
VACANȚĂ... 
COMPENSATĂ

Pentru elevii din toată 
țara, această săptămână 
coincide cu binemeritata 
vacanță intersemestrială. 
Unii dintre elevii deveni însă 
continuă să treacă în fiecare 
dimineață pragul școlii, și 
asta nu dintr-un oarecare 
exces de zel, ci din motive 
obiective.

La Grupul Școlar Indus
trial “Horea", căci despre 
această unitate școlară este 
vorba, vacanța de sărbători 
s-a prelungit cu o săptămână 
de zile. Instalația termică a 
școlii, veche de 27 de am. // 
a mai rezistat și s-a defectat, 
făcând imposibilă reluarea 
cursurilor. Odată "cuțitul 
ajuns la os", banii care n-au 
putut Li obținuți în vacanța de 
vară a anului trecut, s-au 
găsit recent (cea mai mare 
parte din sponsorizări), astfel 
încât instalația să poată fi 
reparată și procesul de 
învățământ reluat (cu 
întârziere de o săptămână), 
după cum afirmă liderul 
sindical al școlii, dl loan 
Roiban. Cu alte cuvinte, 
elevii și cadrele didactice 
recuperează și compen
sează acum cursurile și 
vacanța...(G.B.) Â
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După evenimentele 
sângeroase din decembrie 
1989 s-au instaurat și în 
România statul de drept, 
democrația. Scopul pentru 
care se jertfiseră atâția 
oameni nevinovați erau 
generoase, îndrăznețe: 
croirea unui nou destin 
pentru țara noastră. Numai 
că dreptul și dreptatea și le- 
au însușit repede cei care 
veniseră la putere, mulți 
urcând din eșalonul doi al 
defunctului regim. Ei n-au 
avut puterea și voința de a 
valorifica imensele șanse și 
posibilități pe care le oferea 
țării, la acea dată, noul 
sistem democratic, punând 
cel mai adesea interesele 
proprii, clientelare, dea
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Dreptul forței sau forța 
dreptului

soldându-se cu victimesupra intereselor generale, 
ale națiunii.

Statul de drept se 
instaurase, dar nu 
funcționa. Nostalgicii după 
vremurile proaspăt apuse 
nu se resemnaseră. Infiltrați 
în noile structuri sau din 
umbră, unii loveau cu 
dibăcie și putere. Cu 
complicitatea lor, în chiar 
primul an de democrație, în 
1990, una dintre categoriile 
profesionale cele mai 
puternice, minerii, aveau să- 
i clatine existența. Cei din 
Valea Jiului au organizat 
repetate incursiuni în forță 
în Capitala țării, una dintre 
ele, extrem de violentă, din 
toamna anului 1991, 

CUVÂNTUL
LIBER

omenești și cu răsturnarea 
Guvernului de atunci, 
condus de Petre Roman. 
Forța dreptului, care ar fi 
trebuit să guverneze, a 
cedat în fața dreptului forței.

Răsplătiți ani de zile de 
către zona superioară a 
puterii pentru faptele lor, prin 
care au menținut-o la cârmă, 
minerii și-au consolidat 
credința că ei se pot 
comporta oricând ca atare, 
în pofida faptului că 
muncesc în condiții mizere - 
în subteran și duc o viață 
grea la ziuă, că majoritatea 
dintre ei sunt oameni harnici 
și serioși, au familii așezate 
și te poți baza pe cuvântul și

♦

pe sprijinul lor. Nemulțumiți 
de starea lor materială și 
socială, care de nouă ani 
de zile se degradează 
continuu, ca de altfel a 
întregii țări, minerii Văii 
Jiului au pornit din nou să- 
și facă dreptate în stil 
propriu. După proteste și 
greve repetate, ei au 
organizat în cursul acestei 
luni o acțiune de largă 
amplitudine și dramatism, 
hotărâți să repete 
“isprăvile” din anii 1990- 
1991. Pentru ei nu 
contează forța dreptului, 
așa cum este firesc și

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

ÎNTÂLNIRE A 
CONDUCERII 

PREFECTURII 
CU

JURNALIȘTII
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Conferința de presă 
desfășurată la Prefectura 
județului Hunedoara ieri, 27 
ianuarie a.c., a avut drept 
principal scop detalierea 
problemelor apărute în Valea 
Jiului pe timpul desfășurării 
acțiunilor minerești, precum și 
prezentarea principalelor 
acte normative adoptate de 
către Guvernul României în 
perioada 9 decembrie 1998 - 
15 ianuarie 1999.

Atât domnul prefect 
Nicolae Stanca cât și domnul 
subprefect Nicolae Segesvari 
au subliniat faptul că justiția 
trebuie să-și facă datoria 
pentru sancționarea tuturor 
celbr implicați în desfășurarea 
acelor evenimente. Greva a 
fost declarată încă de la 
început ilegală, dar nu au fost 
încetate nici o clipă solicitările 
pentru continuarea dialogului. 
Din nefericire toate acordurile 
încheiate între conducerea 
prefecturii și liderii minerilor, 
acorduri care rezolvau în 
proporție de 80 - 90% cererile 
economice ale ortacilor, nu au 
fost recunoscute și 
respectate. Acest fapt 
dovedește foarte clar că, 
dincolo de instigările de la 
nivel politic, liderii minerilor nu 
au dorit soluționarea 
conflictului prin dialog. Pentru 
o detaliere a problemelor 
discutate la întâlnirea de ieri 
cu jurnaliștii vom reveni cu 
amănunte. (A.N.)

Comerțul la sate---------y— -----------

“De intrat: intră oamenii,
dar se uită

în comuna Dobra, comerțul cooperatist 
și-a îngustat aria de cuprindere, fiind 
devansat de cei privat. “în prezent - cum 
afirma dna Lucia Dumitraș, contabil șef ai 
Cooperativei de consum - ne preocupă 
luarea unor credite din bancă pentru a mări 
volumul de desfacere in cele 15 unități cu 
amănuntul și șapte de alimentație publică. ” 
Notăm că a fost depusă documentația 
pentru autorizarea unităților, conform 
Ordonanței 50 a Ministerului Finanțelor, că 
se va trece, în. sate, la comasarea bufetelor 
cu magazinele pentru ca personalul să-și 
realizeze salariul minim pe economie. Se fac 
deci eforturi pentru a menține majoritatea 
magazinelor, chiar în condițiile când cei 
privatizați, care reprezintă 70 ta sută din 
comerțul comunei, le fac concurență.

Dar mai concret despre această 
activitate am avut ocazia să aflăm 
deplasăndu-ne prin câteva unități, notând 
păreri aie oamenilor. “în fiecare zi de marți - 
spunea dna Rodica Tomeștean din Roșcani 
- ia Dobra, în centru, este piață unde-și 
desfac mărfurile atât producător! agricoli 
cât și comercianți ambulanți care aduc 
metraje, încălțăminte și îmbrăcăminte.

și pleacă”
Comerțul merge bine, dar oamenii nu au 
bani. ”

“Există o aprovizionare bună. Ce se 
găsește la Deva, este și aici. Găsim de toate, 
iar servirea s-a schimbat mult în bine, 
afirma dna Maria D. Aș remarca însă faptul 
că magazinele particulare sunt mai bine 
aprovizionate decât cele ale cooperației, iar 
prețurile practicate sunt mai accesibile. 
Foarte necesară ar fi în Dobra o patiserie 
care să asigure școlarilor un corn, o 
plăcintă. Cofetărie există, dar ce folos dacă 
nu are prăjituri..."

“Eu îmi fac cumpărăturile și din Dobra 
și din Răduiești - afirma Aurelia Drăngă. 
Pâinea o cumpăr din Dobra, o pâine foarte 
bună făcută de brutăria cooperației. 
Oamenii sunt în general mulțumiți de 
activitatea comercială. Chiar și servirea este 
alta, fiecare încercând să-și atragă și să-și 
permanentizeze clientela. ”

La librărie, cu excepția cărților, se 
găseau în vânzare articolele specifice. 
“Facem eforturi pentru a aduce în unitate

Estera S/NA

(Continuare în pag. 2)

ARGUMENTE PENTRU 
DECLARAREA ZONEI GHELARI 

CA ZONĂ DEFAVORIZATĂ
încă o zonă defavorizată?

în urma hotărârii Consiliului local al comunei 
Ghelari, vineri, 15 ianuarie a.c., la Prefectura 
județului a fost depusă documentația cu 
propunerea de declarare a zonei miniere 
"comuna Ghelari" ca zonă defavorizată. 
Documentația arată că zona întrunește 
cerințele prevăzute în Ordonanța de urgență a 
Guvernului României nr. 24/ 1998 și solicită 
declararea ca zonă defavorizată a comunei 
Ghelari pe o perioadă de 10 ani. Rămâne ca 
Guvernul să decidă dacă argumentele 
prezentate de Consiliul local Ghelari sunt 
suficiente pentru acordarea statutului de zonă 
defavorizată.

Mineritul, ocupația de bază a locuitorilor din 
zonă, a fost puternic afectat de procesul de 
restructurare. Numai la Exploatarea Minieră 
Ghelari numărul angajaților s-a redus de la 
1700, în 1996, la 470 în ianuarie 1999. 
Adăugând la acestea restructurările de la SC 
Siderurgica. SC ICSH Hunedoara și SC Mercur 
Corvinex, care au afectat populația comunei, 
constatăm că din cei 2186 de angajați câți 
număra comuna în 1996, astăzi mai au 
serviciu doar 1370 din locuitorii Ghelariului. 
Toate aceste disponibilizări au făcut ca rata

șomajului la nivelul comunei să fie de peste 51 
la sută.

Infrastructură slab dezvoltată

Drumul de acces spre Ghelari dinspre Teliuc 
este parțial asfaltat și parțial pavat cu piatră 
cubică. Dar atât partea asfaltată cât și cea 
pavată sunt degradate necesitând reparații 
capitale. în plus, toate drumurile comunale și 
sătești din comună sunt neasfaltate și sunt 
mereu afectate, distruse și compromise în urma 
aluviunilor produse de ploile torențiale ori 
topirea zăpezilor. Pentru reabilitarea drumurilor 
sunt necesare importante sume de bani, dar 
bugetul local nu dispune de fonduri pentru 
astfel de investiții.

Zona Ghelari este monoindustrială, mineritul 
fiind unica ramură industrială,,,practicată'’ în 
zonă. Astfel cei disponibilizări din minerit ar 
trebui să caute de lucru fie în sfera serviciilor 
fie în agricultură. Dar în Ghelari „sfera 
serviciilor" înseamnă o frizerie, o cizmărie și 
câteva unități comerciale - ABC-uri ori birturi -

Ciprian MARINUȚ
(Continuare in pag. 2)

SE AȘTEAPTĂ 
SCUMPIREA 

BENZINEI
După cum se afirmă în presă, în această 

săptămână ar fi posibil ca Executivul să 
hotărască majorarea accizelor pe carburanți. 
Se pare că Ministerul Finanțelor a și depus la 
Guvern un proiect de ordonanță pentru 
majorarea accizelor la benzină de la 235 ECU 
(EURO) pe tonă, la 335 ECU/tonă. Dacă se 
aplică această majorare, s-ar ajunge la 
creșterea prețului benzinei de la 5200-5400 
lei/litru cât este acum, la peste 8000 lei litrul.

Scumpirea benzinei va atrage o nouă 
escaladare a prețurilor în toate domeniile de 
activitate. (S.C.)

IUN NECAZ NU VINE
J Este bine cunoscut faptul că orice activitate din 

I domeniul economic traversează perioade prielnice, 
| prospere, de ascensiune, ceea ce determină
■ creșterea veniturilor. Din păcate, aceste perioade
• sunt de cele mai multe ori scurte, alternând cu 
| momente de stagnare și chiar de diminuare a 
i activității. în sfera comerțului, acest fenomen este 
! adesea generat de lipsa acută a banilor cu care se 
I confruntă orice român, dar și de normele juridice în 
| vigoare care vizează activitățile comerciale.
i Recent am stat de vorbă cu doamna Viorica
• Albulescu, contabil șei la Cooperativa de Consum 
| Sarmizegetusa, aparținând de Federalcoop Hațeg. 
I în prezent, pe raza comunelor Sarmizegetusa și 
! Densuș funcționează 13 unități cu amănuntul, trei 
I unități axate pe alimentație publică, o secție de 
| producție - brutărie, precum și o secție de frizerie-
■ coafură. De remarcat că în luna decembrie, anul
• trecut, brutăria a produs 15 tone de pâine, fapt pentru

NICIODATĂ SINGURI
care magazinele sătești care desfac acest : 
produs au realizat venituri importante Tot în I 
preajma sărbătorilor, o bună activitate au avut-o | 
frizeria, dar și magazinele care oferă spre ■ 
vânzare articole de îmbrăcăminte și încălțăminte 1 
pe bază de precomandă. “Venituri mari înregistrăm | 
în special la finele fiecărui an, urmând ca lunile i 
ianuarie și februarie să ne aducă venituri mai J 
mici. Cu toate că aprovizionarea este bună, făcută I 
pe bază de precomandă, puterea de cumpărare | 
scade pe zi ce trece. Populația comunei este în ■ 
mare parte îmbătrânită, achiziționându-și cele * 
necesare în zilele când primesc pensia", ne-a | 
mărturisit dna Viorica Albulescu. s

Și cum un necaz nu vine niciodată singur, !
Ordonanța nr.50/1998 a stârnit mari nemulțumiri I 

Cristina CÎNDA I
(Continuare în pag 2)

La Petroșani - Comisia 
“anti-pierderi”

Administrația și sindicatele din Compania 
Națională a Huilei și-au desemnat reprezentanții 
în comisia care va elabora programul de reducere 
a pierderilor, așa cum a fost stabilit în cadrul 
negocierilor de la Cozia.

Valeriu Butulescu, șef serviciu marketing și 
purtător de cuvânt al companiei, consideră că este 
posibil ca reducerea pierderilor cu 20 la sută să se 
realizeze începând din acest an, astfel încât, 
menținându-se același procent de diminuare, 
după cinci ani, CNH să nu mai înregistreze 
pierderi. în urma ședinței de luni, Consiliul de 
Coordonare al Ligii Sindicatelor Miniere din Valea 
Jiului a stabilit, de asemenea, componența 
Comisiei de negociere a contractului colectiv de 
muncă și a celei de elaborare a programului de 
reducere a cheltuielilor, aceste comisii urmând să- 
și înceapă activitatea din 26 ianuarie. (Mediafax)
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Grijă față de necazurile oamenilor
Dna bhicreția Davidoiu s-a adresat consiliului orășenesc 

Călan plângându-se că în apartamentul dumneaei este frig 
deoarece la un calorifer funcționează doar trei elemenți. 
Indiferent de vremea de afară, în casă nu se atinge mai mult de 
12 grade.

Primăria - dând dovadă de grijă față de necazurile 
oamenilor - i-a răspuns tot în scris oferindu-i calea pe care 
poate să acționeze pentru rezolvarea situației. (Tr. B.)

*- ' - - ' ...... . ■■ -z

Dreptul forței sau 
forța dreptului?

(Urmare din pag. 1)

necesar într-un regim demo
cratic, cât mai ales dreptul 
forței, pe care ei l-au exersat 
cu succes în repetate 
rânduri.

Manevrați din umbră și de 
aproape de personaje 
sinistre măturate de istorie 
spre marginea societății și 
de altele aflate în plin 
exercițiu politic extremist, 
conduși de lideri sindicali 
aventurieri, roși de orgolii și 
interese, minerii și-au extins 
o revendicare socială până 
în zona unor lupte violente, 
luând ostatici, tulburând 
grav liniștea publică în unele 
zone ale țării, amenințând 
instituțiile democratice, 
punând în pericol însuși 
statul de drept.

în vreme ce în București 
și Timișoara zeci de mii de 
oameni manifestau pașnici, 
cu mâinile goale, în tăcere, 
pentru stabilitatea și liniștea 
țării, în timp ce liderii 
partidelor politice, din 
coaliție și din opoziție 
(exceptând Partidul 
România Mare, agitator și 
susținător al minerilor), 
ajungeau la consens pe 
tema apărării valorilor 
democrației și ale statului de 

kdrept, minerii escaladau

r-----------------------
| (Urmare din pag. 1)

| în rândul comercianților. în cadrul 
. Cooperativei de Consum 
I Sarmizegetusa funcționează trei 
| unități de alimentație publică, situ- 
. ate în satele Sarmizegetusa,
■ Densuș și Peșteana. “Pentru ca 
| cele trei baruri să-și poată con- 
. tinua activitatea OG 50/1998 ne 
1 obligă la plata taxelor și 
| impozitelor care se ridică la 21
■ milioane de lei. Consider că
■ trebuia să se facă diferență între
K__________________
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TVR I
9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 

11.00 TVR Timișoara 12.05 
Pentru dvs, doamnă! (r) 13.00 
Mistere și minuni (s/r) 14.10 Tenis 
Australian Open (înreg.) 15.10 
Varietăți muzicale 16.00 
Conviețuiri 17.00 Micuța Memol 
(d.a) 17.30 Timpul Europei 18.10 
Infidelități (s, ultimul ep.) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 392) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială 21.00 Patinaj artistic 
CE: Proba individuală masculină,
programul liber (d, Praga)23.15
Reflecții rutiere 23.30 Jurnalul de 
noapte. Sport

TVR 2
9.00 Memoria exilului româ

nesc (r) 10.00 Patinaj artistic CE: 
proba de perechi, programul liber 
(r) 12.15 Sunset Beach (s/r) 
13.00 Medicina pentru toți 13.30 
Alfa și Omega (r) 14.00 Emisiune

baraje, contrapuneau din 
nou, dreptul forței forței 
dreptului.

Țara trăia un vis urât. 
Nu-I uitase pe cel din 1991. 
Cu aceleași personaje: 
minerii Văii Jiului. Ținuți în 
priză de specialiști în 
diversiune, alimentați cu 
îndemnuri la nesupunere, 
ignorând faptul că viețile 
oamenilor sunt mai 
presus de orice interese, 
minerii protestatari se 
așezaseră deasupra legii, 
umilind instituții etalon ale 
statului de drept, punând 
în pericol însăși libertatea, 
însăși democrația. Mintea 
de pe urmă a repre
zentanților puterii a oprit, 
târziu ce-i drept, această 
luptă oarbă, care putea lua 
dimensiuni și produce 
consecințe inimaginabile. 
Rămân însă faptele. Fapte 
amare, sumbre în viața 
țării, într-o perioadă grea 
pentru majoritatea 
populației, fapte pentru 
care cineva trebuie să dea 
socoteală.

într-o democrație 
autentică, într-o țară 
civilizată, europeană, cum 
se vrea a fi și România, 
forța dreptului trebuie să 
prevaleze dreptului forței 
și nu invers.

Un necaz nu vine j 
niciodată singur

unitățile comerciale de la orașe 
și cele de la sate. De asemenea, 
era suficient ca plata să se facă 
per cooperativă și nu pe fiecare 
punct de desfacere în parte. 
Acest lucru va duce, inevitabil, la 
creșterea cotei de adaos 
comercial, respectiv la majorarea 
prețurilor la alcool, băuturi 
alcoolice, țigări și cafea cu 70-80 

străine. Spaniolă 15.35 Desene 
animate 16.00 Patinaj artistic CE: 
Proba de dans, programul origi
nal (d, Praga) 18.00 Țiganca (s, 
ep. 114) 19.00 Știri bancare și 
bursiere 20.10 Mistere și minuni 
(s,ep. 11)21.10 Ultimul tren (em. 
economică) 22.00 Cinema
tograful de artă: Bărbatul meu 
(dramă Franța) 23.40 Lumea 
sportului

ANTENAI
10.00 Știri 10.15 Agenția de 

presă (r) 10.20 Iluzii (s, ep. 133) 
11.20 Prezentul simplu (r) 12.20 
Sâmbete și zâmbete (r) 12.50 
Vedete în papuci (r) 13.30 
Planeta vie (do) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 
161)16.30 Știri 17.00 Trei des
tine (s, ep. 80) 18.00 Uraganul 
pasiunilor (s, ep. 1) 19.00 
Observator 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Nightman (s, ep. 19) 
22.00 Procurorul (s, ep. 18) 
23.00 Observator 23.30 Agenția 
de presă 23.35 Printre rânduri 
(talkshow)

“De intrat 
intră 

oamenii...”
(Urmare din pag. 1)

ceea ce trebuie pentru 
școlari - afirma dna 
Eleonora Trif. Șeful nostru 
se străduiește să aducă in 
toate cete 15 magazine aie 
cooperației mărfurile 
solicitate, dar puterea de 
cumpărare este foarte 
scăzută."

"Eu iau 350.000 de iei 
lunar ajutor de șomaj - 
spunea di Dorin Marina din 
Făgeței - și trebuie să 
trăiesc din ei, să-mi ajungă. 
Unele produse ie mai avem 
din gospodărie, dar prea 
puțin. De aici din Dobra îmi 
cumpăr zahăr, uiei, drojdie, 
pâine, detergenți." Se 
găseau și fructe exotice ia 
magazinul “Legume 
fructe " ai SC “Fructo flora " 
iiia. Acestea sunt însă un 
lux pentru cei mai muiți 
căci, așa cum afirma și 
vânzătoarea Tatiana Datca, 
“de intrat intră lumea, dar 
se uită și pleacă. "Așa încât 
numeroase magazine au 
ajuns un fei de expoziții, 
uneori cu vânzare, 
vânzătorii fiind nevoiți să 
șomeze în așteptarea câte 
unui potențial cumpărător.

Am mai aflat că pâinea 
se transportă de două ori 
pe săptămână în satele 
aparținătoare, spre 
mulțumirea populației 
sătești, mai cu seamă că 
este o pâine de calitate. Dar 
despre necesitatea 
funcționării în comună a 
unei patiserii care să 
desfacă produse proaspete 
și bune, au vorbit și aiți 
interlocutori. Poate că 
semnalând acest aspect, 
se va găsi un întreprinzător 
care să investească într-o 
asemenea afacere.

la sută”, aprecia dna contabil • 
Șef. |

Concluzionând, am putea ■ 
spune că, la fel ca peste tot, și la 1 
Cooperativa de Consum Sarmi- | 
zegetusa se resimt greutățile din ■ 
domeniul economic, precum și 1 
consecințele unor acte norma- | 
tive întocmite parcă special ■ 
pentru a crea nemulțumiri. 1

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! 10.10 Tânăr și neliniștit 
(s/r) 10.45 Momeala (f/r) 12.10 
Nebun după tine (s/r) 12.35 Mu
sic Box (dramă SUA '90, p. I) 
12.55 Știrile PRO IV13.00 Mu
sic Box (p. II) 14.30 Suflet de 
femeie (s) 15.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.00 Cărările iubirii 
(s) 17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Dreptul la iubire (s) 18.15 Știrile 
PRO TV 19.20 Chestiunea 
zilei19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Melrose Place (s, ep. 112)21.30 
Players (s, ep. 2) 22.15 Știrile 
PRO TV 22.20 Chestiunea zilei 
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 19) 
23.00 Știrile PRO TV 23.20 
Chestiunea zilei 23.30 Walker, 
polițist texan (s, ep. 17)

ACASA
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 Harlow (f/r) 12.00 Ca 
la mama Acasă (r) 12.15 Ultima

ARGUMENTE PENTRU 
DECLARAREA ZONEI GHELARI 

CA ZONĂ DEFAVORIZATĂ
(Urmare din pag. 1)

care din lipsă de clienți trăiesc 
și ele de pe o zi pe alta. Iar 
agricultura nu este o alternativă 
deoarece zona e muntoasă. 
Solul are cea mai inferioară 
categorie (categoria a V-a) de 
fertilitate, nefiind propice 
culturilor, astfel că în zonă nu 
există nici o asociație agricolă 
și nici o unitate de stat ori 
privată cu specific de servicii 
pentru agricultură.

Alimentarea cu apă - o 
mare problemă

O altă problemă cu care se 
confruntă comuna Ghelari este 
alimentarea cu apă și 
canalizarea. Sursa de apă o 
constituie pârâurile Retișoara și 
Nădrab captate prin stăvilare. 
Rețeaua de distribuție a apei 
potabile este de 30 km, iar 
numărul de gospodării racor
date este de 920. De la locul de 
captare - bazinul Gura Spinului 
- până la populație apa trece 
prin două stații de pompare - 
Nădrab și Retișoara, prin 
bazinul de decantare Retișoara, 
printr-o stație de filtrare și o 
galerie de aducțiune și prin 
bazinele Ciciova și Mestecăneț 
de unde se face distribuția apei 
prin cădere. Pompele din cele 
două stații de pompare sunt ,,de 
pe vremuri străvechi", au un 
consum energetic ridicat și un 
randament slab astfel că 
parcurgerea întregului traseu 
presupune costuri ridicate. 
Astfel că la ora actuală în 
Ghelari se consumă cea mai 
scumpă apă din țară, prețul ei 
atingând 4650 lei /m3 pentru 
populație și 6500 lei/m3 pentru 
persoane juridice, în vreme ce 
1m3 de apă costă 1255 lei la 
Deva și 1080 lei, la Orăștie. 
Aceste prețuri uriașe practicate 
nu acoperă însă nici costul 
energiei electrice. Pentru 
reducerea costurilor și 
creșterea calității apei în 1992 a 
demarat o investiție pentru 
modernizarea rețelei de apă. 
Dar din lipsă de fonduri nu s-a 
realizat nici 5-10 la sută din 
această investiție. S-au finalizat 
studiile de prefezabilitate, feza
bilitate, s-a obținut Hotărârea de 
Guvern pentru finanțarea 
investiției, iar în 1997 licitația 
pentru executarea lucrării a 
fost câștigată de SC Metal 
Expres Deva la o valoare de 6,3 
miliarde lei. în 1998 Consiliul 
Județean a alocat bugetului 
local al comunei Ghelari 650 
milioane lei în total pentru 
investiții. 530 milioane lei au fost 
folosite la proiectul de 

vară (s/r) 13.15 D.a. (r) 13.45 
Dragoste și putere (s/r) 14.45 
Misterioasa doamnă (s/r) 15.30 
Te iubesc (s) 16.00 Uneori avem 
aripi (s) 16.45 Guadalupe (s) 
17.30 Ultima vară (s) 18.25 Ca 
la mama Acasă 18.30 Dragostea 
nu moare (s,ep. 81) 19.25 
Desene animate 20.00 Dragoste 
și putere (s) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s)

PRIMA TV
7.00 Prima oră (mag. matinal) 

10.00 Ultima ediție (talkshow/r) 
12.00 Misterele din New Or
leans (s) 13.15 Atingerea 
îngerilor (s) 14.00 Celebri și 
bogați (s) 15.00 Maria 
Mercedes (s, ep. 45) 16.00 Știri 
16.10 Tia și Tamera (s, ep. 43) 
16.35 Malcolm și Eddie (s, ep. 
43) 17.00 Jerry Springer Show 
18.00 Știri, meteo, sport 18.50 
Real TV 19.00 Viper (s, ep. 63) 
20.00 Camera ascunsă (div., ep. 
63) 20.30 Octogonul (f.a. SUA 
1980) 22.00 Frasier (s, ep. 18) 
23.00 Ultima ediție (talkshow)

alimentare cu apă, dar cu 
acești bani s-a reușit doar 
schimbarea conductelor de 
distribuție din centrul 
comunei. Și cum și în acest 
an bugetul se anunță a fi de 
austeritate, iar cele 6,3 
miliarde lei pot deveni opt ori 
10 din cauza inflației e posibil 
ca lucrarea să se termine în 
30 de ani și nu în 30 de luni 
cum era programată.

La blocuri, condiții 
jalnice de locuit

Pentru a asigura locuințe 
celor care lucrau la mină, cu 
ani în urmă în cartierul Cuț din 
satul centru de comună au 
fost construite și 16 blocuri. 
Astăzi condițiile de locuit în 
aceste blocuri sunt jalnice. 
De apă caldă nu s-a auzit de 
foarte muiți ani. Iar in ultimele 
ierni nu s-a asigurat nici 
încălzirea apartamentelor, 
centralele termice fiind uzate 
fizic și moral. Pentru a 
asigura condiții decente în 
blocurile din cartierul Cuț 
Primăria comunei a inițiat un 
proiect pentru modernizarea 
alimentării cu căldură a 
locuințelor și unul pentru 
îmbunătățirea confortului în 
incinta a cinci blocuri. însă 
datorită lipsei fondurilor 
aceste proiecte sunt încă 
doar ...pe hârtie.

Asistența medicală 
este acordată de un 
singur medic!

Pentru construirea Cen
trului de Sănătate Ghelari au 
fost investite sume uriașe. 
Clădirea în sine arată bine și 
e atent întreținută. Mai mult 
decât atât anul trecut printr- 
un proiect finanțat de Banca 
Mondială au fost aduse în 
Ghelari câteva aparate 
medicale moderne cu care 
doar puține spitale din țară 
se pot mândri. Din păcate, 
deși „Structura de personal" 
prevede existența a trei me
dici, dispensarul e deservit 
de un singur doctor, anume 
de dr. Ștefan Zăinescu. Iar la 
cabinetul stomatologic 
existent în cadrul centrului de 
sănătate nu mai lucrează nici 
un doctor din 1992, pentru 
că, aprecia dl loan Toplicean, 
primarul comunei, nici un 
medic nu vrea să vină aici. 
Astfel pentru o durere de 
măsea oamenii din Ghelari 
trebuie să se deplaseze la 
Hunedoara, drumul cu 
autobuzul costând 15.000 lei.

HB®
10.00 Mr. Jones (dramă 

1993) 12.00 Scrisori pentri 
cel de sus (co., 1996) 14.0C 
Metro (f.a., 1997) 16.00 Praștie 
(co., 1994) 18.15 Magna cun' 
laude (dramă, 1991) 20.0C 
Foamea (f.s.) 20.30 Răpirea 
(co., 1996) 22.00 Cine este 
Moș Crăciun? (co., 1994' 
23.45 Vreau capul lui Mavis 
Davis! (co., 1998)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program comer 

cial PRO TV Deva 07.00 - 09.0I 
“Bună dimineața, PRO TV e a 
tău!” (coproducție cu stațiile Io 
cale) 09.10-10.00 Program co 
mercial PRO TV Deva 17.00 
17.15 Știrile PRO T\ 
(coproducție) 22.15-22.30 Știi 
locale

ANTENĂ l-DEW
10.00-10.10 Știri (r) 10.11 

17.50 Antena 1 - Bucure:; 
17.50-18.00 Știri 19.00 - 24.C 
Antena 1 - București

nsBesce?
Joi, 28 ianuarie

O BERBEC
Jucați cu cărțile pe față, 

pentru că nu are nici un rost 
să țineți totul secret. Puneți- 
vă în gardă, pentru că aveți 
colegi invidioși care încearcă 
să vă pună piedici.

O TAUR
Azi sunteți foarte retras și 

posac. Nu aveți încredere în 
nimeni și în nimic. Ați face 
bine să nu mai căutați nod în 
papură celorlalți și să mai 
lăsați din încăpățânare.

O GEMENI
Simțul dv. organizatoric iese 

în evidență în activitățile pe 
care le efectuați. Doamnele 
vor avea succese în plan 
material iar în societate vor 
ajunge în centrul atenției.

O RAC
Racii se bucură de 

influența binefăcătoare a lui 
Mercur. Totuși, probabil că va 
trebui să-și schimbe strategia 
de până acum, mai ales în 
domeniul afacerilor.

O LEU
Astăzi inteligența dv. este 

sclipitoare. Hărnicia, calmul 
și perseverența Vă vor fi de 
folos. Fiți foarte atent la tot 
ce se întâmplă în jurul dv.

O FECIOARĂ
Dv. ați luat un start 

excelent, dar lucrurile jiu 
sunt chiar atât de simple. Dar 
nu vă fie teamă, dreptatea 
este de partea dv. Până 
atunci continuați să “alergați", 
nu va fi în zadar.

O BALANȚĂ
Aveți atâtea de făcut, că 

nu vă vedeți capul. Veți trece 
peste toate dacă nu vă pripiți. 
Bucurați-vă că situația 
materială se îmbunătățește 
simțitor și că perspectivele de 
viitor sunt bune.

5 SCORPION
Săptămâna aceasta nu 

promite nimic bun, mai ales 
tinerilor care, datorită stării 
sufletești în care se află, vor 
avea doar insuccese pe plan 
profesional.

O SĂGETĂTOR
Se anunță polemici și 

conflicte la locul de muncă. 
Important e să nu vă lăsați 
antrenați, chiar dacă aveți 
sentimentul că, cel puțin pe 
moment, se comite o 
nedreptate.

O CAPRICORN
Astăzi aveți mare noroc în 

afaceri cu imobile. Ar trebui 
să vă schimbați locuința sau 
să vă cumpărați una nouă. 
Numai să aveți cu ce!

O VĂRSĂTOR
Atât fizic, cât și spiritual, 

veți fi proaspeți, energici. Cei 
născuți după-masa sunt puțin 
grăbiți, acțiunile lor vor fi 
pripite azi. Aveți ocazia să 
încheiați afaceri rentabile.

O PEȘTI
La locul de muncă veți 

avea de suportat destul de 
mult stres. Doamnele vor fi 
luate puțin pe nepregătite de 
o notă de plată neașteptat de 
mare, însă bugetul se va 
reabilita.

netescep
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Alegeri anticipate in acest an?
Unul dintre principalele 

obiective ale opoziției în anul 
care a trecut a fost acela de 
a instala un guvern de 
tehnocrați pentru a pregăti 
alegerile anticipate. 
Obiectivul nu a fost atins, iar 
șansele pentru 1999 sunt la 
fel de mici, Constituția 
României are prevederi 
extrem de greu de îndeplinit 
pentru un scrutin înainte de 
termen. Alegerile anticipate 
trebuie precedate, în primul 
rând, de dizolvarea 
Parlamentului de către șeful 
statului. însă Președintele 
nu are dreptul de a decide 

.unilateral asupra acestui 
lucru așa cum se întâmplă în 
alte țări. Potrivit articolului 89 
al Constituției președintele 
poate dizolva Parlamentul 
numai dacă acesta respinge 
trei propuneri de învestitură 
a Guvernului în timp de 60 
de zile. De asemenea, 
Președintele este obligat să 
aibă și acordul președinților 
celor două Camere înainte 
de a lua o asemenea 
decizie.

Primul pas către alegeri 
anticipate ar trebui să fie 
căderea Guvernului Radu L

z 1

în România nu există un sistem 
eficace de luptă împotriva 

pirateriei intelectuale
Valeriu Stoica, ministrul Justiției și ministrul coordonator al Oficiului 

Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), a afirmat de curând că în 
România nu există încă un sistem eficace de luptă împotriva pirateriei 
intelectuale. “Aplicarea normelor legale este principala direcție asupra 
căreia trebuie să ne concentrăm, la trei ani de la intrarea în vigoare a 
Legii 8/1996, a drepturilor de autor”, a mai spus Valeriu Stoica. Afirmația 
a fost făcută la deschiderea seminarului “Dreptul de autor în domeniul 
audiovizual."

Prima zi a seminarului a avut un caracter preponderent de informare 
și a fost dedicată beneficiarilor drepturilor de autor, reprezentați prin 
șefii organismelor care se ocupă cu colectarea fondurilor provenite 
din exploatarea operelor intelectuale pe teritoriul României. Cea de-a 
doua zi a seminarului s-a concentrat asupra luptei împotriva pirateriei 
și a prilejuit participarea unor reprezentanți ai industriei audiovizualului, 
printre care Mircea Suciu, președintele Asociației Profesionale Române 
de Comunicații prin Cablu (APRCC), Monica Purcaru, jurist la 
Societatea Română de Televiziune și Adrian Anghel, director general 

kal companiei Transglobal Media._____________________________ y
I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------]
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Polonezii sunt de acord cu 
reintroducerea pedepsei capitale

77% dintre polonezi se 
declară de acord cu reinsti- 
tuirea pedepsei capitale. Un 
sondaj de opinie dat 
publicității de curând arată că 
numai 18 % dintre cei 
intervievați s-au pronunțat 
împotriva pedepsei. Eșan
tionul de populație pe care s-

Evaziune fiscală de 780 de 
miliarde de lei

Valoarea evaziunii fiscale 
constatate de comisarii Gărzii 
Financiare în anul 1998 în țara 
noastră a fost de 788,104 
miliarde de lei. in această 
perioadă au fost încasate 
258,03 miliarde de lei din care 
62,3 reprezintă sume sustrase 
de la plata impozitelor. 8,7

20 de kilograme de heroină 
I capturată la frontiera 
I româno-maghiară
I Săptămâna trecută vame- 
| șii unguri au capturat peste 20 
■ kilograme de heroină de la un 
* turist cu dublă naționalitate, 
I română și germană, în timp 
| ce acesta încerca să intre pe 
I teritoriul Ungariei, venind din

Vasile și intrarea coaliției 
majoritare într-o criză extrem 
de gravă în așa fel încât 
Parlamentul să eșueze de 
trei ori, în 60 de zile, în 
încercarea de a învesti un alt 
guvern. Deocamdată însă 
liderii coaliției se declară 
solidari cu Radu Vasile și cu

€oment<ariuH
pagfnU

politica promovată de 
guvernul pe care îl conduce. 
Pe de altă parte, un guvern 
de tehnocrați ar fi cu 
adevărat o premieră pentru 
România, deoarece gu
vernul condus de Theodor 
Stolojan nu poate fi 
considerat ca unul de 
tehnocrați, din cabinetul 
Stolojan făcând parte 
personalități adânc înfipte în 
diverse partide politice 
( Mircea lonescu - Quintus, 
Adrian Severin, Traian 
Băsescu etc.).

Eșecul reformei eco
nomice și deci eșecul 
redresării economice a 
României ar putea fi singura

a realizat sondajul este 
reprezentativ, fiind compus 
din 1443 de persoane 
adulte. Din 1988 pedeapsa 
capitală nu a mai fost apli
cată, cu toate că eliminarea 
explicită a acestei sentințe 
din Codul Penal s-a realizat 
abia anul trecut.

I 
I 
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miliarde este valoarea 
bunurilor confiscate în acest 
an, iar numerarul confiscat 
cumulat cu marfa valorificată 
a totalizat 20,4 miliarde de 
lei. 97.549 de agenți 
economici au fost verificați, 
iar din aceștia 88.144 au fost 
găsiți în neregulă.

România. Heroina a fost 
plasată în 40 de pachete 
ascunse în bancheta din 
spatele autovehiculului. 
Valoarea capturii se ridică la 
peste 100 de milioane de 
forinti. 

cauză pentru declanșarea 
unor alegeri anticipate. în 
aceste condiții, memoran
dumul cu F.M.I. capătă o 
importanță covârșitoare. 
Vârful la plata datoriei 
externe din acest an face 
absolut necesară înche
ierea acordurilor atât cu 
F.M.I. cât și cu Banca 
Mondială. Chiar și în cazul 
în care coaliția ar intra în 
colaps, Constituția mai 
permite trecerea a încă trei 
luni până la desfășurarea 
de alegeri anticipate. De 
asemenea, tot Constituția 
este aceea care nu permite 
Președintelui să dizolve 
Parlamentul în ultimele 
șase luni de mandat, adică 
începând din luna mai 
2000. Rămâne de văzut 
dacă revolta minerilor va 
afecta sau nu stabilitatea 
actualei guvernări, ea 
constituindu-se într-o 
adevărată piatră de hotar 
pentru guvernanți. Minerii 
împreună cu aliații lor din 
plan politic, PRM și PDSR, 
pot zdruncina serios nu 
numai stabilitatea actualului 
guvern dar chiar stabilitatea 
democrației românești.

---------------

Un alt fel de BMW

!1W

Bulgaria - o 
putere regională

Ministrul de externe al 
Bulgariei, Nadejda 
Mihailova, a afirmat 
recent că politica externă 
a țării sale este una de 
succes, dovadă fiind 
evoluțiile ultimilor doi 
ani. Partenerii regionali ai 
Bulgariei trebuie să vadă 
în această țară un pol al 
democrației și o zonă de 
stabilitate. Din această 
cauză în anui 1999 
Bulgaria se va implica 
activ în soluționarea pe 
cate pașnică a 
conflictului din Kosovo, 
promovând în aceiași 
timp și o politică de 
consolidare a demo
crațiilor din Europa de 
Sud-Est. Obiectivele cele 
mai importante de 
politică externă rămân 
însă aderarea la NA TO și 
ia Uniunea Europeană.

Renault dorește să achiziționeze 20% din 
acțiunile Nissan

Constructorul francez de automobile Renault a propus 
de curând preluarea a 20 de procente din capitalul 
companiei japoneze Nissan Motor Co. Ltd. Oferta făcută de 
Renault vine în momentul în care Nissan se confruntă cu 
dificultăți financiare, francezii propunând un acord de 
cooperare asupra distribuției automobilelor fabricate de 
Nissan. O ofertă asemănătoare a fost primită și din partea 
companiei Daimler Crysler, președintele acesteia, Juergen 
Schrempp, afirmând că s-a oferit să cumpere 40 % din 
acțiunile filialei Nissan Diesel Motor, fabricant de vehicule 
utilitare.

Automobile Dacia - încă sub umbrela 
statului

Constructorul autohton de automobile “Dacia" Pitești 
rămâne în continuare în patrimoniul statului, recentele 
anunțuri despre iminenta privatizare și cumpărarea de către 
constructorul francez Renault dovedindu-se, cel puțin 
deocamdată, lipsite de substanță. Renault și-a exprimat 
intențiile ferme de a cumpăra “Dacia”, însă condițiile puse 
statului român au fost calificate de către președintele FPS, 
dl Radu Sârbu, drept foarte dure și imposibil de acceptat în 
forma înaintată de către francezi. Negocierile dintre statul 
român și firma franceză vor dura cu siguranță destul de mult, 
astfel încât privatizarea se mai amână cel puțin până în cea 
de-a doua parte a acestui an.

Vo/vo preia acțiuni Scania
Compania Volvo a anunțat că va prelua 12,85 % din 

acțiunile societății Scania, în încercarea de a forma cea mai 
mare companie producătoare de camioane din Europa. 
Totuși, președintele Scania și-a exprimat nemulțumirea 
pentru ceea ce el a numit “preluarea ostilă” a acțiunilor de 
pe piața bursieră. Directorul executiv al Volvo, Leif 
Johansson, a afirmat că “achiziționarea acțiunilor Scania 
este expresia convingerii noastre că cele două companii pot 
coopera foarte bine". Această preluare de acțiuni vine la 
scurt timp după anunțarea de către președintele companiei 
Volvo a faptului că se intenționează vânzarea părții 
producătoare de autovehicule, firma dorind să se preocupe 
în primul rând de dezvoltarea părții producătoare de vehicule 
de mare tonaj.

Inflația în 
Polonia este în 
scădere

Nivelul inflației în 
ultima iună a anului 
1998 în Polonia a fost 
de 8,6 %, infirmând 
calculele guvernului 
care preconizase o 
inflație de 9,5 %. Aceste 
date au fost publicate de 
Institutul de Statistică 
de ia Varșovia, ele 
relevând faptul că cei 
mai mulți indicatori 
economici corespund 
așteptărilor. Singura 
influență negativă 
pentru stabilitatea 
economiei poloneze o 
poate reprezenta criza 
financiară din Brazilia 
ale cărei efecte se pot 
face simțite în toată 
lumea.

Manifestații 
de protest în 
Beiarus

La sfârșitul săptă
mânii trecute mii de 
manifestanți au demon
strat in capitala Republicii 
Belarus Minsk împotriva 
liderului Lukașenko. 
Protestatarii au fost 
nemulțumiți în primul 
rând de încheierea în luna 
decembrie a anului trecut 
ia Moscova a declarației 
ce pune bazele Uniunii 
Rusia - Belarus. Ei au 
cerut demisia iui 
Aleksandr Lukașenko și 
organizarea imediată de 
alegeri anticipate. Trebuie 
menționat că în anul 1997 
printr-un referendum ale 
cărui rezultate au fost 
măsluite actualul șef a! 
statului și-a prelungit pe 
termen nelimitat man
datul, dizolvând în același 
timp și Parlamentul.

Negocierile dintre 
reprezentanții 
Patriarhiilor Română și 

Rusă, începute, vineri, 14 
ianuarie, a.c., în capitala 
Republicii Moldova, au 
continuat și în cursul zilei 
de sâmbătă, în vederea 
găsirii unei formule pentru 
statutul Mitropoliei Basa
rabiei, subordonate 
Patriarhiei Române.

Guvernul moldovean 
refuză, de șase ani, să 
înregistreze Mitropolia 
Basarabiei, motivând că în 
Republica Moldova există 
deja o mitropolie, subordo
nată Moscovei. La rândul 
său, Patriarhia Română 
susține că este obligată să 
respecte dreptul românilor 
din Republica Moldova de a 
se ruga într-o biserică 
românească. Autoritățile 
ruse spun că nu au nimic

Reprezentanții 
Patriarhiilor 
Română și 
Rusă nu au 
ajuns la un 

acord privind 
statutul

Mitropoliei 
Basarabiei 

împotrivă, dar cer ca 
Mitropolia Basarabiei să 
aibă un rang canonic mai 
mic.

Clerul încearcă să 
soluționeze acest conflict, 
care s-a soldat și cu 
pierderi de vieți omenești, și 
pentru că nu vrea să piardă 
teren în fața altor confe
siuni. ÎPS Daniel Ciobotea, 
mitropolitul Moldovei și al 
Bucovinei, a declarat că 
„există șanse de rezolvare 
a conflictului, pentru că se 
dorește ca Patriarhiile Rusă 
și cea Română să-și 
amelioreze relațiile, pentru 
binele întregii ortodoxii”. 
Șeful delegației moscovite, 
mitropolitul de Smolensk, 
Klril, a spus că negocierile 
se vor desfășura la 
Chișinău de două ori pe an. 
,,La sfârșitul lor vom 
propune guvernului o 
formulă acceptabilă și 
corectă pentru legiferarea 
Mitropoliei Basarabiei", a 
afirmat mitropolitul Kiril.

Pe de altă parte, 
analiștii politici consideră că 
disputa dintre cele două 
biserici a fost politizată de 
la bun început, iar biserica 
rusă nu vrea să-și piardă 
influența în această 
regiune. Analistul politic 
Boris Vieru a declarat că 
„disputa dintre Mitropolia 
Basarabiei și fostele 
guverne de la Chișinău, 
toate obediente Moscovei, 
a vizat menținerea influenței 
ruse”. „Nu cred că este o 
dispută canonică, dar 
conducerea de vârf de la 
Chișinău dorește, de fapt, 
să perpetueze această 
situație”, a spus Vieru.

Conflictul dintre cele 
două mitropolii a izbucnit în 
1992, când Patriarhia 
Română a reactivat Mitro
polia Basarabiei. După 
declararea independenței, 
Republica Moldova a 
moștenit o mitropolie 
subordonată Moscovei, iar 
autoritățile de la Chișinău au 
refuzat să legifereze o a 
doua mitropolie, subordo
nată Bucureștiului. Aceasta 
a fost a patra rundă de 
tratative și s-a desfășurat cu 
ușile închise. Celelalte trei 
au avut loc în Austria și în 
Elveția și nu s-au încheiat cu 

. un rezultat clar.



Cuvântul liber “PidâwuU *Dewc ===^ 28 IANUARIE 1999

cine si cum toxina: MUNICIPIUL 
REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ?

Am ieșit din nou cu car
nețelul și pixul în stradă, cum 
se zice, sâmbăta trecută și am 
stat de vorbă cu oameni din 
Deva, ieșiți după-amiaza la 
cumpărături, sau cu cine știe 
ce treburi. Le-am pus tuturor 
aceleași întrebări și anume:

1. Știți cine se află în frun
tea reședinței de județ?

2. Domnii ce au fost aleși 
în urmă cu doi ani și mai bine își 
îndeplinesc mandatul?

3. Ce le-ați sugera condu
cătorilor Devei?

Menționând că unii dintre 
cei chestionați ne-au tratat cu 
refuz - este dreptul dumnealor 
că așa este în democrație - să 
consemnăm răspunsurile 
primite.

O echipă 
tânără, 
capabilă

I. Rusu: Din câte știu 
este o echipă tânără. Pe dl 
Muntean îl cunosc. Este un om 
tânăr, de acțiune, îl văd mereu 
prin presa scrisă, la televi
ziunea locală.

- Primăria are și doi vicepri- 
mari, tot tineri și dumnealor.

- Nu-i cunosc. Deci fiind toți 
tineri sunt și capabili.

N.Nistor: Nu. De fapt n-am 
treabă cu primăria. De o bucată 
de vreme am rămas fără ser
viciu și am grijile mele și ale fa
miliei, foarte grele.

- Căutați loc de muncă?
- Da, dar fără nici un rezul

tat. Mai lucrez pe ici, pe colo, pe 
la privatizați, dar plătesc puțin.

S-a făcut în
Deva câte 
ceva, dar 

parcă 
insuficient

I. Rusu: Imi place cum arată 
în prezent piața centrală - o reu
șită a echipei ce conduce orașul. 
Modernă, curată, ca în occident, 
ce mai. Centrul municipiului este 
îngrijit curat. Din păcate, doar 
centrul.

- Acesta ar fi un renroș?
- Da. Micro 15 arată urât, 

printre blocuri este plin de hârtii. 
Primăria ar trebui să găsească 

metode pentru a-i mobiliza pe 
cetățeni la păstrarea curățeniei.

Maria M: Mi-a plăcut foarte 
tare cum a fost pavoazat orașul 
de sărbători. Luminat feeric, cu 
becuri și beculețe multicolore.

- O fi costând mult iluminatul 
respectiv?

- Probabil, dar sărbătorile de 
iarnă merită orice cheltuială.

V.Pop: 'S-a făcut câte 
ceva, nu pot nega, dar puțin. 
Știu că- banii de care a dispus 
Primăria au fost și sunt puțini, 
dar și cei care există trebuie 
folosiți spre binele municipiului și 
al oamenilor lui".

S-a acumulat 
experiență.
Ea trebuie 
folosită

I. Rusu: Echipa este tânără, 
dar în doi ani a acumulat expe
riență și trebuie s-o folosească.

- Ce i-ați sugera concret?
- Să vegheze mai atent la 

curățenia orașului. Gunoiul nu 
se ridică la timp din cartiere. 
Acolo unde se constată abateri, 
ar trebui să aplice amenzi as

pre, așa cum se procedează în 
alte părți.

I.Bordeanu: Ziarul dvoas- 
tră a mai ridicat problema câi
nilor vagabonzi care au năpădit 
orașul, încât îți este teamă să 
ieși din casă după ce se lasă 
seara. Umblă prin oraș în haite 
și atacă oamenii singuri.

- Primăria a promis, prin 
“Cuvântul liber” chiar, că va 
aduna într-un loc câinii vaga
bonzi. Asta s-a întâmplat cu I 
mai bine de o lună în urmă, dar 
parcă numărul câinilor crește 
mereu.

V.Pop: Să lămurească 
odată ce pune pe soclul din 
Piața Unirii.

- Este vorba să așeze' o 
statuie a împăratului Traian.

- De acord, dar când?
- Se zice că va costa 

foarte mult.
- Să-i îndemne și pe cetă

țenii orașului, pe privatizați, să 
contribuie cu bani. Fiecare 
după posibilități și după cât îl 
lasă inima.

Păreri, opinii, sugestii. 
Spuse limpede, sincer. Sunteți 
de acord cu ele, stimați deveni?

“Să fie 
controlate 

stațiile 
PECO!”

La o recentă conferință de 
presă primarul municipiului 
Deva, Mircia Muntean, a acu
zat benzinării deveni că au 
livrat combustibil - benzină și 
motorină - minerilor pentru ple
carea la București.

Indignat de situație, pri
marul Devei a mai Spus că va 
solicita poliției să controleze 
toate stațiile PECO, întrucât se 
presupune că acțiunea mine
rilor ar fi fost sponsorizată și 
de către unii patroni ai ben
zinăriilor din zonă.

Plimbarea 
gunoiului 

în prima decadă a lunii ia
nuarie a.c. în ziarul nostru s-a 
scris detaliat despre noua 
firmă S.C. Salupan SRL Deva, 
al cărei director este dl Dorin 
loan Pisoiu și care are ca 
obiect de activitate salubriza
rea în municipiul nostru, 
aceasta, prin obiectul său, fiind 
oarecum paralelă și aflată în 
concurență cu SC Salubritate 
S.A. Deva. Fiind vorba despre 
concurență, așa cum s-a ară
tat la timpul potrivit, s-au năs
cut și unele conflicte de inte

rese, între care cel mai acut 
privește depozitarea gunoa
ielor colectate.

Deși are acordul de prin
cipiu al primăriei, firmei Salu
pan i s-a pus în vedere de 
către Salubritatea că nu poate 
depozita gunoiul la halda muni
cipiului, de lângă râul Mureș.

Datorită acestui fapt s-a 
găsit soluția temporară, de im
provizație, de a duce gunoiul 
din Deva la un loc de depo
zitare din Simeria, ceea ce pre
supune timp și bani în plus. 
Speranța este că totuși se va 
ajunge la o înțelegere între 
părți, astfel încât să nu mai fie 
plimbat gunoiul, acest lucru 
făcându-se evident pe banii 
contribuabilului.

Gropi și 
noroaie!

Este greu de trezut că în 
centrul municipiului Deva fa mai 
puțin de 100 de metri de noul 
sediu al Prefecturii și Primăriei 
municipale se află o stradă 
neasfaltată și-cu multe gropi. 
Deși locuitorii zonei au solicitat 
de nenumărate ori asfaltarea 
străzii Ulpia, o stradă care 
arată jalnic, nimeni nu a mișcat 
un deget.

Poate în acest an autorită
țile locale vor fi mai receptive 
la starea deplorabilă în care se 
regăsește una din străzile 
ultracentrale ale municipiului.

( Poliția în Acțiune )
Microbuzul și 

discoteca
O patrulă a Poliției muni

cipiului Deva a depistat într-o 
recentă noapte pe Marius 
Robert Deneș, 21 de ani, din 
Hunedoara. în jurul orei 2. el a 
furat un microbuz aparținând 
SC'Rebeca SRL Hunedoara, 
parcat pe o stradă din muni
cipiu.

Fără a avea permis, el a 
condus mașina până la Deva 
cu intenția de a se duce la dis
cotecă.

Marius a folosit dublura 
cheilor microbuzului în posesia 
cărora a intrat profitând de 
faptul că mama sa este anga

jată a firmei ‘'Rebeca”.

Violenti 
sancționați r »

în urma unei noi acțiuni a 
lucrătorilor Biroului Ordine Pu
blică pentru combaterea in
fracțiunilor prin violență au 
fost depistați și sancționați 
Gherasim Nicodim Rus, 42 de 
ani, și Florin Constantin Marica, 
27 de ani, ambii din Deva.

Satelit ilegal
La un control efectuat de 

polițiști și lucrători ai SC 
Devasat SRL au fost depistați 
cetățeni care s-au racordat 
ilegal la cablul TV al societății. 
Doi dintre ei se numesc loan 
Dănuț Crișan, 37 de ani, și Aurel 
Dinei Lupulescu, 27 de ani.

Ambii sunt cercetați pentru 
încălcarea Legii nr.8 din 1996.
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18 noi proprietari de locuințe

* Foto: Traian MÂNU

Pagină realizată de
Tr. BONDOR. V. NEAGU, C. POENAR, A. NiSTOR

Nu cântarul era defect
Nici vânzarea cu lipsă la cântar nu a pierit. Dimpotrivă, această 

formă mascată de a fura clienții se folosește destul de frecvent. Pen
tru astfel de "vânzare" au fost sancționați recent Cerasela Samson, 
vânzătoare la SC Hercules Transcom SRL, Maria Costea, aceeași
firmă, și Marius Craitar, vânzător la SC Sev Corn Central SRL Deva.

Singura cale
Dl Onisie Câmpian de pe str. Viilor, nr. 35, a venit lunea trecută la > 

redacție foarte indignat de o anume situație. Ne-a spus că la ■ 
circumscripția financiară se înregistrează o foarte mare • 
aglomerație. Una la mână. A doua: oamenii sunt purtați pe drumuri. * 
Dumnealui a fost trimis de trei ori înapoi acasă, deoarece nu i-a fost J 
acceptat proiectul casei. Am văzut proiectul, este desenat cu a 
creionul, or, după câte știm, așa ceva nu este admis. El trebuie ■ 
întocmit de un specialist, de un arhitect, care să îl și semneze. i

- Să plătesc unui arhitect?, s-a întrebat dumnealui. De unde • 
bani să-i plătesc? *

Se pare că altă cale nu există, die Onisie. * 1

în ședința Consiliului local al municipiului Deva din data de 19 
ianuarie a.c. a fost adoptată hotărârea de vânzare a locuințelor, 
construite din fondurile statului către titularii contractelor de 
închiriere. Conform anexei la respectiva hotărâre, nu mai puțin de 
18 persoane vor deveni proprietari ai locuințelor pentru care în 
trecut aveau doar contracte de închiriere. Valoarea calculată a
locuințelor se înscrie între 1,1 milioane de lei și 4,3 milioane de lei.

Lista celor 18 noi proprietari poate fi consultată la Primăria 
municipiului Deva.

Așa după cum se cunoaște 
una dintre marile probleme cu 
care s-au confruntat instituțiile 
locale sau județene începând cu 
anul 1990 a fost cvasitotala ab
sență a resurselor bugetare pro
prii. Lipsa banilor de la buget, în 
fapt injusta împărțire a acestora, 
a condus la situații dintre cele 
mai aberante. Regiuni întregi sau 
numai anumite localități care 
strângeau la bugetul de stat 
sume foarte importante erau apoi 
complet ignorate la alocările de 
fonduri din anul următor. Acesta 
a fost cazul multor orașe transil
vănene care prin dinamica eco
nomică specifică aduceau sume 
importante statului, dar care nu 
primeau mai nimic în schimb. în 
aceste condiții se impunea 
adoptarea de urgență a unui 
mai just sistem de alocare a 
fondurilor, fără a neglija bu
getul centralizat al țării, dar 
ținând cont și de cei care dă
deau banii. Această problemă 
pare a fi rezolvată, cel puțin 
parțial, de Legea Bugetelor 
Locale adoptată în anul trecut, 
lege care reglementează con
dițiile în care se împart banii 
strânși de la populație, primă
riile localităților fiind de aceas
tă dată cele care beneficiază 
de sume relativ importante.

Situația descrisă anterior se 
regăsește și în municipiul Deva. 
De altfel, ca o exemplificare, 
numai din impozitul pe salarii s

au strâns în 1998 în municipiul 
reședință de județ 100 de miliarae 
de lei. Din aceștia, conform noilor 
reglementări, 40% trebuie să 
rămână în vistieria Devei. Ținând 
cont și de celelalte taxe și impozite 
precum și de veniturile de altă 
natură care se adună la buget se

Proiecte îndrăznețe pentru 1999
estimează că în anul 1999 50 de 
miliarde de lei vor sta la dispoziția 
factorilor de conducere ai 
municipiului. Pentru a afla mai multe 
amănunte despre felul în care 
primăria intenționează să 
cheltuiască această sumă, am stat 
de vorbă cu dl viceprimar Dumitru 
Gâlcescu. Domnia sa a afirmat că, 
în primul rând, așa după cum este 
reglementat legal, primăria se va 
implica în continuarea investițiilor 
începute în anii anteriori, în același 
timp propunându-și planuri 
investiționale noi. Desigur că sunt 
numeroase zonele sau domeniile 
din administrarea primăriei care 
strigă după ajutor și tocmai de 
aceea este necesară o analiză 
competentă și complexă a aces
tora pentru a se putea stabili un 
plan de priorități foarte clar.

în ceea ce privește lucrările de 
investiții începute în anii anteriori, 
se intenționează continuarea lu
crărilor începute la stația de epu

rare a apei precum și finalizarea 
investițiilor la lucrările de intro
ducere a gazului metan în zonele 
Dacia și Progresul. Câteva dintre 
obiectivele investiționale se vor 
realiza în colaborare cu factorii 
județeni, așa cum este cazul aduc- 
țiunii de apă de la Râu Mare care 

urmează să fie dublată în capa
citate. Un proiect îndrăzneț dar și 
foarte costisitor este moderni
zarea rețelei de termoficare, pro
iect care se va întinde pe o peri
oadă mai îndelungată. Câteva 
dintre aceste proiecte au primit 
deja sau urmează să primească 
fonduri suplimentare de la bugetul 
de stat. Un astfel de proiect este 
modernizarea sistemului de distri
buire a apei, costurile estimative 
cifrându-se la 300 de miliarde de 
lei. Modernizarea și extinderea 
iluminatului public în municipiu re
prezintă - în opinia dlui Gâlcescu - 
o prioritate, existând încă zone 
unde acesta este deficitar. Ca 
urmare se vor demara și în 
această direcție lucrări de investiții. 
Desigur că putem să enumerăm 
multe alte lucrări pe care primăria 
dorește să le finalizeze, să le con
tinue sau să le demareze în 1999. 
De exemplu, cazul străzii Victor 
Babeș unde se intenționează fi

nalizarea lucrărilor de asfaltare 
începute în anul trecut, alimentarea 
cu apă a străzii Horia, decolma- 
tarea canalelor de scurgere din 
aceeași zonă etc. Se pare că pen
tru toate acestea se vor prevedea 
fonduri o dată cu adoptarea buge
tului iocal pe acest an. Spațiile 

verzi ale municipiului vor beneficia 
și ele de o mai atentă îngrijire, cu 
atât mai mult cu cât primăria do
rește să achiziționeze noi utilaje 
pentru desfășurarea în mai bune 
condiții a lucrului pentru angajații 
din acest sector.

Una dintre cele mai acute 
probleme cu care se confruntă de 
mulți ani de zile municipiul este 
aceea a străzilor. Foarte multe 
dintre arterele capitalei de județ 
sunt în cea mai proastă condiție, 
iarna care încă mai stăruie ac
centuând și mai mult dezastrul din 
asfalt. De aceea se impune dema
rarea, imediat ce timpul o va per
mite, a lucrărilor de asfaltare nu 
doar a arterelor de circulație ci și a 
trotuarelor. în acest scop, dl vice
primar Dumitru Gâlcescu a ținut să 
precizeze că este pregătită o stra
tegie coerentă pentru o mai bună 
abordare a situației. Se vor orga
niza trei licitații separate pentru 
fiecare problemă în parte. Este 

vorba despre lucrările de reabi
litare începute pe DN7 și pe princi
palele artere ale municipiului, lu
crările de asfaltare și plombare pe 
drumurile de o importanță secun
dară și lucrările de întreținere cu
rentă. Pe lângă lucrările de turnare 
de covor asfaltic atât de necesare, 

primăria intenționează să se im
plice și în fluidizarea circulației în 
anumite puncte sensibile din inte
riorul și din afara Devei. Se inten
ționează introducerea unui sens 
giratoriu în zona Lido, semafori
zarea intersecției de la capătul 
bulevardului Bălcescu nou cu DN7 
și a intersecției de la Sântuhalm, 
precum și continuarea lucrărilor 
din zona Izvorul lui Decebal pen
tru lărgirea benzilor șoselei.

L-am întrebat pe domnul vice
primar și despre cheltuielile pe 
care le implică crearea noilor di
recții din primărie, cu atât mai mult 
cu cât am avut anumite sesizări 
din partea cititorilor despre utilita
tea acestei măsuri. încă de la înce- 
put.trebuie spus că cele trei noi 
direcții create în primărie au un 
scop bine definit, nepunându-se în 
nici un fel problema lipsei fondurilor 
pentru salarizarea personalului. 
De altfel, o bună parte din perso
nalul care formează cele trei di

recții provine tot din primărie, prin 
desființarea sau comasarea u- 
nor servicii. Rotul celor trei direcții 
este acela de a crea o legătură 
maț facilă între funcționarul pri
măriei și cetățean, ușurând re
zolvarea diverselor probleme și 
stabilind cu exactitate compe
tențele fiecărui funcționar. în 
acest fel va avea de câștigat nu 
numai cetățeanul simplu care 
vine cu o problemă la primărie ci 
•va avea de câștigat și imaginea 
primăriei. Problemele vor putea fi 
rezolvate mai ușor și într-un timp 
mai scurt. Așadar, dincolo de 
disputele din interiorul Consiliului 
local, adoptarea măsurii care 
conduce la crearea acestor noi 
direcții este o decizie salutară.

Dincolo de elementele ha
zardului care pot influența 
desfășurarea normală și fi
rească a lucrurilor, situația 
pentru municipiul Deva - cel 
puțin din perspectiva primă
riei - este una mai luminoasă 
decât cea din anii trecuți. Un 
buget vizibil mai consolidat 
poate aduce la lumină anu
mite probleme care ani de-a 
rândul au fost o pacoste 
pentru municipiul nostru și 
aici ne referim în special la 
problema străzilor, dar poate 
da naștere și unor proiecte 
care odată finalizate nu vor 
face altceva decât să îmbu
nătățească viața locuitorilor 
de la poalele Cetății.
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Fetele de la Centrul de Plasament Orâștie sunt cochete, vor să aibă unghii frumoase. 
Foto: Traian MÂNU

în acest an femeile pot purta ce ie 
place, combinații în funcție de 
preocupările lor: mini sau lungi, 
fustele și rochiile pot fi strâmte sau 
largi, din stofe metalizate sau 
transparente. Numitorul comun a! 
acestor veșminte e tendința 
contrastelor, combinațiile între clasic 
și sport, elegant și banal. Tendințe noi 
în modă: cutele inegale puse

Gimnastica
■Viitoarei mame

alternativ, vertical sau orizontal, 
purtate cu un element de contrast 
(dacă fusta e p/isată, bluza sau taiorul 
sunt simple, fără volane). Pantalonii 
se fac plisați, largi sus și prinși în 
șireturi pe gleznă. Rochiile pot fi 
ptisate de sus până jos; unele fiind 
mai mari, altele mai înguste, 
orizontale sau oblice. Și puloverul, 
fără mâneci, are cute parțial 
suprapuse. Lungimea este ia 
genunchi. Moderne sunt și 
volânașele.

» ............................................

Pentru o naștere ușoară, medicii 
recomandă viitoarelor mame câteva 
mișcări ușoare de gimnastică:

- Așezați-vă pe podea în poziția 
șezând. încrucișați-vă picioarele și cu 
mâinile apăsați genunchii, cât puteți de 
mult. închideți ochii și, ținând spatele 
drept, aplecați ușor capul pe un umăr, 
apoi pe celălalt, de zece ori. Exercițiul 
asigură și relaxarea coloanei vertebrale;

- Cu spatele pe o saltea tare, îndoiți 
picioarele. Depărtați și apropiați 
genunchii ușor, stând,cu palmele pe 
partea de jos a abdomenului în inspirație, 
relaxați-vă în expirație;

- în genunchi, cu palmele pe sol, 
aplecați și sprijiniți capul pe ele. Expirați, 
îndreptați spatele și ridicați-vă încet pe 
genunchi, după care inspirați adânc.

Repetați toate exercițiile de câte cinci 
ori. Acestea vă mai ajută să vă mențineți 
în formă, să păstrați tonicitatea 
mușchilor abdominali.

 ————

TYevoia te învata
X 

să faci și altceva"
“Amabilitatea e o floare rară în ziua de azi” - spunea o 

doamnă, cu ton critic, referindu-se ia modul în care a fost 
servită într-un anume magazin.

Remarca m-a determinat să-mi răscolesc puțin 
memoria, să pot argumenta, să-mi pot spune mie însămi 
că nu-i tocmai așa. Mi-am amintit imediat că am întâlnit nu 
de mult o astfel de floare rară. Adică o intâmpinare și o 
primire remarcabilă a potențialului cumpărător încă de ia 
intrare. Era într-un mic magazin din strada Libertății din 
Deva. Am revenit mai apoi aici - în magazinul SC Vectra 
SRL. Aceeași atitudine respectuoasă, aceiași zâmbet 
deschis, aceeași grijă și atenție din partea tinerei doamne 
de ia tejghea pe care am aflat că o cheamă Carmen Furdui.

Se comercializează prin acest magazin articole 
industriale second-hand, televizoare și aparate frigorifice 
de uz casnic, în principal. Dna Carmen lucrează de puțină 
vreme în comerț. Cu toate acestea s-a inițiat repede, a 
deprins specificul acestei îndeletniciri în care dialogul cu 
omui, modul în care-i vorbești și chiar tonul contează mult. 
După terminarea liceului energetic, s-a perfecționat în 
calculatoare. “Am lucrat la IC Fe/ix, dar s-a desființat - ne 
spunea. Nevoia te învață să faci și altceva. M-am obișnuit. 
Intră aici tot felul de persoane - unele în trecere prin Deva. 
Trebuie să te ridici, ori, dimpotrivă, să te cobori la nivelul 
fiecăruia. Vin oameni și de la țară și sunt foarte receptivi. 
Dacă nu-i tratezi cu atenția cuvenită ies și nu mai intră ”.

Am văzut cu câtă răbdare tânăra vânzătoare răspundea 
potențialilor cumpărători, ie explica modul de funcționare 
a aparaturii. Profitând de un scurt răstimp, am intrat în 
vorbă despre propria familie, despre părinți. S-a căsătorit 
în urmă cu 12 ani cu Tiberiu, un tânăr cu care fusese 
colegă de liceu. La temelia căminului lor a stat tot timpul 
respectul reciproc și buna înțelegere, iar Oana Cristina, 
fetița ce s-a născut în 1989, a venit să aducă în casă 
bucurie și speranță, să înfrumusețeze viața părinților și a 
bunicilor. “Părinții mei ne ajută foarte mult, mama îmi ține 
fetița câtă vreme suntem la serviciu - spunea Carmen 
zâmbind. Căci și soțul meu lucrează, și încă foarte multe 
ore, fiind angajat la un agent economic, dar și cu prestări 
servicii ia această societate ’’.

După zilele aglomerate și când timpul îi permite 
dezleagă cuvinte încrucișate, un hobby care o liniștește. 
Dar tânăra mămică și soție se apleacă cu talent deosebit și 
spre activități practice sau artistice, cum sunt croșetatul, 
tricotatul și cusutul de goblenuri. De curând a terminat o 
vestuță pentru Oana și a și început lucrul la un pulover 
pentru soțul ei. “Dintotdeauna, încă de mic copil, am fost 
înclinată spre îndeletniciri practice, spre deosebire de sora 
mea, care s-a dedicat studiilor celor mai înalte. ”

“Nevoia te învață să faci și altceva’’... Cuvintele tinerei 
doamne mi-au revenit in minte ca Un laitmotiv. Aveam în 
față o persoană pe care n-a speriat-o desființarea postului 
și nici nevoia de a face altă meserie. O tânără ambițioasă și 
cu multă voință, o mamă și o soție iubitoare, care și-a 
întemeiat un cămin frumos, urmând exemplul părinților ei 
dragi.

Să ne 
învățăm 

copiii
> să spună întot

deauna adevărul (cu 
excepția situațiilor în care 
acest lucru ar dăuna unei 
persoane; de exemplu unui 
muribund nu-i spui că mai 
are puține zile de trăit);

> să nu facă rău 
semenilor, să manifeste față 
de ei iubire și înțelegere;

> să-și controleze 
gesturile, cuvintele, atitu
dinile în orice situație;

> să nu-i păcălească 
pe ceilalți și să nu încerce 
să profite de ei, ci 
dimpotrivă să fie generoși;

' să nu fie sclavii 
bunurilor materiale;

> să-și păstreze 
mereu curățenia fizică, 
sufletească și spirituală;

> să-și cultive frumu
sețea interioară, să fie mulțu
miți să aibă simțul umorului;

> să aspire mereu la 
binele divin.

Dar nu-i suficient doar 
să le spunem să urmeze 
aceste îndemnuri. Trebuie 
să ne comportăm chiar noi 
astfel, pentru ca între ceea 
ce ie spunem lor și ceea ce 
facem să existe perfectă 
concordanță. Altfel am 
încălca grav prima cerință, 
căci se poate minți nu doar 
prin vorbe ci și prin fapte. 
Iar copiii noștri ar fi ori 
dezorientați, ori nu ne-ar 
lua în seamă. (V.R.)

*
//‘Bucătăria modernă și tradițională”

“Și mie,' dragele mele, 
mi s-a ars mâncarea, mi s- 
a stricat zacusca înainte de 
a intra în iarnă, mi s-a prins 
gemul de cratiță, mi-a sărit 
dopul de la sticlele cu suc 
de roșii și mi s-a înmuiat 
varza imediat ce a venit 
primăvara” - mărturisește 
Maria Cristea Șoimu în 
prima pagină a vastei sale 
lucrări “Bucătăria modernă 
și tradițională”, apărută la 
Editura “Amelist ’92" din 
București, la sfârșitul anului 
1998.

Se învață greu bucă
tăria - continuă autoarea -, 
dar avem doi prieteni de 
nădejde: dragostea pentru 
familia noastră și foamea.

Acești doi prieteni au 
făcut-o pe Maria Cristea 
Șoimu să reușească să ne 
ofere, într-o carte mare (din 
toate punctele de vedere!), 
1099 de 
bucătăria 
alte 130 
modernă, 
dezvăluie 
câteva sfaturi de care e 
bine să ținem seamă chiar 
dacă ne considerăm 
neîntrecute gospodine. Și 
tot autoarea cărții ne roagă 
să nu uităm: “Ca să știți de 
toate, trebuie să învățați", 
“ca să fiți o femeie 
modernă trebuie să păstrați 

^rețetele de la mama sau

rețete din 
tradițională și 
din bucătăria 
Și nu ni le 

până nu ne dă

de la bunica, dar să trageți 
cu ochiul în cărțile de 
bucate și-n revistele care 
publică mâncăruri
moderne”, “mulțumiți în 
fiecare zi iui Dumnezeu că a 
poruncit pământului să facă 
atât de multe roade spre 
desfătarea omului", "și 

BUCATARIA
MODERNĂ fi TRADIȚIONALĂ

învățați că hrana noastră se 
compune din toate aceste 
roade care păstrează 
echilibrul organismului 
uman prin aportul de 
vitamine, proteine, lipide, 
glucide și substanțe 
biocatalitice.”

Și după ce'dna Maria 
Cristea Șoimu ne asigură 
că “99 la sută dintre rețete 
au fost încercate de mine 
însămi”, autoarea cărții are

r
câteva gânduri pentru 
gospodine, după care ne 
dezvăluie universul 
bucătăriei tradiționale - de 
la aperitive, salate, sosuri, 
sufleuri, preparate din griș, 
mălai, orez, la borșuri, 
ciorbe, supe, preparate din 
legume sau carne, rețete 
bătrânești, dulciuri' și 
prăjituri de casă, torturi, 
înghețată, conserve din 
fructe, din legume și 
zarzavat.

După cele peste o mie 
de rețete din bucătăria 
tradițională, autoarea 
stăruie asupra preparatelor 
din bucătăria modernă. Un 
ioc aparte acordă în acest 
capitol “bucătăriei
popoarelor” (Italia, Franța, 
Grecia, Germania, Elveția, 
Olanda, Maroc, Mexic etc), 
precum și rețetelor de 
succes (clătite picante cu 
ciuperci, carne, pește, 
mazăre, spanac), pizza.

în cele aproape 500 de 
pagini ale cărții sale, Maria 
Cristea Șoimu pune la 
îndemâna gospodinelor 
aproximativ 1230 de rețete 
“cu de toate" și pentru toți, 
chiar și pentru cei cu 
cămări mai sărăcuțe (cum 
sunt acum, în vremurile 
grele pe care le trăim).

Lucia LICIU
*

Estera SÎNA

Maniere
elegante

Dacă vrem să trecem drept 
femei cu maniere elegante este 
bine să nu uităm că următoarele 
gesturi sunt nepermise:

- să ne refacem fardul în fața 
colegilor;

- să ne curățăm unghiile la 
birou;

- să ne aranjăm coafura de 
față cu alții;

- să ne ștergem încălță
mintea de față cu martori;

- să mâncăm pe stradă 
(oricât de foame ne-ar fi);

- să fumăm... în timp ce 
mergem pe stradă (nici pentru 
bărbați nu-i prea elegant).

<
fecasre Mici 

CFCCTE MABI
• Petele de pastă de pix trebuie frecate cu un 

amestec în părți egale de oțet și de spirt.
• Petele de muște de pe gravuri se scot cu un 

tampon de vată înmuiată în apă oxigenată.
• Tablourile nu mai lasă urme pe pereți dacă 

fixați pe dosul lor două pioneze pe colțurile 
exterioare de jos. Ele nu vor mai atinge pereții și 
praful nu se va mai depune în timp.

• Mirosul neplăcut din covoare iese dacă se 
pudrează cu bicarbonat, se lasă să acționeze o 
noapte, apoi se acționează cu aspiratorul.

• Termosul se curăță cu orez. Puneți un pumn 
de boabe înăuntru, scuturați energic, apoi clătiți.

• Ceaiul de cimbru înainte de mesele copioase 
vă ferește de “capul greu”. Preparați-vă o infuzie 
fără zahăr.

• Vinul din damigeană care rămâne 
neconsumat nu mai face floare dacă puneți în el 2-3 
tablete de zaharină.

Chiar dacă cel mai 
adesea oamenii se tratează 
prin mijloacele medicinei 
alopate, cu ajutorul medicilor, 
sunt destui care apelează și 
la alte metode, naturiste. Dat 
fiind numărul foarte mare al 
acestor metode, de această 
dată doar le vom enumera (în 
ordine alfabetică), urmând să 
revenim ulterior asupra celor 
care pot fi aplicate de cât mâi 
multi oameni suferinzi.

Aceste metode sunt: 
acupunctura (originară din

Metode
naturiste

tratament

speciale); 
(cu ajutorul 
hidroterapia

China, presupune intro
ducerea unor ace fine sub 
piele, în anumite puncte); 
apiterapia (cu produse ale 
stupului); chiroterapia (constă 
în folosirea mâinilor); 
climatoterapia: crenoteraoia 
(cu ape minerale); 
cromoterapia (prin culori); 
dietoterapia (cu regimuri 
alimentare 
filoterapia 
plantelor);
(folosește apa sub formă de 
băi, dușuri); homeopatia 
(administrarea în doze mici a 
substanțelor care, în doze 
toxice, ar provoca simptomele 
bolii respective); kinetoterapia 
(mișcare sub diferite forme); 
magnetoterapia: masoterapia 
(masajul în diferite scopuri); 
mineraloterapia (tratarea cu 
remedii minerale: metale, 
săruri ș.a.); meloterapia 
(medicamentul utilizat e 
muzica); psihoterapia (prin 
influențarea psihicului); 
silvoterapia (tratare cu aerul 
pădurilor); talazoterapia 
(folosirea apei de mare în 
scopuri terapeutice).

Alte metode sunt băile 
care pot fi de mai multe feluri: 
băi igienice, calde generale 
sau locale, reci generale sau 
locale, medicamentoase (de 
plante). De asemenea, în 
unele situații se recomandă 
cataplasme e (umede sau 
uscate, mențin căldura la locul 
vătămat); compresele (tifon 
sau pânză înmuiate în apă 
rece, caldă sau fierbinte, 
aplicate pe locul bolnav); 
Chsma (introducerea pe cale 
rectală a unei cantități de apă 
pentru a forța eliminarea 
materiilor fecale); frecțiile. 
gargara. împachetările (reci, 
calde, parțiale sau generale); 
inhalatia. punga cu gheață.

h

Grupaj de Hie LEAHU
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ROMANIA OMAGIATA LA PALATUL 
PARLAMENTULUI

România a fost omagiată 
la Palatul Parlamentului, în cali
tatea sa de țară gazdă a Con
ferinței Regionale pregătitoare 
pentru Conferința Mondială 
UNISPACE III, de către repre
zentanții instituțiilor speciali
zate prezenți la București.

Scopul principal al aces
tei conferințe constă în spri
jinirea țărilor participante, 
pentru implementarea tehno
logiilor și programelor cu apli
cații practice legate de spațiul 
cosmic.

Au fost prezenți la deschi
derea lucrărilor acestei confe
rințe pregătitoare reprezentantul 
Națiunilor Unite, Adigun Ade 
Abiodun, președintele Comitetului 
Național Austriac pentru UNI- 
SPACE III, Peter Jan Kowitschi, 
reprezentantul Programului Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare, 
Lenen Millier, și reprezentantul 
Agenției Spațiale Europene 
(ESA), Giuseppe Giampalmo. Din 
partea organizatorilor români au 
luat cuvântul secretarul general 
al Ministerului Afacerilor Ex
terne, Sever Voinescu, coor-

Crește numărul șomerilor
Numărul șomerilor înregis

trați la oficiile de forță de muncă 
și șomaj a crescut cu aproape 
90.000 de persoane față de 
luna precedentă, astfel încât la 
data de 20 ianuarie 1999 se în
registrau 1.048.872 șomeri, re
prezentând o rată a șomajului 
de 10,6 la sută, informează Bi
roul de Presă al Ministerului 
Muncii și Protecției Sociale.

Din analiza fluxului de in
trări și ieșiri în această perioa
dă, rezultă că au fost luați în 
evidență 137.220 de șomeri, 
din care 125.680 prin înscrieri 
noi. Dintre aceștia, 73,8 la sută, 
respectiv 92.790 de persoane, 
reprezintă șomerii înregistrați 
la ajutor de șomaj, proveniți 
din rândul personalului dispo- 
nibilizat ca urmare a aplicării 
programelor de restructurare, 
privatizare sau lichidare.

Cea mai ridicată rată a șo
majului se înregistrează în jude
țele Hunedoara (18,5 la sută), 
Vîlcea (18 la sută), Brăila (17,8 
la sută), Botoșani (16,9 la 
sută) și Neamț (16,5 la sută). 

l Taxa Băsescu’’ poate fi plătită la]
I
l
l

unitățile CEC»
Posesorii de autovehicule și remorci pot plăti taxa anuală de 

acces pe drumurile publice începând cu 29 ianuarie.
Ministrul Transporturilor, Traian Băsescu, a anunțat că plata 

I taxei va putea începe din 25 ianuarie, după aprobarea de către 
Guvern și publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii privind 

. indexarea taxei. Semnarea convenției între cele două instituții nu 
I se poate realiza, însă, decât după publicarea în Monitorul Oficial 

a respectivei hotărâri, se precizează în comunicat.
Potrivit hotărârii, până la 15 martie, “taxa Băsescu" se menține 

I la nivelul anului precedent, urmând ca după această dată să se 
| majoreze cu 40,6%, în conformitate cu rata inflației din 1998. 
-Termenul limită de plată a taxei este 30 iunie 1999.

I

I

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Un englez a stat îngropat, în coșciug, 
147 de zile

Un britanic de 37 de ani a stabilit un record mondial 
petrecând de bunăvoie 147 de zile într-un coșciug, sub pământ, 
a anunțat presa britanică, citată de AFP.

Geoff Smith a fost exhumat săptămâna trecută, când a văzut 
lumina zilei pentru prima dată după 29 august, dată la care fusese 
îngropat. EFera slăbit, dar fericit că a reușit să depășească recordul 
în domeniu, stabilit în 1981, de către un american. Atracția pentru 
acest gen de încercare vine din familie. Mama lui Geoff, Emma, a 
stabilit recordul similar pentru Europa în 1968, rămânând sub pământ 
101 zile. Smith a declarat că nu va mai face niciodată o astfel de 
încercare, cel puțin atâta vreme cât va fi în viață. “Sunt mândru că am 
reușit și fericit că am adus recordul înapoi în familie, dar nu mă voi mai 
îngropa niciodată înainte de ajunge cu adevărat în coșciug", a spus el.

Sub pământ, Smith a dispus de electricitate, telefon și radio și 
putea chiar să discute cu cei de-afară prin gaura de aerisire, loc 
prin care primea și hrană.

în cursul grelei sale încercări, Geoff a avut chiar și o «lila cu 
o tânără care i-a vorbit prin gaura de aerisire. Fiind divorțat, 
Geoff a eerut-o pe tânără în căsătorie, deși nu o văzuse nici
odată. Din nefericire pentru curajosul englez, după șase 
săptămâni de “dragoste” pe nevăzute, tânăra l-a părăsit și nu I- 

<a mai așteptat să iasă la lumină.

donatorul național român pentru 
UNISPACE III, Marius loan Piso, 
directorul Agenției Spațiale Ro
mâne, Dumitru Prunariu, și direc
torul Agenției Naționale pentru 
Știință, Tehnologie și Inovație, 
Szabolcs Lajcsi.

La lucrările conferinței vor 
participa reprezentanți a 22 de 
state europene, printre care 
Austria, Bulgaria, Croația, 
Franța, Cehia, Germania, Grecia, 
Ungaria, Italia, Polonia, Rusia, 
Turcia, Marea Britanie, precum 
și reprezentanți ai Statelor 
Unite. De asemenea, au fost 
invitate organizații neguverna
mentale și interguvernamentale 
care desfășoară activități de 
profil.

în program sunt prevăzute 
sesiuni care abordează urmă
toarele probleme: pământul și 
spațiul cosmic înconjurător, sis
teme satelitare de comunicații și 
navigație, beneficii ale cercetării 
spațiale și rolul microsateliților, 
precum și educația și coope
rarea spațială internațională.

Reuniunea pregătește po
ziția țărilor din regiune pentru

Sub nivelul ratei medii a șoma
jului pe țară se situează ju
dețele Satu Mare (6 la sută), 
Timiș (5,9 la sută), Bihor (5,8 la 
sută), Ilfov (4,2 la sută) și muni
cipiul București (5,3 la sută).

Muncitorii continuă să de
țină ponderea cea mai mare în 
numărul total al șomerilor in- 
demnizați, respectiv 74,9 la 
sută, persoanele cu studii me
dii 22,6 la sută, iar cele cu stu
dii superioare 2,6 la sută.

în anul 1998, au absolvit 
cursurile de calificare și reca
lificare peste 46.000 de per
soane, dintre care aproape 
20.000 șomeri. în prezent, mai 
urmează încă aceste cursuri 
aproape 25.000 de persoane. 
Potrivit evidențelor oficiilor de 
forță de muncă și șomaj, la 
sfârșitul lunii decembrie 1998, 
mai erau neocupate 9.800 de 
locuri de muncă, dintre care 
76,1 la sută erau oferite mun
citorilor, 18,7 la sută cadrelor 
cu studii medii și 5,2 la sută 
cadrelor cu pregătire 
superioară.

Conferința Mondială privind Ex
plorarea și Utilizarea Pașnică a 
Spațiului Cosmic UNISPACE III, 
care va avea loc la Viena în 
luna iulip a acestui an, cu parti
ciparea statelor membre 
NATO.

România va susține, în ca
drul acestei manifestări, și po
zițiile sale privind extinderea 
cooperării spațiale la nivel re
gional. De asemenea, vor fi 
prezentate și două proiecte: 
cel al Centrului Regional pen
tru Cercetare și Pregătire în 
Știință și Tehnologii Spațiale de 
la București, ca nod al unei 
rețele regionale europene, și 
cel de realizare a unui micro- 
satelit operațional pentru mo
nitorizarea dezastrelor 
naturale.

jn 1998 ău mai fost organi
zate alte trei conferințe pre
gătitoare, pentru regiunile geo
grafice: America Latină și Ca- 
raibe, Africa, Asia de sud-est 
și Oceania.

Conferința de la București 
se va desfășura până vineri, la 
Complexul Turistic Lebăda.
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FfiPS a semnat cu tfarma Alkmaya contractu] (de 
privatizare a Petromfidlia

pe o perioadă de 5-15 ani.
FPS și-a păstrat acțiunea 

nominativă de control, ceea 
ce îi permite să se pronunțe 
în legătură cu deciziile ma
jore legate de companie, 
cum sunt gajarea, ipoteca
rea, dizolvarea sau schim
barea obiectului de activitate 
al societății

Firma cumpărătoare, Ak
maya, s-a angajat să res
pecte prevederile contractu
lui colectiv de muncă, iar în 
acest moment nu se pune 
problema disponibilizărilor 
de personal, a afirmat Sîrbu.

Prețul va fi plătit eșalonat, 
jumătate în primele șase luni 
din acest ân, iar a doua ju
mătate în anul următor.

“Este cel mai mare con
tract semnat de Turcia în 
străinătate, iar în urma sem-

Fondul Proprietății de 
Stat a semnat cu firma turcă 
Akmaya contractul de priva
tizare a rafinăriei Petromidia, 
pentru suma de 725 milioa
ne dolari, reprezentând cel 
mai mare contract semnat 
de FPS din punctul de ve
dere al valorii tranzacției.

Prețul plătit pentru 65% 
din acțiunile rafinăriei este 
de 239 milioane dolari, la 
care se adaugă 226 mili
oane dolari reprezentând 
valoarea investițiilor și 
peste 260 milioane dolari 
reprezentând valoarea da
toriilor acumulate de socie
tate și preluate de cumpă
rător, a precizat Radu 
Sîrbu, președintele FPS.

Din valoarea datoriilor, 
circa 215 milioane dolari 
sunt reeșalonate la plată 

în Valea Jiului-peste 
2 miliarde de lei 

pentru programul de 
protecție a copilului 

Departamentul pentru 
Protecția Copilului din cadrul 
Guvernului va susține, în 
1999, prin fonduri alocate de 
la bugetul de stat, crearea 
unui centru de consiliere, un 
centru de zi și un centru ma
ternal în Petroșani, precum și 
un centru de consiliere și de 
zi în Lupeni, informează un 
comunicat al departamentului. 

Suma totală cu care De
partamentul pentru Protecția 
Copilului va contribui la acest 
proiect, realizat împreună cu 
Consiliul Județean Hunedoara, 
va fi aproximativ 2,42 miliarde lei. 

Prin realizarea acestui pro
iect se estimează că se va reuși 
prevenirea abandonului și insti- 
tuționalizarea unui număr de 
400 de copii, anual. Prin crearea 
acestor centre se dorește re
zolvarea problemelor sociale 
existente în zonă și garantarea 
protecției drepturilor copilului. 

Departamentul pentru 
Protecția Copilului va utiliza, 
pentru susținerea familială, din 
această zonă, circa 60 mili
oane lei din fondurile pe care 
le pune la dispoziție Fondul 
Româno-Elvetian.

• . - _ - - - . I
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Subvenționarea 
transportului feroviar 

de calatori
Proiectul de buget pe 1999 va prevedea un deficit bugetar 

de 2,4% din PIB, față de obiectivul inițial dp 2%, ca urmare a 
deciziei Guvernului de a subvenționa transportul CFR pentru 
călători, a declarat ministrul Finanțelor, Traian Decebal Remeș, cu 
ocazia ședinței comune a Comisiilor de buget-finanțe ale celor 
două Camere ale Parlamentului, care au început dezbaterea 
generală a proiectului de buget pe 1999.

Președintele Comisiei de buget-finanțe a Camerei Deputaților, 
Varujan Vosganian, a declarat că suma prevăzută în buget 
pentru subvenționarea transportului de călători pe calea ferată 
este de 3.000 de miliarde de lei, ceea ce ar reprezenta subven
ționarea în proporție de 74-78% a costului biletului de transport.

Guvernul a aprobat proiectul de buget la sfârșitul anului trecut 
cu un deficit de 2% din PIB. Aprobarea bugetului de stat pe 
1999 cu un deficit de 2% din PIB reprezintă una dintre condițiile 
solicitate de FMI pentru încheierea unui nou acord de împrumut cu 
România.

Până în 1998, statul nu a subvenționat transportul pe calea 
ferată, fiind acordate doâr compensări ale reducerilor de tarife 
pentru anumite categorii sociale. începând din 1999, Guvernul a 
decis, însă, ca nivelul subvenției să fie prevăzut în bugetul de 
stat.

Executivul a aprobat, la sfârșitul anului trecut, suplimentarea 
cu 3.000 de miliarde de lei a bugetului alocat pentru 1999 
Ministerului Transporturilor, sumă destinată acoperirii subvenției 
suportate de stat la transportul feroviar de călători. Guvernul 
avea în vedere subvenționarea a peste 60% din costul trans
portului feroviar de călători.

Potrivit ministrului Transporturilor, Traian Băsescu, subvențiile 
acordate de stat acoperă, în Germania, 53% din costul biletului 
de călătorie, în Franța - 35,9%, în Belgia - 69%, în Polonia - 47%, 
in Cehia - 56%, în Ungaria - 66%, în Croația - 83,3%, iar în 
Slovenia - 64%.

La Târgul de Carte de la Leipzig 
vor expune 40 de edituri 

românești
România va fi reprezentată 

de 40 de edituri la Târgul Inter
național de Carte de la Leipzig, 
care se va desfășura în peri
oada 25-28 martie.

Editurile care vor să par
ticipe la acest târg în cadrul 
standului național pot depune 
cărțile la sediul Ministerului 
Culturii până la 15 februarie, 
media de titluri care vor fi 
prezentate fiind de 50, din 
producția editorială a anilor 
1998 și 1999. Potrivit lui 
Lucian Pricop, responsabil cu 
târgurile internaționale de 
carte în cadrul ministerului, 
editurile românești vor avea 
un stand de 40 de metri 
pătrați.

Printre editurile care și-au 
anunțat deja participarea la 
ediția din acest an a Târgului 
de Carte de la Leipzig se nu
mără Editura Academiei, Anas
tasia, Teora, Univers, Univers 
Enciclopedic, Universalia, Kri- 

s. -

nării, valoarea investițiilor 
turce în România va crește 
la circa 900 milioane dolari", 
a declarat Volkan Bozkir, am
basadorul Turciei la 
București.

Investițiile sunt preconi
zate să fie realizate în termen 
de cinci ani și prevăd mo
dernizarea rafinăriei, extin
derea capacităților de pro
ducție, precum și lucrări de 
protecție a mediului, spune 
directorul Akmaya, Aii 
Ettesagh.

Petromidia are un capital 
social de 902 miliarde lei, 
împărțit în acțiuni cu o va
loare nominală de 25.000 
lei. Capacitatea de prelucra
re este de 4,8 milioane tone 
de țiței pe an.

FPS a păstrat un pachet 
de 4,667% din acțiunile

-A

terion, Minerva, Meridiane, 
Cartea Românească, Nemira, 
Humanitas, Polirom.

în ultimii ani invitații de 
onoare ai manifestării au fost 
aleși din rândul țărilor din Cen
trul și Estul Europei. în 1998, 
invitatul de onoare al târgului a 
fost România, iar în acest an 
atenția se va concentra asu
pra spațiului cultural bulgar. La 
ediția 1999 vor participa 1.800 
de editori din 30 de țări.'

Ca și anul trecut, progra
mul de participare a României 
la târgurile internaționale de 
carte este foarte bogat. Lite
ratura română va fi invitatul de 
onoare al Târgului de Carte de 
la Varșovia, care se va des
fășura în perioada 13-17 mar
tie. Editurile românești vor fi 
prezente în 1999 și la Paris, 
Londra, Budapesta, Ierusalim, 
Frankfurt, Sofia, Belgrad, Sankt 
Petersburg, Moscova. 
(Mediafax)

Petromidia, din cauza unui 
litigiu patrimonial în care 
era implicată societatea la 
data declanșării procesului 
de privatizare. Alți acționari 
ai Petromidia sunt: 
Societatea de Investiții 
Financiare Transilvania - 
21,796% și acționari rezul
tați în urma programului de 
privatizare în masă - 
8,213%.

Akmaya este un hol
ding care face parte din 
grupul de companii Gari- 
poglu, înființat în 1970. 
Grupul are activități în 
industria textilă, chimică, 
alimentară, în metalurgie 
și în sectorul bancar.

Firma Akmaya este ac
ționar al băncilor Sumer- 
bank din Turcia și Roma
nian International Bank.

 



ANIVERSARI • Vând casă, Deva, str.
Cloșca, nr.16. Informații după

• Cu prilejul pensio
nării domnilor LAZĂR 
IOAN, director la Admi
nistrația Financiară Pe
troșani, și DEAC 
ȘTEFAN, șef al Circum
scripției Financiare 
Călan, conducerea 
D.G.F.P.C.F.S. Hunedoa
ra - Deva le mulțumeș
te călduros pentru pro
digioasa și îndelungata 
activitate, urându-le 
ani mulți de viață cu 
deplină sănătate, ală
turi de cei dragi.

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament 4 ca
mere, Gojdu, preț 125.000.000, 
negociabil.Tel. 232818 (6747)

• Vindem la licitație, la 
Judecătoria Deva, Biroul 
executorului judecătoresc, în 
3 februarie I999,ora 10, 
apartament 2 camere,situat 
în Deva, Al.Romanilor, bl.23, 
sc.1 ,ap.4. Prețul de strigare: 
50.000.000 lei’. (6749)

• Vând garsonieră în Si- 
meria. Tel. 262361, după ora 
19(6957)

• Vând casă în Orăștie. 
Tel. 212995 (6674)

Oprea 
Gheorghe 

Fiorin a violat 
o tânără de 19 

ani!
Oprea Gheorghe Florin, 

muncitor la RAGCL Petroșani, a 
violat o tânără de 19 ani.

Victima, M.M, a fost acos
tată la discotecă în noaptea de 
15/16 ianuarie a.c. pentru ca 
ulterior să fie convinsă să se 
deplaseze la domiciliul aces
tuia unde prin amenințări și vio
lență a întreținut cu aceasta 
raporturi sexuale. După sesi
zarea faptei la poliție, în dimi
neața zilei de 16 ianuarie, viola

PRO N O
CONCURSUL DIN 31 IANUARIE 1999

1. Udinese (10) - Bologna (8) 1x
De patru etape Udinese nu a mai pierdut. 

Duminică va trage la victorie.
2. Roma (6) - Empoli (18) 1
Lanterna roșie a clasamentului nu se poate 

impune în fața romanilor.
3. Piacenza (13) - Inter (6)) X
Un nou examen serios pentru Mircea 

Lucescu și elevii săi. Piacenza nu e ușor de 
trecut pe terenul propriu.

4. Cagliari (11) - Juventus (7) 1X
Nu ar fi exclusă nici o victorie a oaspeților.
5. Bari (9) - Lazio (2) X2
Oaspeții se află într-o bună formă și 

rezultatele o confirmă.
6. Milan (4) -Salernitana (16) 1
Diferența de valoare își va spune cuvântul 

până în finalul partidei.
7. Perugia (12) - Sampdoria (17) 
înaintarea gazdelor e superioară apărării

oaspeților.
v ■ -------------------

8. Parma (3) - Venezia (14)
Gazdele țin prea mult la locul ocupat în 

clasament pentru a ceda puncte acasă.
9. Fiorentina (1) - Vicenza (15) 1
Liderul nu se poate împiedica de Vicenza.
10. Torino (3) - Cremonese (18) 1
Torinezii sunt hotărâți să mențină contactul 

strâns cu primele 2 clasate în seria B, și nu va 
ceda nici în etapa de duminică.

11. Lucchese (14) - Monza (11) 1X
Gazdele simt răsuflarea celor din subsolul 

clasamentului și le întărește decizia de a 
acumula puncte.

12. F. Andria (20) - Ravenna (8) X2
F. Andria se străduiește să scape de 

lanterna roșie, dar n-a izbutit până acum. Și va 
fi greu și cu Ravenna.

13. Pescara (7) - Verona (1)
O partidă de triplă. Credem totuși că 

Pescara va reuși un egal în fața liderului.

ora 14. (6780)
• Vând apartament 3 ca

mere, Orăștie, Pricazului, 
bloc 54/9, 45 milioane. In
formații la domiciliu. (4130)

• Vând Dacia 1310, în
matriculată, fabricație 
1986, radiabilă imediat, la 
prețul de numai 8.500.000 
lei. Deva, tel. 094 694368 
(6678)

• Vând remorcă apicolă cu 
cabană, 28 locuri stupi, 
înmatriculată, Tuburan Vio
rel, str. Dealul Racovei, nr.4 
Brad. (8718)

• Cumpărtelefoane GSM, 
defecte, sparte sau codate, 
eventual repar, decodez. 
Tel. 094 859958 (6734)

• Vând moară de porumb. 
Tel. 212995, preț negociabil 
(6676)

• Vând țuică de prună, 
18.000 lei/litru. Informații tel. 
092/408869(4236)

• Vând cruce marmură 
1.000.000 lei, pompă nouă 
produs Electromotor Timi
șoara, urgent. Tel. 217075 
(6673)

• Viagra, 120 000, spray 
contra ejaculării rapide, 
medicamente potentă, 01- 
6376273, 092-342628, 092- 
342629. Angajăm distribui
tori. (OP)

torul a fost identificat și reținut, 
împotriva sa emițându-se un 
mandat de arestare pre
ventivă.

Electrocutat 
pe vagon

Florin Dumitru-Pleșca de 11 
ani, din orașul Simeria, a fost 
electrocutat de firul electric de 
cale ferată în timp ce se afla pe 
un vagon cisterng staționat în 
apropierea Gării CFR din lo
calitate. Evenimentul s-a pe
trecut în seara zilei de 17 ia
nuarie a.c. în timp ce se juca cu 
alți copii între liniile 6-7, iar con
secințele sunt dintre cele mai 
grave. Curentul electric i-a pro
vocat arsuri serioase ce au

• Vând ieftin TV color, com
puter 386, fax Samsung, 
radiocasetofon auto, scanner 
A4, xerox defect A4. Tei. 
711063(4229)

• Vând societate comer
cială SRL. Tel. 261139.

• Vând porumb popcorn la 
preț de producător direct. 
Informații tel. 216780 (6794)

• SCTERMOSANITARA 
vinde la preț avantajos 
centrale termice, boilere, 
calorifere, țeavă XLPE, 
fitinguri, robineți. NOU: 
centrale de apartament 
(cameră închisă, evacuare 
forțată). Informații str. Doro
banților, nr.12, Hunedoara, 
tel. 092/701072 (4228)

• Vând mobilier birou și 
congelator de 260 litri, cu 8 
sertare. Informații tel. 
714165(4231)

• Vând instalații complete 
și profesionale pentru recep- 
ționarea tuturor programelor 
TV. Informații 092275403 și 
054/777455(3153)

ÎNCHIRIERI )

• Ofer garsonieră închiriat, 
încălzire gaze, telefon, zonă 
bună, mobilată. Tel. 211923 
(6680)

OFERTE DE 
SERVICII

• SC Agercom Impex SRL 
Deva angajează șofer profe
sionist, mecanic auto. Tel. 
219300(6956)

necesitat internarea de urgen
ță în Spitalul Județean Deva.

"Dragoste" cu 
propriul fiu
Poliția Criminală din muni

cipiul Hunedoara îl cercetează 
în stare de libertate pe Farcaș 
Ladislau, în vârstă de 41 de 
ani, întrucât s-a stabilit că în 
perioada lunii octombrie 1997, 
prin amenințări și acte de vio
lență, și-a obligat fiul, în vârstă 
de 15 ani la acea dată, să în
trețină cu acesta raporturi 
sexuale anale. Minorul se afla 
în întreținerea tatălui de la 
vârsta de 12 ani, iar pentru 
ocrotirea sa a fost informată

• Executăm lucrări de 
reparații instalații sanitare și 
încălzire centrală. Telefon 
218240 sau 216772, zilnic 
după ora 16. (4234)

• INTERAMERICAN ASI-
GURĂRI angajează per
soane sociabile, perseve
rente pentru postul coordo
nator activitate, în cadrul 
agenției Deva. Rugăm cei 
interesați trimiteți C.V. la nr. 
fax: 01/2107742, 01/ 
7815023.________________

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

• Oportunitate pe 1999 în 
DS Max Canada. Formare 
gratuită în marketing direct, 
organizare, management. 
Profit asigurat atât în formare 
cât și după. Experiența nu 
este necesară. Tel. 627527 
(6783)

• Efectuez transport cu 
camion de 7,5 tone, 2000/km, 
tel. 242380, Orăștie. (4131)

• Firma distribuitoare 
TRANZITAL SRL 2000 Timi
șoara angajează pentru 
județul Hunedoara următoa
rele categorii de personal: 
agenți comerciali, șoferi, 
manipulanți, gestionari, ca
sieră, operatoare pentru cal
culator. Tel. 092/220934, 
092/527419, 056/224969. 
(6798)

• Alarme, interfoane. Caut 
colaboratori. Tel. 092 782279 
(6952)

Direcția Județeană pentru Pro
tecția Drepturilor Copilului.

Accident 
mortal la Vetel r

Un bărbat, rămas deocam
dată necunoscut, a fost acci
dentat mortal de către Cornel 
Bota, instructor la ''Grupul 
Școlar Transilvania” din Deva, 
în seara zilei de 17 ianuarie, în 
comuna Vețel. Victima, în 
vârstă de 40-45 de ani, s-a 
angajat în traversarea șoselei 
fără să se asigure, fiind izbit de 
autoturismul 3 HD 4977 care 
circula pe șosea.

Rubrică realizată cu 
sprijinul iPJ Hunedoara

SC PRONTO
UNIVERSAL

SRL
Distribuitor COLGATE- 
PALMOLIVE, HENKEL, 

_______ BENCKISER

Angajează AGENTI 
COMERCIALI cu 

experiență în 
vânzări pentru 

zona DEVA.
Candidați! se vor pre

zenta cu C.V. sâmbătă, 
30.01.1999, ora 10, la 
sediul firmei din str. 
Apuseni, nr.l (depozit 
Sarmintex).

DIVERSE

• Cu autorizația nr. 15824/ 
30.061998 a luat ființă AF Sto- 
ianov Orăștie, cu atelier auto, 
în strada Unirii, nr. 53. (4132)

PIERDERI

• SC Cetate SA Deva 
declară nula chitanța seria 
HDALAnr. 3389199/750563, 
în trei exemplare, care s-a 
pierdut.(6748)

G COMEMORĂRI

• Cu adâncă durere în 
suflet amintim împlinirea 
unui an de la decesul celui 
care a fost

IOAN RUS
din Brad. Cât voi trăi te voi 
iubi și nu te voi uita nici
odată. Odihnește-te în 
pace ! Soția Ani. (6610)

• Familia reamintește 
celor care l-au cunoscut că 
s-au scurs 6 săptămâni de 
la stingerea prematură din 
viață a celui care a fost un 
minunat soț, tată și bunic

GHITĂMOISIUC

Parastasul și slujba de 
pomenire vor avea loc du
minică, 31 ianuarie 1999, 
ora 12, la Biserica Ortodoxă 
a cimitirului din str. Emi- 
nescu, Deva. Lacrimile 
noastre și florile eternității îi 
vorstrăjui mormântul. (6721)

SC ROMTEL INTERNATIONAL SA 

BUCUREȘTI
Reprezentanța DEVA, b-dul Decebal, bl.P, parter

Oferă
Pagere MOTOROLA ADVISOR 

și Servicii PAGING “ACCES”
Telefon 054/212726 

“ACCES” DRUMUL SPRE SUCCES!

Sucursala
Hidrocentrale Hațeg

Organizează licitație publicâ deschisâ 
cu strigare pentru vânzarea de mate
riale, piese de schimb, deșeuri de fier, 
deșeuri de cupru și deșeuri de placi de 
plumb.

licitația va avea loc la sediul SH Hațeg în data de 
02.03.1999, ora 10, și se va repeta săptămânal în ziua 
de marți până la epuizarea stocului existent.

Lista cu materialele și piesele de schirnb scoase la 
licitație poate fi consultată la sediul SH Hațeg.

Taxa de garanție este de 10% din prețul de pornire 
a licitației, iar taxa de participare este de 30.000 lei 
și se achită la casieria unității până în ziua licitației 
inclusiv.

Informații suplimentare la telefon 054/770782, 
interior 124.

• Timpul nu așterne uitare 
peste chipul dragului nostru

PÂRĂU LIViU DOINEL 
plecat mult prea devreme 
dintre noi, în urmă cu 7 ani. 
Dumnezeu să-l odihnească. 
Familia.

DECESE

♦ Părinții Dionisie și Xenia 
frații Marian și Florin, soția 
Adriana, fiul Liviuț și cumnata 
Loredana, nepoata Bianoa 
anunță tragica dispariție a 
celui care a fost și va fi veșnic 
în inimile noastre

LIVIU-ȘTEFAN POPESCU
la numai 34 ani. Nu te vom 
uita niciodată! înmormân
tarea astăzi, 28 ianuarie 
1999, în cimitirul ortodox 
Brănișca. (6971)

• Familia mulțumește 
întregului colectiv medical 
din cadrul Spitalului Jude
țean Deva care i-a fost 
alături, în grelele luni de 
suferință a celui care a fost

CHIRILĂ AUREL
(7255)



Produse electronice și eleutrocasnice ale renumitelor firme
ANGAJĂRI:

1. Director general (administrator) - firma calculatoare
Condiții: bărbat, maxim 35 ani; studii superioare economice sau calculatoare; 

aptitudini manageriale; garanție materială
2. Director comercial zonal
Condiții: bărbat, maxim 35 de ani; studii superioare (preferabil economice)
3. Economist-contabil (2 posturi)
Condiții: studii superioare economice; maxim 30 de ani

Relații în magazinele din Deva și Orăștie

IIn
* Cumpărătorii HU trebuie să meargă cugiranții la bancă, CEC, notariat etc,

contractul se face în magazin, iar produsul se primește pe loc
• Cea mai mică dobândă -4,7%pe lună; calculată numai la soldul rămas

rezultă o dobândă reală medie de numai 2,5% pe lună

NUMAI
PRIN

ÎNTOTDEAUNA CU UN *AS ÎN FATĂ
r

î- Î..J ★ DEVA, str. 1 Decembrie, nr.llA (la parterul Primăriei) • tel. 234392Magazine in jud. Hunedoara: * orăștie, str. n. bsicoscu, nr.n. tei. 247499

Exemplu de calcul pentru 12 rate 
______ (la 1 milion de len

(suma rate» SUMA 
DOBÂNZI»

TOTAL PLATA

47.5jb 130.834
83.334 43.542 126.876
83.334 39.584 122.918
83.334 35.625 118.959
83.334 31.667 115.001
83.334 27.709 111.043
83.334 23.750 107.084
83.334 19.792 103.126
83.334 15.834 99.168
83.334 M.875 95.209
83.334 7.917 91.251
83.334 3.959 87.293
Total dobândâ 308.754 lei

Dobânda totalâ plâtltâ pe un an de
zile la 1.000.000 de lei este de numai

308.754 lei

Și... Un nou magazin în HUNEDOARA, bdul Libertății, nr. 10 (spre intrarea principală în Combinat)» tel. 712765

ELECTRONIC UN MAGAZIN AL IMCOMEX

Temocentrala Mintia
Conducerea Termocentra

lei Mintia constată că acțiunea 
de dezinformare a populației 
municipiului Deva în privința 
furnizării energiei termice nu 
încetează, fapt dovedit și de 
comunicatul de presă al Pri
măriei municipiului publicat în 
ziarul "Cuvântul liber” din data 
de 21 ianuarie 1999.

COMUNICAT DE 
PRESĂ

\__________________________________________✓

Afirmația că: "Primăria mu
nicipiului Deva aduce ia cu
noștința cetățenilor că a luat 
act de sistarea aproape siste
matică demătre Termocen
trala Mintia a furnizării ener
giei termice, în special la sfâr- 

, șit de săptămână, este pur 
I tendențioasă, din dorința de a 
I masca propriile deficiențe, cu 
deosebire cele care privesc 
coordonarea SC APATERM, 
aflată în subordinea acesteia.

în realitate, întreruperea 
furnizării agentului termic nu s- 
a produs decât de două ori 
de la începerea sezonului 
rece, și anume: duminică, 27 
decembrie 1998, timp de 7 
ore, și marți, 5 ianuarie 1999, 
timp de 8 ore.

Opririle au fost cauzate de 
incidente tehnice inerente pe
rioadelor de iarnă, cu deo

sebire cele datorate tempera
turilor foarte scăzute. Opririle 
nu au fost în nici un caz pro
gramate și nu au avut nici o 
legătură cu debitele SC 
APATERM către Termocentrală 
- de 24,5 miliarde lei, constând 
din contravaloarea energiei 
termice furnizate de Termo
centrală și neachitate.

La sediul Termocentralei 
există documente tehnice do
veditoare că opririle susmen
ționate nu au fost ordonate 
decât din motive pur tehnice, 
despre care SC APATERM a 
fost informată în prealabil.

Frecventele opriri ale rețe
lelor de încălzire și apă caldă 
în diferite cartiere ale muni
cipiului sunt datorate unor 
defecțiuni tehnice apărute în 
instalațiile aflate în exploa
tarea SC APATERM, la care 
Termocentrala Mintia nu este 
implicată.

în speranța că situația pre
zentată mai sus a fost per
cepută în mod corect și 
obiectiv, Termocentrala își ex
primă încă o dată interesul 
pentru realizarea unui confort 
termic corespunzător pentru 
toți consumatorii, unii dintre 
aceștia fiind chiar propriii 
salariați.

Responsabil Relații publice, 
ing. Dumitru Herban

Când primesc 
oamenii banii pe 

lapte?
Cum spunea dna Rodica Tomeș- 

tean, agent agricol la Primăria Dobra, 
populația satelor comunei așteaptă din 
luna august a anului trecut să primească 
banii pentru laptele predat. “Oamenii vin, 
ne întreabă, insistă, ne roagă să luăm 
legătura cu SC “Devii" - spunea dna To- 
meștean. De fiecare dată când sun la 
amintita societate, de la biroul preluări 
primesc următorul răspuns: “Nu avem 
bani". Uneori este formulat și altfel - “Dv 
nu știți că nu avem bani?”. Pur și simplu 
mi se închide telefonul".

Acest răspuns, invariabil, îl transmite, 
la rându-i, oamenilor. O femeie în vârstă 
din Roșcani, spre exemplu, a predat 
anul trecut 1000 litri de lapte și din au
gust așteaptă, sperând că va primi banii. 
Oamenii își pun problema că, dacă n-ar 
avea acea pensie, amărâtă cum e, de 
100.000 lei, și s-ar baza doar pe aceste 
venituri din lapte, cu ce și-ar achita ta
xele, cu ce și-ar cumpăra medica
mentele? (E.S.)

Primăria comunei
Vetel

9

Anunță primirea de oferte pentru 
instalarea de corpuri de iluminat în 
comuna Vețel și primirea de oferte pri
vind proiectul pentru realizarea liniei de 
iluminat public în zona “Valea 
Vețelului”.

Relații la telefon 665135.

NOTE^INFORMATIKOPINII
DIN DOBRA

Indemnizații
9

de naștere
3,7 milioane de lei au primit 

în total cele 13 tinere mame din 
comuna Dobra care în 1998 au 
născut al doilea sau al treilea 
copil.

Doar 34 de nou-născuți au 
fost anul trecut în satele co
munei, dintre care doi gemeni, 
în schimb decesele au fost 
încă o dată mai mari.

La farmacie, 
servicii de 
excepție
“Avem o farmacie foarte 

bine aprovizionată" - afirma
seră mai mulți locuitori ai sa
tului. Se aduc aici medica
mente de 2-3 ori pe săptă
mână de la depozitul 
“Remedia" din Deva, cum am 
aflat de la dna farmacistă 
Unitatea deservește comu
nele .Lăpugiu, Dobrâ și 
Bătrâna, în total aproximativ 
22 de sate. Ori de câte ori 
este nevoie, la solicitarea 
pacientului, se aprovizionea
ză medicamentul cerut, toate 
comenzile fiind evidențiate 
într-un caiet special.

Sunt eliberate aici medica
mente compensate și gratuite, 
farmacia având contractul ca
dru încheiat cu Centrul de Să
nătate Ilia. în prezent sunt frec
vente virozele, solicitându-se 
antibioticele, antireumaticele, 
antiinflamatoare. Cum am mai 
aflat, este o zonă cu foarte mulți 
hipertensivi, al treilea bolnav 
care intră în farmacie-solicitând 
hipotensoare, fiind hipertensiv.

Tinere 
familii
în anul care a trecut, în co- , 

muna Dobra s-au oficiat 17 că- ; 
sătorii. Toți vor locui în comună. I 
Câte un soț din zece perechi i 
provine din alte județe ale țării, 
cum sunt Caraș Severin, Timiș, 
Gorj, Botoșani, Arad, Satu Mare, 
Tulcea, Suceava, Argeș, Sibiu, 
tinerii cunoscându-se în școli ori 
în alte împrejurări.

între perechile întemeiate 
în decembrie '98 au fost Lucian 
Bistrian și Nadia Ramona Miron. 
Adrian Crișovan și Nicoleta 
Preda, Miron Florin Oprișan și 
Elena Dumitrita Tașcă ș.a.

Casa să le fie de piatră și 
inimile bune, să aibă copii să
nătoși, frumoși și înțelepți - au 
fost urările primite la cununie, 
urări cărora ne alăturăm și noi. 
(Tr.B.)

VREME/»
Vremea va fi în general închisă. 

Vor cădea precipitații predominant 
sub formă de ploaie pe arii extinse. 
Condiții de polei. Vântul va prezenta 
unele intensificări în vestul țării și la 
munte. Temperaturile maxime vor fi 
cuprinse între -3 și 5 grade, iar cele 
minime, între -6 și 2 grade.

-- ---------------------- -  ■. - -—

CASA AUTO TIMIȘOARA

Tel: 056-216946; 056-216947; Fax: 056-216948
- autoturisme -autoturisme -autobuze
- autovehicule transport marfă - autodube - Unimog
- autovehicule transport persoane - autocamioane

Se asigură service șz piese de schimb pentru aceste autovehicule 
Autovehicule care nu au nevoie de reclamă

- realizăm lucrări de întreținere și pentru alte tipuri de 
autovehicule străine

- executăm verificări ale sistemului de frânare pentru 
orice tip de autovehicul

Tiparul executat la Tipografia “Cuvântul liber" Deva


