-i scutur, să-i 
trezesc la viață, să le injec
tez speranța, puterea și cu
tezanța. Dar cum să șterg 
această lamentare, această 
resemnare mioritică?!

îndrăzniți! Visul să fie 
speranță, iar speranța să vă 
fie credință. Credeți că puteți 
să vă împliniți visul și porniți 
la luptă. Nu visați că drumul 
va fi ușor, ci pregătiți-vă de 
greutăți și pentru un drum 
lung plin de obstacole și re
ușite. Veți întâlni dezamăgiri 
și succese dar numai așa 
veți învăța să luptați. Sunteți 
tineri și viața e în fața 
voastră, de ce vă comportați 
ca bătrânii ieșiți la pensie? 
Nimeni nu va împlini visele 
noaștre revoluționare dacă 
voi înșivă nu încercați să le 
împliniți. Muntele se urcă 
greu, cu pași mărunți dar 
hotărâți. Faceți măcar primii 
pași. Nici Dumnezeu nu vă 
poate ajuta dacă voi 
rămâneți doar în faza visării 
și lamentărilor.

îndrăzniți să sperați și 
încredeți-vă în puterile voas
tre tinere. Nu vă speriați de 
toate câte nu le puteți face 
ci încercați să faceți ceea ce 
puteți! îndrăzniți!

Ina DELEANUL______ _________/

MUSIC BOX
Studiază la o școală virtuală!

Anual sute de români își găsesc un loc de muncă în străi
nătate. Tentația câștigurilor substanțiale pe care le poate 
acumula o persoană cu o pregătire corespunzătoare într-una 
din țările vestice este îndeajuns de mare pentru a-i determina pe 
mulți să-și ia “lumea în cap" și să plece. Vesticii, la rândul lor, au 
realizat că forța de muncă provenită din România este foarte 
bine pregătită și ca atare nu există reticențe mari la angajări. 
Desigur că în topul profesiunilor căutate în vest este cea de 
informatician, cei mai mulți dintre cei care au plecat fiind spe
cialiști din acest domeniu.

Dar, specializările pentru o meserie căutată în occident se pot 
face și inscriindu-te la una dintre școlile virtuale existente în 
Internet. Sunt o serie de site-uri care au ca obiect de activitate 
tocmai specializarea doritorilor într-una dintre meseriile cerute pe 
piață și găsirea pentru aceștia a unui loc de muncă. Firmele 
vestice, în special cele americane, sunt într-o continuă căutare de 
"creiere", lipsa mâinii de lucru calificată fiind o problemă foarte 
gravă. Astfel că unele companii precum Cisco Networking 
Academies s-au specializat în astfel de intermedieri. Liceeni sau 
studenți pot obține informațiile necesare pentru pregătirea 
examenului organizat de către Cisco Certified Network Associate, 
examen care înlesnește accesul la piața joburilor. Cursurile se țin 
în direct pe Internet sj sunt concepute în ; 
participa orice persoana din lume. Mar 
cializărilor sunt îr»â din domeniul informaticii, 
ul conține și o oferta interesantă și fbșrte 
muncă. Evident, aocesyl ia aceste job- 
absolvirea cursurilor'tfe la,țJi*eo  Adresa weț£ 
este http://www.cisc<5’.cortt. Există și un site*  
facilitând accesul ia cele'mal mari university de : 
continent, el găsiridu-se la adresa http://wwW.euroschdbft'om

Andrei NISTOR

Mutt așteptatul aibum va 
apărea de abia în 6 de
cembrie 1986, însă va avea 
un impact violent în clasa
mentul american, fiind pri
mul album de rap-hip-hop 
care ajungea pe locul 1 în 
Billboard (poziție pe care a
staționat timp de 7 săptă
mâni) și primul disc de rap 
produs de adolescenți albi. 
Albumul intitulat provizoriu 
"Don't Be A Faggot" a apă
rut pe piață sub titlul 
“Licensed To III". Discul s-a 
vândut în peste 4 milioane 
de exemplare redșind o 
clasare de excepție și în 
UK - locul 7. în revista brita
nică NME cronica albumu
lui a fost: “Licensed To III” 
este albumul de debut al 
unui trio extrovertit de raped 
albi din New York, care au 
mixat sentimente punck 
rock cu muzica neagră.

Licensed To III este o 
colecție de rap-uri rapide și 

furioase, cei de la Beastie 
Boys depășind pe acest disc 
orice bariere. Pe album figu
rează piesele: Rhymin An 
Stealin'/ New Style/ She's A 
Crafty/ Posse In Effect/ Slow 
Ride/ Girls/ (You Gotta) Fight 
For Your Right To Party/ No

BEASTIE 
BOYS (11)

Sleep ‘Til Brooklyn/ Paul 
Revere/ Hold It, Now Hit It/ 
Brass Monkey/ Slow an Low 
și Time To Get III.

Single-lul promotional (You 
Gotta) Fight For Your Right To 
Party/ Time To Get III a figurat 
pe locul 7 în Billboard 
(24.01.1987, No. 4 în Top 
Sales și No. 9 în Top Airplay) și 
locul 11 în UK (28.03.1987).

După apariția albumului, 
Beastie Boys a pornit într-un 
turneu american cântând în 
deschiderea lui Madonna și 
avându-l ca invitat pe DJ-ul 
Dr. Dre.

Un nou extras pe single 
No Sleep ‘Till Brooklyn/ 
Posse In Effect a figurat pe 
locul 14 Jn UK (13.06.1987) 
prefațând turneul european. 
Show-urile din Anglia în care 

apăreau dansatori aproape 
goi a stârnit o reacție vio
lentă din partea presei brita
nice care afirma: “textele și 
aparițiile lor scenice pot leza 
copiii, lucru pe care ei îl 
neagă cu seninătate.” Dato
rită campaniei de presă de
favorabile de pe parcursul 
turneului britanic, albumul 
nu le-a adus succesul scon

tat în ciuda noilor extrase 
pe single She’s On It/ Slow 
An Low (locul 10 în UK la 
29.07.1987) și Girls/ She’s 
Crafty (septembrie 1987). 
La sfârșitul lui 1987, în re
vista Billboard Beastie 
Boys figura pe locul 10 la 
categoria Best Artist Of The 
Year, iar albumul Licensed 
To III pe 3 la Best Album.

Deoarece nu au reușit 
să atingă poziția scontată 
în ciuda succesului de top, 
cei din Beastie Boys decid 
să destrame formația în
cercând să-și formeze 
trupe proprii.

în 1988 Adam Horovitz 
joacă un rol secundar în fil
mul Together Than Leather, 
apoi reface grupul sub pre
siunea fanilor. Beastie Boys 
reziliază contractul cu casa 
Def Jam semnând cu 
Capitol. După o perioadă de 
absență de un1 art Beastie 
Boys se decid să intre în stu
diouri pentru a înregistra un 
album nou. (- va yrina -)

Horia SEBEȘAN

http://www.cisc%253c5%25e2%2580%2599.cortt
http://wwW.euroschdbft'om
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Primăria municipiului Deva
Anunță scoaterea la concurs a următoarelorI

posturi:
în cadrul BIROULUI CONSTATARE IMPUNERE, 

IMPOZITE ȘI TAXE:
> 1 post șef birou - economist cu studii superioare și o vechime în 
specialitate de minimum 3 ani;
> 1 post inspector specialitate - economist cu studii superioare;
> 3 posturi de inspector - studii medii economice și vechime de 
minimum 3 ani în specialitate.

în cadrul BIROULUI URMĂRIRE, ÎNCASARE 
IMPOZITE ȘI TAXE:

> 1 post șef birou - economist cu studii superioare și o vechime în 
specialitate de minimum 3 ani;
> 1 post inspector specialitate - economist cu studii superioare;
> 5 posturi de inspector - studii medii economice și minimum 3 ani 
vechime în specialitate.

Actele necesare pentru participarea la concurs sunt următoarele:
• cerere de înscriere;
• curriculum vitae;
• recomandare de la ultimul loc de muncă;
• adeverință medicală;
• cazier judiciar;
• copie după diploma de studii;
• copie după carnetul de muncă.
Dosarele pentru participarea la concurs se depun la Biroul resurse umane, 

salarizare, camera 14, până în data de 12 februarie 1999, de luni până vineri, 
între orele 8-10 și 14-15,30.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei municipiului Deva în data de 18 
februarie 1999, ora 10.

Informații suplimentare la telefon 218325, int. 20, între orele 8,30-10,30.

Dispoziția nr. 8/1999
Privind modificarea și completarea Dispoziției nr. 146/ 1992 

prin care au fost stabilite locurile unde este interzisă 
desfășurarea adunărilor publice

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA
Având în vedere referatul Biroului juridic contencios administrativ nr. 1062 din 

14.01.1999, din conținutul căruia rezultă necesitatea modificării Dispoziției nr. 146/ 
1992, emisă de primarul municipiului Deva prin care au fost stabilite locurile unde 
este interzisă desfășurarea adunărilor publice, pe raza municipiului Deva.

în baza prevederilor art. 15 lit “a” din Legea nr. 60/1991 privind organizarea 
și desfășurarea adunărilor publice;

în temeiul ari. 44 lit. “a” și “j” precum și al art. 48 alin. 1 din Legea 
administrației publice locale nr. 69/1991 republicată:

DISPUNE
Art. 1- Modifică prevederile art. 1 din Dispoziția nr. 146 /1992 care vor avea 

următorul conținut: “Organizarea și desfășurarea adunărilor publice sunt interzise 
în imediata apropiere a următoarelor locuri:

a) Inspectoratul Județean de Poliție, cu sediul în Deva, str. M. Emincscu, nr. 130
b) UM 01719 cu sediul în Deva, str. M. Emincscu, nr. 132
c) Centrul militar teritorial județean - cu sediul în Deva, P-ța Unim, nr. 6.
d) Poliția municipiului Deva, cu sediul în Deva, str. O. Goga, nr. 4.
e) Grupul de Pompieri “Avram Iancu” Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 

George Coșbuc, nr. 23.
f) Spitalul Județean - cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58
g) Parcul Cetate - Deva
h) Zona Gării CFR
La autorizarea traseelor de desfășurarea marșurilor se vor avea în vedere 

locurile mai sus astfel încât traseul marșului să nu includă vecinătatea acestor locuri 
și a altor obiective care necesită protecție.

Art. 2 - Prezenta dispoziție modifică și completează în mod corespunzător 
Dispoziția nr. 146/1992.

Art. 3 - Prezenta se va comunica:
- Prefectului județului Hunedoara /
- Secretarului municipiului Deva
- Serviciului Administrație publică locală
- Poliției municipiului Deva
- Corpului gardienilor publici. Detașamentul Deva
- Biroului presă relații externe, mass-media

Deva, 15 ianuarie 1999
Primar,
Mircia MUNTEAN

Doriți un apartament intr-unui 
dintre cele mai moderne si 

confortabile blocuri din Dera?

E3
 fi

ii

S.C. CAȘUL S.A. Deva
Vinde 27 apartamente (5 apartamente 4 camere, 

3 apartamente 3 camere și 19 apartamente 2 
camere) din blocul cu 10 etaje construit de societate, 
amplasat în zona gării (str. Zarandului).

Prețul de vânzare este de 500 USD/m2.
Cererile de înscriere se pot depune la sediul SC CASIAL SA 

Deva - Serviciul Investiții, în zilele lucrătoare, între orele 8-14.
Termenul-limită de depunere a cererilor este 20 februarie 

1999.
In cazul în care sunt mai multe cereri pentru același 

apartament se va organiza licitație.
Informații suplimentare la telefon 054/213140-1-2, interior 

203, dna Baluta Mirela.

S.C. CASIAL S.A. Deva
Vinde spațiile comerciale de la parterul blocului cu 10 

etaje construit de societate în zona gării (str. Zarandului)
Prețul de vânzare este de 800 USD/m2 pentru spațiile 

comerciale și 400 USD/m2 pentru anexe.
Cererile de înscriere se pot depune la sediul SC CASIAL SA 

Deva - Serviciul Investiții, în zilele lucrătoare, între orele 8-14.
Termenul limită de depunere a cererilor este 20 februarie 

1999.
Nu se admit cereri de înscriere pentru deschiderea în spațiile 

comerciale ale blocului de localuri sau magazine care desfac 
produse perisabile.

Informații suplimentare la telefon 054/213140-1-2, interior 
203, dna Baluta Mirela.



['(CAiWH
VÂNZĂRI 

CUMPĂRĂRI
• Vând garsonieră Gojdu, 

parter, preț negociabil 28 
milioane. Tel.* * 217948 (6637)

• Vând apartament 3 ca
mere decomandate, parter, 
ultracentral, posibilități pri
vatizare. Informații tel: 
234440.

• Vând apartament 2 ca
mere, Orăștie, str. Mureșului, 
bl.4, tel. 223670, 092/367347 
(6144)

• Vând apartament in Brad. 
Informații 058/872264, după 
ora 15. (3970)

• Vând Dacia, an fabricație 
1996. Tel. 713221, orele 9-15 
(6693)

• Cumpăr Cielo 1995/96, 
sau preiau rate. Tel. 094 
515445 (6640)

• Ocazie! Vând urgent ARO 
243 Diesel, 16.000.000 lei. 
Tel. 092 707513 (6639)

• Vând Dacia papuc, izo
termă, an fabricație 1997 și 
tractoare 25 - 40 CP. Tel. 094 
511953, 094 515446 (6642)

• Vând urgent dubiță WV 
Mixt, 6 locuri, una tonă, în
scrisă, CI,5000 DM (lei). Tel. 
620402 (6643)

• Vând tractor 445. Tel. 092 
780097 (6703)

• Vând Peugeot 505, fa
bricație 1980, înmatriculat, 
stare bună, 2300 DM, nego
ciabil. Tel. 650180, orele 18- 
20. (6648)

• Vând Dacia 1300, an 
1981, preț 10.000.000 lei, 
negociabil. Tel. 624423 
(8867)

• Vând Fiat Fiorino, fabri
cație 1985, consum 5 la sută, 
autoutilitară închisă, numere 
noi, capacitate 1100, conve
nabil, Dacia 1310, fabricație 
1984, numere noi,CI, preț 
convenabil. Tel. 094 694368’ 
(8866)

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

• Vând autoutilitară Iveco 
Turbo Daily 35-10, 3,5 t, 
fabricație 1986, axă dublă 
spate, înmatriculată, preț 
12000 DM, tel. 092/281558,’ 
216043. (6751)

• Vând tractor U650, plug, 
disc, remorcă. Tel. 092/ 
341449 (5213)

• Vând Renault 5, Alpin, 
înmatriculat persoană fizică. 
Relații tel. 718779 (4222)

• Confecționăm din ma
teriale germane prelate 
camioane, copertine, pano
uri publicitare, acoperiri te
rase. Deva, SC Stilmes, tel/ 
fax 054 211128, 219045 
(6625)__________________

• în data de 22 01 1999 
Centrul de Sănătate Ilia orga
nizează concurs pentru ocu
parea postului vacant de 
asistent medical principal 
pentru specialitatea laborator 
clinic. înscrierile se fac la 
sediul unității până la data de 
21.01.1999, ora 15. Relații la 
tel. 210 - sediul unității. (6761)

spunea dl Ștefan. Dar medicina 
tradițională chineză îl așază, 
pentru valoarea sa, alături de 
"rădăcina vieții” și de veninul 
de viperă. Este indicat în ate- 
rioscleroză, diabet, astm, TBC, 
anemie, migrene, scleroză co
ronariană, neurastenie, coles
terol, boli de ficat și de rinichi, 
dar și pentru tonificarea orga
nismului, întărirea potenței se
xuale, boli de inimă.”

Această îndeletnicire pre
supune un volum mare de 
muncă, curățenia fiind foarte 
importantă, ca și prepararea 
furajelor. Este ajutat și de soția 
sa, Eugenia, ca și de cei doi 
băieți care, la rândul lor, se simt 
atrași de asemenea activități.

O îndeletnicire mai puțin obișnuită

Creșterea prepelițelor
Dl Ștefan are intenția să înmul
țească numărul prepelițelor 
până la câteva mii, dacă va ob
ține autorizările pentru sacri
ficare. Deocamdată sacrifica
rea unei prepelițe, într-un aba
tor de stat, i-ar costa 10000 de 
lei, în vreme ce creșterea unui 
exemplar până la sacrificare îl 
costă 6-7000 lei.

"Sunt foarte mulți cei care 
cumpără în mod obișnuit ouă 
de prepeliță pentru tratament și 
de la aceste persoane află și 
altele - mai spunea dl Horia. în 
prezent oul costă 1000 de lei, 
dar voi scădea acest preț 
după ce voi înmulți numărul 
prepelițelor."

Estera SÎNA

încă din anul 1990, dl Horia 
Ștefan din Geoagiu era preocu
pat de activități independente, 
aducătoare de venituri. Mai întâi 
s-a ocupat de cultivarea ciuper
cilor, a avut apoi magazin și o 
secție de tricotaje la care însă a 
renunțat datorită creșterii prețu
rilor. După ce a consultat revis
tele “Idei de afaceri” și AS, s-a 
apucat de creșterea și îngrijirea 
prepelițelor. A început cu creș
terea puilor, o îndeletnicire mai 
grea, dar acum după un an în
cep să apară și rezultatele, căci 
ouăle de prepeliță au o valoare 
terapeutică importantă și valori
ficarea lor îi aduce venituri.

"Ouăle de prepeliță nu 
prea sunt cunoscute la noi,

—

• Vând camion I FA Robur 
1987, 6 tone, 25 mc, prelată, 
CIVT, persoană fizică, 5500 
DM, negociabil, tel/fax 054/ 
242580 (4118)

• Vând calorifere noi, din 
aluminiu, preț negociabil. 094 
543415 (6571)

• Vând motor trifazic 7,5 kW, 
moară și masă -rabatabilă, 
3.500.000, negociabil. Tel. 
221219 (6641)

• Cumpăr celulare GSM
sparte sau codate, eventual 
repar, decodez. Tel. 094 
859958 (6647)___________

• Viagra, 120 000, spray 
contra ejaculării rapide, medi
camente potență, 01- 
6376273, 092-342628, 092- 
342629. Angajăm distri
buitori. (OP)

• Vând orice telecomandă
pentru televizor (120.000), 
video, satelit. 092.368868. 
(2134)___________________

• Cumpărăm semințe de
dovleac 7500-8500/kg, tel. 
094/220841 (3383)_______

• Lichidez atelier tâmplărie, 
Abricht, strung, motoare, alte 
scule. Tel. 247384. (4117)

• Vând mașină injectat 
mase plastice, total auto
matizată, Tos (Cehia), 88 
grame, 7500 DM, negociabil, 
tel./fax 054/242580 (4118)

ÎNCHIRIERI

• închiriez rochii pentru 
mirese și accesorii, modele 
deosebite, Orăștie, str. Pri
măverii, nr. 19. (4103)

• Caut pentru închiriere 
garsonieră, nemobilată. Tel. 
620151, orele 16-19. (6646)

OFERTE DE 
SERVICII

• Vreți să câștigați între 
150000-300000 lei la zi ? 
Sunați la 092493879 (6617)

• Agenție internațională 
asigură contracte în Ger
mania și Elveția pentru: artiști, 
muzicieni, balerine, foto- 
mocjele, dansatoare. Tel./fax: 
055/210768. (000011)

• Nou! Selecționăm 30 
tineri (tinere) dornici de afir
mare și integrare într-un co
lectiv tânăr și ambițios în 
domeniul de publicitate. Expe
riența nu este necesară. 
Sunați acum !!! Startjmediat. 
627527.

DIVERSE

• S.C. Mercur SA Brad 
organizează în data de 26 01 
1999, ora 10, la sediul socie
tății licitație pentru închirierea 
spațiului comercial situat în 
Brad, str. Avram lancu, bloc 
43, parter, în suprafață de 178 
mp și vânzarea imobilului 
situat în Gurabarza (fost 
CAR). Informații tel. 650968, 
650958. (3384)

COMEMORĂRI

• Au trecut 6 luni de lacrimi 
și durere de când ne-a pără
sit pentru totdeauna dragul 
nostru

col(r) CASANDRA MIHAI
Dumnezeu să-l odih

nească! Soția Irina, fiicele 
Carmen și Mihaeța, ginerele 
Gim și nepoții. (6150)

DECESE ANEXA la Hotărârea nr. 175/ 16.12.1998
• Lacrimi, durere și tristețe 

la trecerea în neființă a celui 
care a fost un bun și neprețuit 
soț, tată și bunic

I0AN STANA
din Țebea. Familia îndoliată 
aduce mulțumiri rudelor, 
colegilor, prietenilor și tuturor 
celor care i-au fost alături la 
greaua pierdere.

-•x
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JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA 

HOTĂRÂREA NR. 172 /1998
privind constituirea unui fond pentru sprijinirea sportului de performanță 

în municipiul Deva
Consiliul local al municipiului Deva,

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de căte domnul consilier Traian Barbura, 
prin care se propune instituirea unei taxe locale pentru sprijinirea sportului de performanță în 
municipiul Deva,

Având în vedere Referatul Serviciului administrație publică locală,
în baza prevederilor art. 42 alin. 1 și 2 din Legea nr. 27/1994, republicată, privind impozitele și 

taxele locale,
în conformitate cu prevederile art. 20 alin. 2, lit. “n", precum și ale art. 28 alin. 1 din Legea 

administrației publice locale nr. 69/1991, republicată,

Hotărăște:
Art.1 - Aprobă constituirea, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 1999, a unui fond pentru 

sprijinirea sportului de performanță în municipiul Deva
Fondul prevăzut la alin. 1 va fi alimentat prin contribuția lunară de minimum 25.000 lei a 

agenților economici care își au sediul, reprezentanțe sau filiale pe raza municipiului Deva.
Art. 2 - Contribuția va fi plătită sau virată, lunar, în contul 21220230, deschis la BN Trezoreria 

Deva, cu specificația “pentru sprijinirea sportului de performanță”, iar sumele obținute vor fi 
repartizate, trimestrial, prin hotărâre a Consiliului local, cluburilor și asociațiilor sportive din 
municipiul Deva

Deva, 16 decembrie 1998

JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA 

HOTĂRÂREA NR. 175 /1998
privind stabilirea taxelor și a termenului de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât 

aceea de locuință, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Deva
Consiliul local al municipiului Deva,
Având în vedere Expunerea de motive prezentată de către Primarul municipiului Deva, domnul 

Mircia Muntean, din care reiese necesitatea adoptării unei hotărâri privind stabilirea tarifelor și a 
termenului de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în 
administrarea Consiliului local al municipiului Deva,

Analizând Referatul Biroului administrare clădiri, urmărire rate,
în temeiul prevederilor art. 20 alin. 2, litera “g”, precum și ale art. 28 alin. 1 din Legea 

administrației publice locale nr. 69/ 1991, republicată,

Hotărăște:
Art. 1 - Aprobă prelungirea termenului de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât 

aceea de locuință până la data de 31 decembrie 1999.
Pentru spațiile care se vor vinde prin negociere directă sau prin licitație publică în temeiul 

Hotărârii Guvernului nr. 505/ 1998, contractele de închiriere se vor prelungi până la data vânzării 
acestora.

Art, 2 - Aprobă taxa de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, 
aflate în proprietatea municipiului sau în administrarea Consiliului local, conform Anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Pentru licitațiile ce urmează să se organizeze în vederea închirierii spațiilor devenite 
disponibile prin încetarea activităților sau la spațiile nou construite, taxele stabilite în anexă vor 
constitui valoarea minimă de la care începe licitația.

Taxele lunare/ mp stabilite în urma unor licitații rămân nemodificate și se vor actualiza în 
funcție de indicele de inflație.

Deva, 16 decembrie 1998

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA 
MUNICIPIUL DEVA
CONSILIUL LOCAL

'‘Tarifele au fost actualizate conform raportului teu/dolar, la data de 07.12.1998(!$• 10366lei), fată de30.06.1996(1$ 

•2919/ei).

TIPUL ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ZONA 1 ZONA II ZONA III

lei/mp lei/ mp lei/ mp
1. Activități de producție
• sector alimentar 14200 12425 10650
- sector nealimentar 17750 15975 14200
2. Activități comerciale cu amănuntul
-alimentare 21300 17750 15975
■legume-fructe 12425 10650 7100
- nealimentare (consignație) 24850 23075 21300

- carte, papetărie, anticariat 14200 12425 10650
-farmacii 10650 8875 7100
3. Activități comerciale en-gros 21300 17750 15975
4. Prestări servicii:

a. Alimentație publică, din care:
- bar, restaurant 35500 28400 21300
■ cofetărie, patiserie, plăcintărie, carmangerie 17750 15975 14200
b. Cabinete individuale

• notari 28400 24850 21300

• avocați 28400 24850 21300
■ medici 24850 21300 17750
c. Agenții
-voiaj 10650 10650 10650

- turism 17750 17750 17750
-schimb valutar 35500 35500 35500
d. Bănci, burse de valori, burse comerciale 35500 35500 35500
e. Reparații obiede uz casnic, gospodăresc, încălțăminte, îmbrăcăminte 7100 5325 5325
f. Reparații auto 17750 15975 15975
g. Servicii sanitare subordonate Direcției sanitare județene (activități bugetare)) 3550 2840 2130

5. Jocuri de noroc 53250 42600 35500
6. Sedii administrative ogenți economici 7100 5325 3550
7. Garaje (pentru mașini) 3550 3195 2840

8. Terenuri incintă 1775 1600 1420
9. Activități social • culturale, sportive, educative, organizații

guvernamentale și neguvernamentole non-profit, cantine sociale 2840 2485 2130
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Să intri într-o grădiniță, să nu fie 
program de somn și totuși să nu se audă 
glasuri de copii pare ciudat. Dar 
,.ciudățenia” de la Grădinița cu program 
prelungit cuplată cu creșa nr. 1 Hunedoara 
(sau pe scurt P.P.1) avea o explicație. în 
ziua documentării preșcolarii erau plecați la 
un film de desene animate la Cinema 
,,Flacăra”. ,,Ne place să-i scoatem, pe copii 
din grădiniță la diverse acțiuni educative” - 
mărturisea dra Mariana Prutean. Anul 
trecut cei mici au fost la Govăjdie la cules 
de ghiocei, vara în poiana cu narcise de la 
Sălaș, la Mănăstirea Prislop, la zimbri la 
Hațeg, la Secția de naturale a Muzeului 
Civilizației Dacice și Romane Deva. Toate 
aceste deplasări s-au făcut pe 
sponsorizarea transportatorilor - firmele de 
transport local, I.C.S.H. sau de Maxi-Taxi. 
Și în Parcul dendrologic Simeria au fost, 
transportul făcându-se cu trenul, pentru unii 
dintre ei în premieră. în fiecare vară 
grădinașii de la P.P.1 merg în tabără la 
mare. Participă la emisiunile destinate lor, 
la filmări din grădiniță sau în afara ei (de 
exemplu la grădina zoologică), realizate de 
Antena 1 Hunedoara.

Nici un efort nu li se pare prea mare 
educatoarelor de aici, pentru a-i ajuta pe 
copii să cunoască anumite realități sau să- 
și pună în evidență calitățile și realizările (în 
emisiuni TV locale, la concursuri Tip-Top, 
Mini-Top). ,,Răspund prompt la orice 
solicitare" - spunea realizatoarea 
emisiunilor pentru copii de la Antena 1 
Hunedoara, dna Marinela Bilavu. 
Continuarea educației în afara grădiniței 
este în atenția consiliului de administrație 
format din Mariana Prutean, Stana Ivănică, 
Angela Stanciu și Alexandrina Tighineanu, 
dar în organizarea activităților recreative se 
implică și educatoarele Felicia Pascal, 
luliana Cotișel și Maria Pavăl. Pentru că nu- 
i același lucru să vorbești despre ghiocei, 
zimbri sau tren prezentându-le planșe ori

arătându-le nemijlocit cele studiate.
Dar oricâtă dorință de a ieși în natură, la 

obiective turistice sau pentru activități 
culturale ar exista și chiar dacă se găsesc 
sponsorizări în acest scop, cea mai mare 
parte a timpului copiii și-o petrec în unitate. 
Deci normal că am discutat și despre 
schimbările aduse de reforma 
învățământului, despre starea clădirii. 
Pentru preșcolari reforma presupune 
renunțarea la domeniile de activitate pe arii 
de interese și reîntoarcerea la vechea 
formulă, pe anotimpuri, evenimente. Și, 
firește, mai înseamnă structurarea anului 
școlar pe semestre, cu perioade de 
evaluare (țhiar dacă această împărțire nu 
se sincronizează perfect cu anotimpurile, 
de pildă).

Pentru că grădinița se afla într-o stare 
bună li s-a sugerat să renunțe la acoperirea 
ei în favoarea altor unități. Au apărut însă 
probleme serioase, și în acest an trebuie 
făcut acoperișul, trebuie zugrăvit și 
reparată tâmplăria. O altă problemă o ridică 
încălzirea, insuficientă în anumite intervale 
de timp. Dacă în perioada de verificare se 
constată că e necesară o microcentrală 
proprie pentru încălzire, se va aproba 
achiziționarea ei. Și pentru protejarea curții, 
confundată de vecini cu un parc de joacă 
pentru copii trebuie permanentă grijă și 
supraveghere. Sunt multe de făcut și 
personalul administrativ e mai redus ca 
înainte iar de bani ce să mai vorbim. De 
aceea se caută mereu soluții de 
supraviețuire (chiar vinderea maculaturii, 
cu banii obținuți cumpărându-se becuri, 
mături). După cum se încearcă și găsirea 
unor modalități ca oferta făcută de grădiniță 
să fie cât mai tentantă pentru părinți (o 
grupă studiază în limba germană, la plata 
cu ora se învață engleza), să-i implice pe 
aceștia în rezolvarea problemelor inerente 
care apar.

Viorica ROMAN

Minerii greviști din yalea Jiului
(Urmare din pag. 1)

întâmplat in cursul zilei de ieri, deși CON EL 
i-a avertizat că dacă nu-și reiau activitatea 
de producție și de livrare a cantităților de 
cărbune prevăzute in contract va rezilia 
contractul și va importa cărbune, deși 
greva a fost declarată ilegală, iar 
neexploatarea timp de peste o lună a 
abatajelor cade sub incidența Legii 
minelor, protestatarii au rămas insensibili, 
deciși să meargă mai departe. Și ieri 
dimineața au pornit din nou la drum.

Până unde vor ajunge ?
Probabil până departe, dacă avem în 

vedere că ii s-au alăturat și câteva mii de 
mineri din Gorj, Hunedoara și Alba, că Ieri 
au intrat în grevă de solidaritate cu minerii 
și angajații unităților constructoare de 
utilaj minier și reparații din Petroșani, care 
au organizat un miting pe străzile 
municipiului, în timp ce primul ministru și 
șeful statului rămân absenți în fața unei 
manifestații de asemenea forță și 
încrâncenare.

r

N-a avut audiența 
așteptată la TVR1

(Urmare din pag. 1)

Hunedoara. 2,6 
miliarde lei...

Plata laptelui se amână peste orice limite 
de așteptare
De ce este nemulțumită>

Floarea Tudoran din 
satul Curechiu?

Există multe motive pentru ca locuitorii satelor hunedorene (și 
nu numai) să aibă diverse nemulțumiri legate de greutățile cu care 
se confruntă zilnic. La cele de până acum se adaugă unele necazuri 

■mai noi pricinuite de impozitele și taxele pe care ministrul finanțelor, 
în criză de formare a bugetului pe anul 1999, dl Remeș, vine cu 
biruri pe case și terenuri, acestea afectându-i și pe locuitorii satelor. 
Asta în vreme ce amărâta de pensie pentru agricultori se indexează 
lunar cu numai 0,6 la sută, în vreme ce inflația crește intr-un ritm 
galopant. Să nu mai. vorbim despre O.U. nr.50 care a dus automat 
la creșteri de prețuri la produsele alcoolice, din tutun și cafea cu 
cin . a 30 la sută (I), inclusiv în mediul rural.

Trecând peste aceste neajunsuri, care se pun însă la sufletul 
țăranului, oamenii satelor - crescătorii de animale în special, se 
izbesc și de niște neajunsuri cu rădăcini mai vechi, care le macină 
nervii și răbdarea. într-o asemenea situație se găsește și Floarea 
Tudoran din satul Curechiu, nr.84, comuna Bucureșci (la fel ca și 
alți crescători de animale din zonă), care, așa cum ne scrie, a 
așteptat peste 6 luni de zile să primească banii cuveniți pentru cei 
9501 lapte predați la SC Devii Deva. Petenta ne spune că a sesizat 
și Prefectura despre acest fapt, prin scrisoarea înregistrată la nr. 
880 J/23.10.1998, dar la care până la sfârșitul primei decade din 
luna ianuarie a.c. n-a primit nici un răspuns. Având în vedere o 
asemenea stare de lucruri. F. T. s-a adresat ziarului nostru cu 
rugămintea de a-i acorda sprijinul necesar pentru a putea să-și intre 
în drepturile ce i se cuvin, în aceeași situație fiind și alți crescători 
de animale din zonă

Am discutat cu dl director comercial Crișan de la SC Devii Deva 
despre posibilitățile de a lichida restanțele la plată față de furnizorii 
de lapte. Deoarece unitatea are de încasat de la diverși beneficiari 
câteva sute de milioane de lei - spitale, armată, șa.- s-a recurs la 
demersuri pentru obținerea de credite bancare, care sunt purtătoare 
de dobânzi, bineînțeles, în vederea achitării datoriilor existente față 
de crescătorii de animale. Ca urmare se poate spune că sunt reale 
șanse ca într-o perioadă cât mai scurtă de timp să fie efectuate 
plățile restante. Nădăjduim că așa se va și întâmpla.

Nicolae TÎRCOB

VINDEM sau INCIIIR1EM

- Fabrica de pâine Brad
- Moara de porumb Brad
- Fran/elâria Deva
• Fabrica de pâine Simeria

Info -.SsC "CETATE "SA
I)eva, str. Mureșului, tir 4 
td/fax 054/218963,214225

esențiale ale muncii și vieții tot 
mai grele ce o duc oamenii 
satelor noastre, cum a lipsit 
și viziunea despre o strategie 
clară privind viitorul 
agriculturii românești, 
aceasta constituind nu o 
prioritate, cum se susține 
doar în declarații, ci o 
marginalizare a economiei 
naționale.

în sinteză, iată câteva din 
aspectele desprinse în urma 
discuției televizate cu 
ministrul loan Mureșan: 
•Esențială nu este pregătirea 
de specialitate în conducerea 
ministerului, ci apartenența și 
îndeplinirea comenzii politice;
• Față de 9700 miliarde lei, 
cât s-a cerut pentru bugetul 
agriculturii în anul 1999, s-au 
alocat inițial 5200 miliarde lei, 
la care se mai adaugă 150 
miliarde din rezerva bugetară;
• Circa 2200 miliarde lei se 
alocă sub formă de cupoane, 
valoarea unui cupon fiind de 
175-180 mii lei, nici jumătate 
din costul arăturii pe un ha, 
speranța fiind totuși aceea că

BREWEO HOLDUHGS (WEST)
Grupul internațional Brewery Holdings, constituit in 

1998, reunește SC Haber International SA Hațeg, SC 
Bere Ciuc SA Miercurea Clue, S.C. Grivlța International 
SA București și este a doua mare companie 
producătoare de bere din România.

Compania dorește să-și formeze o echipă de 
distribuție și vânzări la standarde internaționale șl este 
in căutare de: ______________________

Directori de zonă
Cerințe:
•specialist in vânzări; •minimum 3 ani experiență 

in conducerea unei companii de vânzări; •experiență 
in conducerea vânzărilor și a distribuției directe; 
• capacitatea de a conduce o echipă de succes; 
•abilitatea de a promova in cadrul companiei; «studii 
superioare, permis de conducere, stagiul militar 
satisfăcut, vârsta intre 25 și 35 de ani; •limba engleză 
constituie un avantaj;

Oferim:
• salariu atractiv; •training; «mașină de serviciu; 

•telefon mobil; •posibilități excelente de dezvoltare a 
carierei.

k Trimiteți curriculum vitae la O.P. Hațeg, C.P. 6 t
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aceste cupoane nu vor veni 
după însămânțările de 
primăvară; «Creditele cu 
dobândă bonificată ajung 
greu la solicitanți și sunt cu 
totul insuficiente pentru a ieși 
din starea de producție doar 
pentru subzistență a multor 
gospodării țărănești; 
•Acordul ASAL, care a făcut 
mai multe rele decât bine 
agriculturii românești, este 
scos din nou pe masă pentru 
a apăra niște interese ob
scure; • Există părerea falsă 
chiar și la dl ministru că am 
avea în țară o 
supraproducție de carne și 
trebuie s-o exportăm, dar nu 
se are în vedere că 
înregistrăm cel mai scăzut 
nivel de consum mediu pe 
locuitor (doar câteva grame 
pe zi), costurile ridicate și 
lipsa veniturilor determinând 
aparentul surplus din 
galantare, asta în ciuda 
faptului că 30-60 la sută din 
consum provine din import, 
unde subvențiile depășesc și 
50 la sută; • Prioritățile 
activității noului ministru 
(electronist de meserie) nu 
sunt altele decât, cum singur 
mărturisea, “proprietate 
înainte de toate și 
privatizare, privatizare, 
privatizare”. Rămâne de 
văzut cum își va respecta 
acest crez.

(Urmare din pag. 1)

grandoarea edificilor bancare 
sau ale CONEL. Construirea 

; acelui sediu a avut ca scop 
crearea unei anumite imagini 
și a unei reprezentativități 
pentru compania ROMGAZ. 
Vorbind acum referitor la zona 
mea de competență, pot 
spune că în județul 
Hunedoara starea rețelelor 

(este relativ bună, doar 10 
procente din această rețea 

' fiind într-o situație ce necesită 
intervenții. Accidentele 
despre care pomeniți au 

, diferite cauze și nu de puține 
ori ele sunt provocate de 
intervențiile angajaților altor 
regii care execută lucrări în 
zonă. Având o intervenție 

’ rapidă la un cablu electric sau 
telefonic îngropat, aflat în 

\ vecinătatea conductei
■ noastre, se întâmplă ca
j lucrători de la
: ROMTELECOM sau de ia
■ CONEL să accidenteze 
izolația conductei de gaz, ori 
să nu respecte standardele 
de distanță specificate în 
norme. Efectele sunt cele 
cunoscute și anume erodarea 
conductei, acumularea de

I gaz și explozia. De aceea se 
I impune o colaborare strânsă 
între toate forțele economice 
autorizate să execute lucrări 
care ar putea afecta țevile sau 
cablurile electrice îngropate 
în pământ.

I--------------------------------------- ----------------------------------------------------------------

Curs de c(di)îc(ire
■ Fundația Muncii cu contribuție de 50% organizează
■ curs de operator TOPO-CADASTRU. înscrierile se fac la 
I sediul P.S.M., bdul Decebal, bl. M, parter, până la data 
| de 30.1.1999.

Relații suplimentare zilnic intre orele 10-13 la 
telefon 216138.

Lb MM ^M Mra MM MMI MM MM ^M ^M MM MM MM MM MM MMM MM ■

închiriază spații comerciale la etajul 2 al 
complexului.

Informații la telefon 217929, 213575, 092/ 
258444.
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