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> Pentru depozitele pe una și trei luni, constituite în 
perioada 1-16 februarie, dobânda este de 55% pe an.

> Suma minimă a depozitului este de 1 milion lei.
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Mari datornici la Bancorex
Firma______________________________________ Milioane dolari
G.C.&P, firmele lui George C-tin Păunescu 141,7
Compania Hotelieră intercontinental 17,7
Sanca Impex, firma lui Alexandru Răducan 64,3
Amerom Television 29,4
Mara Investments 27,8
Comtim 27,0
Elvila International 17,4
Agricola International 17,1
Șantierul naval Constanta 67,2
Compania Națională de Electricitate 59,3
Siderca 48,3
SN TC Romtelecom 47,4
Artrom Slatina 32,7
Azochim 30,9
CNM Navrom 25,9
Sanex 24,1
Sidex Galati 20,8
ULCO 62,2
Bucharest Financial Piazza 59,4
Mercur Trading 35,8
Romanoexport 35,8
Industrialexport 35,5
Draman 27,9
Terra 27,3
Gen. Trading and Investments Co. 21,0
Silvesta 20,5
Star Trade Invest 17,9
Famos 17,0
Tehman 16,8

Jnprelg 16,7

Ajutor pentru IMM-uri
Plenul Camerei Deputaților a adoptat propunerea legislativă 

privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și 
dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. în proiect figurează și 
înființarea Fondului Național de garantarea creditelor pentru IMM- 
uri, astfel încât întreprinzătorii să nu mai fie obligați să le garanteze 
cu casa sau mașina personală.

Dar cu statul ca-ați avut?
Ultima mineriadă s- 

a încheiat, dar 
ecourile pe marginea ei 

continuă. Reprezentanți ai 
puterii și opoziției, analiști 
politici și comentatori 
subliniază cu îngrijorare 
faptul că mineriada a 
constituit un atentat la 
puterile statului, fiind mai 
mult o mișcare cu caracter 
politic decât una sindicală.

Nu comentăm asupra 
acestei supoziții, dar ne 
întrebăm cum de s-a ajuns 
aici, de ce statul este 
privit ca o entitate atât de 
slabă, încât o simplă 
revoltă minerească poate 
să ducă la prăbușirea 
puterilor în stat?

Să începem cu puterea 
legislativă. După 1989 cine 
oare decât parlamentul a 
constituit teatrul atacurilor 
furibunde împotriva sta
tului? Politicieni care nu au 
înțeles avertismentul lui 
Silviu Brucan că avem 
nevoie de 20 de ani pentru 
a ajunge la democrație au 
făcut gângava confuzie 
intre statul român și fosta 

dictatură ceaușistă. Tot 
ceea ce era legat de noțiu
nea de stat a fost denigrat 
și murdărit, considerându- 
se retrograd și nedemo
cratic. Statul a fost declarat 
cel mai prost gestionar al 
economiei, industria a fost 
lăsată de izbeliște iar în

Tranziția
agricultură s-a instaurat 
haosul și distrugerile.

Nici puterea executivă 
nu s-a lăsat mai prejos. 
Economia a fost declarată 
“grămadă de fier vechi", 
specialiști de mare 
probitate au fost destituiți 
din “elanuri revoluționare” 
iar “emanații” ajunși la 
guvernare au prins posturi 
grase în CIS-uri, CIMS-uri, 
AGA și alte șmecherii de 
acest fel aducătoare de 
câștiguri grase și nemun
cite. Iar privatizarea a fost 
folosită în primii ani după 
apariția legii doar ca o 
magistrală prin care s-au 

scurs valori imense din 
avuția națională în buzu
narul personal al clientelei 
politice a noului regim.

Confruntată cu o 
legislație incoerentă pe 
care o oferea legislativul, 
cu măsuri șubrede din 
partea guvernanților, 
puterea judecătorească 
nu a reușit să implemen
teze pe baze solide statul 
de drept.

în cei aproape 10 ani 
ce au trecut de la eveni
mentele din decembrie 
1989, autoritatea statului 
a cunoscut un proces de 
șubrezire continuă, la 
care au contribuit și 
unele persoane din 
conducerea de astăzi a 
unor partide parlamen
tare și neparlamentare 
care, urmărite de 
fantoma comunismului 
sau de nostalgii monar
hice sau moșierești, au 
neglijat creșterea 
autorității instituțiilor de

Tiberiu iSTRATE
(Continuare în pag. 2) ,

"Trebuie să ne ocupăm 
mai mult de tineri"

La cei 52 de ani ai săi, 
dl. primar Petru Dalie se 
dovedește un om cu spiritul 
tânăr. Nimic nu este 
imposibil de realizat pentru 
omul care mulți ani de zile a 
învățat să conducă oameni. 
Chiar dacă dezamăgirile 
acestor vremuri, când țara 
pare că se duce de râpă, sunt 
mari, primarul din Hărău 
încearcă să-și dovedească 
lui însuși și concetățenilor 
săi că întotdeauna există o 
soluție pentru orice 
problemă. Stând cu mâinile 
încrucișate și așteptând să 
se întâmple “ceva” nu vei

Discuție cu dl. Petru 
Dăiie, primarul 
comunei Hărău

realiza nimic; trebuie să lupți, 
iar dl Dălie este cu adevărat 
un luptător.

Rep. - Die primar, unul 
dintre ofurile primarilor de 
comune mai mici, așa cum 
este Hărăul, este noua lege 
a bugetelor locale. Cum 
considerați dumneavoastră 
că veți putea face față 
problemelor acestui an în 
condițiile unui buget 
aproape inexistent?

P.D. - Vedeți dumnea
voastră, noi românii am fost 
învățați să cerem mereu 
ceva, cuiva. Am așteptat 
întotdeauna să ni se dea de 
la “centru”. Ei bine, acum 
fiecare trebuie să-și pună 
capul la contribuție, fiecare 
trebuie să găsească soluții 
pentru a-și putea desfășura 
în condiții optime activitatea. 
Sigur, acea lege nedrep
tățește întrucâtva localitățile 
mai mici, însă eu sunt opti

mist și cred că vom găsi 
fondurile necesare Și în 
acest an.

Rep. - Care sunt 
proiectele de investiții 
pentru 1999 ale primăriei 
pe care o conduceți?

PJD, - Firește dă 
prioritare sunt proiectele de 
investiții începute în anii 
trecuți. în ultima ședință a 
Consiliului local din data 
de 14 ianuarie am discutat 
în amănunt despre ceea ce 
urmează să facem în acest 
an. Așadar, intenționăm să 
continuăm lucrările de 
alimentare cu. apă a 
localităților Chimindia, 
Bârsău, Banpotoc și 
Hărău; finalizarea pro
blemelor legate de Legea 
18/1991, inclusiv în ceea ce 
privește pădurile, este și ea 
prioritară. Avem promisiuni 
ferme din partea 
Romtelecom că vor con
tinua în acest an și

Andrei NISTOR
(Continuare în pag. 2)

APA MINERALĂ DE CHIMINDIA- MAI RUNĂ 
DECÂT CEA DE LA KARLOVY VARY?

Apa minerală de la Chimindia este apreciată ca 
fiind, dacă nu mai bună, cel puțin la fel.de savuroasă 
ca renumita apă minerală de la Karlovy Vary'. Legat 
de exploatarea acestui izvor, ca și de a celui de la 
Banpotoc, sunt multe proiecte de viitor. Ca urmare 
a unei cereri de exploatare din partea unei firme 
devene, Agenția Națională pentru Resurse Minerale 
a scos la licitație o lucrare de prospecțiune pe un 
areal de 10 kilometri pătrați a zăcământului de apă 
minerală de la Chimindia și a celui de la Banpotoc.

Lucrarea a fost adjudecată de firma “Minexfor" 
și se va executa în cursul acestui an. în baza 
prospecțiunii, se vor putea obține informații com
plete referitoare la compoziția apei și potențialul de 
exploatare al izvorului. Ulterior, în baza acestei 
informații se va putea concepe o ofertă solidă pentru 
cei interesați de exploatarea la scară industrială a 
izvoarelor. Se apreciază că o astfel de activitate 
pusă în funcțiune va aduce primăriei venituri 
considerabile prin concesionarea terenului. (A.S.)
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DIN ȚARĂ, 
DIN LUME

Vremea se va încălzi. 
Cerul va fi temporar noros 
și va ninge local în vestul și 
nordul țării și pe alocuri în 
rest. Vântul va fi moderat iar 
la munte va prezenta unele 
intensificări. Temperatura 
maximă va avea valori 
cuprinse între -6 și 2 grade, 
iar cea minimă între -12 și 
-4 grade.

gj WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Tax 234483 
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele in lei 
persoanelor fizicei

X ia 30 de zile - 55%
X Ia 90 de zile - 53% ,

Dispensarul Jtn Hrunifca - o clădire frumoasă. renovată recent. 
Foto: Traian MÂNU

Parteneriat de afaceri pentru
zonele defavorizate

Interviu cu dl ing. Gheorghe Griin, director general al C. C. I. a județului Hunedoara
- Vă rugăm, die director 

genera! să ne spuneți cum a 
încheiat CCI Hunedoara anui 
1998?

- Anu/ 1998 a fost un an. 
economic dificil. Totuși, pentru 
acest an putem contabiliza și 
câteva evenimente, care ne dau 
satisfacția de a ne fi împlinit, 
măcar în parte, menirea.

Pe primul loc considerăm 
că trebuie așezată “Legea 
pentru zonele defavorizate", 
inițiată de CCI Hunedoara, în 
colaborare cu Consiliul 
Județean, Prefectura și 
parlamentarii din județ. Această 
lege creează premisele 
necesare (dar nu și suficiente) 
pentru relansarea economică a

județului nostru, unde au fost 
declarate două din cele trei 
zone defavorizate din țară.

în același timp, am reușit să 
finalizăm construcția noului 
sediu și să dotăm Registrul 
Comerțului cu echipamentul 
informatic necesar. în acest 
mod, putem asigura membrilor 
Camerei, dar și tuturor

întreprinzătorilor care au 
contact cu Camera, condiții 
civilizate de servire.

- Care sunt obiectivele 
Camerei de Comerț și 
industrie a județului

A consemnat 
Nicoiae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)
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Analiștii
M-am întrebat deseori 

de ce nu sunt introduși în 
vestitul PIB analiștii politici 
- politologii, mai emfatic 
spus precum și alți 
analiști la fel de importanți, 
care umplu seară de seară 
ecranul televizorului. 
Creșterea PIB-ului pe cap 
de român ar fi semni
ficativă, iar creșterea 
noastră în ochii Europei și 
mai și. Componenții acestei 
hoarde, în majoritatea lor cu 
figuri de inși oarecum idioți, 
fac spume la gură ore 
întregi vrând să convingă 
lumea de adevărurile 
proprii care sunt, 
bineînțeles, categorice, 
obiective și de neclintit. Din 
fericire pentru noi și din 
nefericire pentru ei, 
subiectivismul și interesul 
lor personal pot fi dizlocate 
fără efort din tornada 
logoreică revărsată înspre 
bietul și zăpăcitul

<_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

l Prima l 

conferință ' 
I a Filialei | 
i Hunedoara j 

i a PNR i
Vineri, 5 februarie |

■ a.c., ora 10,00, la Casa de |
■ Cultură din Deva va avea ■ 
| loe prima conferință a | 
| Filialei Hunedoara a i I Partidului Național Român, J
■ la care va participa și prof. I
| dr. Mihai Berea, pre- | 
| ședințele acestei for- ■ 
^mațiuni politice. (N.T.) !

"Trebuie să ne ocupăm 
mai mult de tineri"

(Urmare din pag. 1) 

investițiile pentru intro
ducerea telefoniei în Hărău 
și Chimindia. O altă activitate 
în care vom angrena pe 
majoritatea locuitorilor 
comunei este cea privind 
repararea drumurilor de 
hotar. Este necesară și 
continuarea lucrărilor de 
reparații la căminul din 
Bârsău și la școala generală 
din Hărău precum și 
finalizarea bazelor sportive 
pentru tineret. în legătură cu 
acest din urmă aspect con
sider că trebuie să facem 
mai mult pentru tineri.Chiar 
și la nivel național tineretul 
nu este îndeajuns încurajat. 
La noi în comună sunt foarte

pe cap de român
telespectator. Desigur, nu 
e greu de înțeles că avem 
de-a face cu o categorie 
defavorizată de Divinitatea 
care, în “focul creației”, nu 
a hăgat de seamă că 
șarpele, tocmai acuzat de 
imoralitate și exmatriculat 
din Eden, a injectat 
mișelește în mintea 
acestor indivizi un anumit 
virus. Acesta a dereglat în 
așa măsură toate funcțiu
nile normale ale creierului, 
încât analiștii - ciuperci 
(mai toate otrăvitoare) au 
tendința, iar televizunea le 
oferă posibilitatea să se 
erijeze în adevărați profeți. 
Nu am în vedere și pofta lor 
patologică de-a vorbi când 
se află în prezența unui 
microfon sau a unei 
camere de filmat, reacție 
firească doar dacă privim 
lucrurile din unghiul 
târâtorului șarpe... Dar, 
ceea ce stupefiază cu 

Medicament de... sezon
Foto: Traian MÂNU

mulți tineri și cred că ei 
merită mai mult decât să își 
petreacă timpul prin crâșme. 
Pentru ei am amenajat 
câteva terenuri de fotbal, 
intenționăm să finalizăm și 
bazinul de înot și, în general, 
încercăm să creăm unele al
ternative pentru petrecerea 
timpului liber. în același scop 
am făcut eforturi pentru 
creșterea fondului de carte al 
bibliotecii comunale și con
sider că rezultatele sunt 
pozitive.

Rep. - Primăria mai este 
angrenată și în altfel de 
activități în 1999?

P.D. - Am planificat 
crearea unei firme de 
construcții proprie, o echipă 
care să facă lucrările respec

adevărat este atât poziția 
lor față de un eveniment 
sau altul cât și 
paralelismul cu problema 
pusă în discuție; ar fi 
aproape - aproape 
amuzant dacă nu ar fi 
vorba despre, de fapt, o 
variantă de manipulare 
mai mult sau mai puțin 
reușită. Debitând cantități 
industriale de inepții, în 
general fără vreo legătură 
cu realitatea, și mult prea 
des cu tema pusă în 
discuție, acești analiști 
socio-politici (politologi 
zicându-și deci) îl fac pe 
bietul telespectator să fie 
de acord cu parafrazarea 
antologică: “mulți - mulți, 
da’ proști!”

Ceea ce-i sigurînsă, e 
că ar conta enorm din 
punct de vedere cifric la 
rotunjirea PIB. Mai ales 
brut...

Dumitru HURUBÂ

tive pe teritoriul comunei. în 
acest fel vom economisi 
foarte mulți bani. Pe de altă 
parte am pus la punct un 
plan de ridicare a 
gunoaielor menajere din 
fiecare sat și cred că în 
curând îi vom da drumul.

Rep. - Cum colaborați 
cu consilierii locali?

P.D. - Aș putea spune că 
este o - colaborare 
exemplară. Nu există 
probleme asupra cărora să 
nu ne punem de acord în 
cele din urmă. Consilierii 
locali sunt niște oameni de 
calitate și cu care se poate 
discuta,-interesele comunei 
fiind prioritare.

Rep. - Die primar vă 
mulțumim.

Moirneirt 
aiiriiveirsaiir

inspectoratul pentru 
Cultură ai județului 
Hunedoara, Casa de 
Cultură De va și 
Biblioteca județeană 
"Ovid Densusianu” Deva 
organizează azi, 4 
februarie, ora 17,00, 
momentul aniversar 
“Valentin Ta seu la 55 de 
ani. ” Sărbătoarea este 
găzduită de Casa de 
Cultură Deva. (V.R.)

în după-amiaza zilei de 30 
ianuarie 1998, Adunarea 
Eparhială din cadrul Episcopiei 
Ortodoxe din Ungaria, cu sediul 
la Gyuia, a ales în persoana 
Protosinghelului Șofronie Drincec 
pe primul Episcop ortodox român 
pentru comunitatea ortodoxă 
română din Ungaria care este 
formată din 21 de Parohii ce 
cuprind peste 15.000 de enoriași.

Episcopul s-a născut cu 
aproape 32 de ani în urmă, la 
Arad, în 3.XI.1967. El a urmat 
studiile școlare și liceul la Arad, 
la Liceul Moise Nicoară. în 
perioada 1987-1993 a urmat 
Facultatea de Medicină și 
Farmacie din Timișoara, pe care 
a terminat-o cu media 10 (zece).

între anii 1993-1997 
frecventează cursurile de 
Teologie la Facultatea din Arad, 
susține lucrarea de licență cu titlul 
"Cuvând despre Rugăciune” cu 
calificativul excepțional. în anul 
1995 primește tunderea în 
monahism, din mâinile alesului și 
eruditului Episcop dr. Timotei al 
Aradului, având ca nași de 
călugărie (călugărul care l-a 
adus și prezentat pentru 
călugărie, în fața Sfântului Altar) 
pe înalt Prea Sfinția Sa Serafim 
Joancă, Arhiepiscop de Berlin și 
Mitropolit al Germaniei și Europei

Fabrica de bere HABER SA. Aici se îmhuteliază berea, o băutură atât de solicitată de clienti. 
Foto: Traian MÂNU

Dar ca statul ce-ați avat?
(Urmare din pag. 1)

stat. Astfel nu este de 
mirare că minerii au trecut 
ca prin brânză prin 
barajele de la Bumbești și 
Costești, cum nu este de 
mirare nici faptul că în anul 
1998 (după statisticile 
poliției) în fiecare zi au fost 
asasinați câte doi cetățeni 
români. Ce să mai vorbim 
de imaginea pe care o 
oferim străinătății? Un stat 
slăbănog și sărac, care

Ln vis împlinit
Centrale și de Nord, personalitate 
remarcantă a Ortodoxiei 
românești în Europa și în lume.

între 1 noiembrip 1995 și 1 
noiembrie 1996 este preot slujitor 
la Mănăstirea Sf. Simion Stâlpnicul 
tArad - Gal), iar din 1997, prin grija 
Prea Fericitului Teoctist, vine la

La Gyuia 
[Ungaria] a 
fost ales 

primul episcop 
ortodox român

București ca Secretar I al 
Patriarhiei Române, participând în 
această perioadă la diferite 
conferințe, la București și în 
străinătate, în cadrul Comisiei 
Ecumenice a Bisericilor.

La 15 dec. 1998 Sf. Sinod al 
BOR, în ședința plenară, îl 
desemnează candidat ia alegerea 
de Episcop pentru Ungaria, la 
propunerea PS Episcop dr. Timotei, 
locțiitor de Episcop pentru 
Biserica Ortodoxă Română din 
Ungaria, dând glas dorințelor 
Clerului și credincioșilor români din 
Ungaria, care de multă vreme 
așteptau un ierarh român în 
Ungaria, cu reședința la Gyuia și 

tremură în fața unor 
mișcări revendicative (fie 
ele minerești sau nu) și 
care nu poate asigura 
nici securitatea indi
viduală a cetățenilor săi!

Nu este de mirare că 
în aceste condiții stăm 
pe tușă așteptând 
bunăvoința Europei, a 
NATO sau banii de la 
finanțele internaționale.

Budapesta. Cu această alegere 
se încheie lupta românilor 
ortodocși din Ungaria, începută 
după sfârșitul primului război 
mondial, pentru păstrarea 
Ortodoxiei și conservarea limbii 
române, atât de mult supusă 
maghiarizării în ultimul timp. Noul 
Ierarh Șofronie este o 
personalitate aleasă și 
marcantă atât în cultura 
Teologică cât și în cea Laică, 
semnând diferite articole în 
reviste teologice și culturale. 
Vorbește și scrie în limbile: 
franceză, engleză, rusă, 
maghiară și sârbă.

Prezența sa în fruntea 
Episcopiei Ortodoxe Române din 
Ungaria va fi benefică atât 
pentru românii din Ungaria, cât 
și pentru întărirea relațiilor între 
popoarele noastre român și 
maghiar, în căutarea păcii lui 
Dumnezeu, ca o nevoie 
stringentă, ca între noi și ei să 
sălășluiască încrederea și 
iubirea creștină atât de 
necesare la sfârșitul mileniului II 
și începutul mileniului III.

Preot dr. 
loan Octavian Rudeanu 
Facultatea de Teologie 
Ortodoxă Română din 

cadrul Universității 
Aure! Viaicu Arad

(Urman din pag. 1)

Hunedoara pentru anui 
1999?

- Dacă în anii trecuți obiec
tivele principale au constat în 
oferirea de noi servicii pentru 
comunitatea de afaceri, pentru 
anul 1999 obiectivul principal 
este creșterea calității 
serviciilor existente.

Astfel, pe plan legislativ 
luptăm pentru apariția unei 
legislații fiscale stabile, clare, 
coerente și, mai ales, 
favorabile dezvoltării activității 
economice. Tot în plan 
legislativ, sperăm să se voteze 
în Parlament modificarea Legii 
construcțiilor și pentru care 
ducem o adevărată bătălie de

Parteneriat de afaceri pentru zonele defavorizate
aproape doi ani, în sensul 
concentrării tuturor avizelor și 
autorizațiilor necesare oricărei 
investiții. într-un birou unic de 
avizâre-autorizare de la 
Consiliul Județean și Consiliile 
municipale. Avem semnale că, 
urmare a inițiativei CCI 
Hunedoara, MLPAT a introdus 
deja în Parlament propunerea 
legislativă necesară.

Vom continua să oferim 
tuturor celor interesați 
informații de afaceri din țară 
sau din străinătate, vom realiza 
contracte între întreprinzători, 
atât pe plan intern cât și 
internațional, vom organiza 
acțiuni promoționale și 

manifestări comerciale, la un 
nivel calitativ cât mai ridicat 
posibil.

De asemenea, am pus la 
dispoziția întreprinzătorilor din 
județ o sală de negocieri și 
întâlniri de afaceri (care este 
gratuită pentru membri), o sală 
de conferințe, prezentări de 
produse și simpozioane, 
precum și o bibliotecă 
economică.

- Care este nivelul 
cotizațiilor ta CC! Hune
doara?

- în prezent, nivelul taxelor 
de înscriere și al cotizațiilor 
este simboiic. Ele nu au fost 
modificate de doi ani. Ca atare. 

Colegiul de conducere a decis 
majorarea lor cu 50 la sută. 
Totuși, este important de 
subliniat că în cazul achitării 
cotizației până la data de 1 mai 
se beneficiază de nivelele vechi 
ale cotizației, majorarea intrând 
în vigoare doar după această 
dată. Nivelul actual al cotizației 
pornește de la 30.000 lei/lună și 
până la 100.000 lei/lună la 
firmele cele mai mari. Credem 
sincer că o cotizație între 2 și 9 
USD/lună este cu adevărat 
simbolică, cu atât mai mult cu 
cât serviciile oferite în 
contrapartidă sunt reale și pot 
aduce câștiguri însemnate 
celor care știu să le utilizeze.

- Ce acțiuni veți organiza 
în viitorul apropiat?

- în data de 25 și 26 
februarie vom organiza la 
Petroșani, respectiv la Vata de 
Jos, un Parteneriat de Afaceri 
pentru toți investitorii care 
doresc să participe la 
dezvoltarea economică a 
zonelor defavorizate și să 
beneficieze de facilitățile 
fiscale oferite investitorilor. Aici 
se vor întâlni investitorii 
interesați cu autoritățile locale 
și cu Fondul Proprietății de 
Stat, pentru a cunoaște oferta 
lor de vânzare, concesionare și 
parteneriat. Vor fi prezenți 
finanțaton potențiali ca: Agenția 

Regională de Dezvoltare, 
fondul PHARE, Agenția de 
dezvoltare a zonelor miniere 
etc. Desigur, rolul principal va 
fi al investitorilor din județ, dar 
și din întreaga țară, deoarece 
numai economia reală este 
cea care creează locuri de 
muncă, iar adevărata protecție 
socială nu se face prin bani 
alocați pentru “stat acasă”, ci 
prin crearea de locuri de 
muncă.

Avem speranța că această 
inițiativă se va bucura de 
succes și stăm la dispoziția 
celor interesați cu toate 
informațiile necesare.
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Reforma în minerit - ne un 
drum greșit!

- Despre reforma pro
movată în domeniul mini
er s-a vorbit mult. Din 
punctul de vedere al sindi
catelor cum apreciați 
acest proces?

- Noi credem că refor
ma în sectorul minier nu 
este pe drumul cel bun. în 
primul rând ar fi trebuit să 
înceapă cu un anumit vo
lum de investiții care în 
timp să-și arate eficiența. 
Or, până la această dată o 
singură componentă a fost 
derulată și anume aceea 
de disponibilizare de per
sonal, iar promisiunea de a 
crea noi locuri de muncă 
pentru cei trimiși în șomaj 
nu este îndeplinită. Dacă 
judecăm lucrurile numai 
sub acest aspect ne face să 
credem că reforma în mine
rit este pe un drum greșit.

- Care este situația lo
curilor de muncă?

- Până la această dată, 
pe baza Ordonanței 22, au 
părăsit locul de muncă 
1500 de salariați, un număr 
foarte mare comparativ cu 
personalul pe care-l înre
gistrează Sucursala Mini
eră Brad în prezent, de 
circa 1900 de angajați.

Mai dureros devine ra
portul dintre numărul celor 
direct productivi și auxiliari. 
Probabil vă întrebați de ce 
un număr atât de mare de 
salariați au părăsit locul de 
muncă. Pentru a se pro
mova acest fenomen s-a 
procedat tot timpul la un 
șantaj psihologic pe postu

“Campionii”' 
. datoriilor ,

Asociațiile de locatari - 
cele mai multe dintre ele - au 
datorii foarte mari către SC 
ACVACALOR SA. Datoriile 
respective izvorăsc de acolo 
că cetățenii ce locuiesc în 
apartamentele din blocuri nu 
achită la timp contravaloarea 
serviciilor de care beneficiază
- căldura, apa rece și caldă ca 
și ridicarea reziduurilor mena
jere. Prin bunăvoința împuter- 
niciților de la asociațiile nr.8 și 
nr.10 am aflat și cine sunt cam
pionii - evident în sens negativ
- ai restanțelor respective. Pe 
locul I se situează dl loan 
Csiszar care n-a plătit în tot 
anul trecut și perioada epui
zată din acest an nici un leu 
adunând o restanță de șapte 
milioane lei. Urmează dl Aurel 
Tripe cu 5,5 milioane lei, Elena

^Almășan cu 3,5 milioane lei, 

rile de televiziune și în presă. 
Guvernul tot timpul amenin
ța oamehii cu închiderea 
minelor, iar prin faptul că nu 
s-au luat banii la timp și lip
sa de materiale în producție 
devenea tot mai mare, tot 
mai mulți angajați au intrat 
în panică și au cerut să fie 
disponibilizați. Trist este că 
toți cei care au ieșit cu ordo
nanța din august 1997 nu 
au putut face mare lucru, iar 
banii s-au terminat.

Discuție cu 
dl Florin Cazacu, 
liderul Sindicatului Liber 

Minier Barza

- Care este ponderea ce
lor disponibilizați raportân- 
du-ne în special la cei care 
lucrau direct în abataj?

- Cea mai mare parte a 
oamenilor care au plecat sunt 
minerii de la fronturile de lucru 
din abataje. Așa se face că 
din totalul de circa 1900 de 
salariați câți numără Sucur
sala Minieră Brad în prezent, 
în abataje nu lucrează mai 
mult de aproximativ 450 de 
persoane, iar de la lucrările 
de pregătire se mai adaugă 
încă 200 de persoane.

- Multe dintre dificultățile 
financiare derivă dintr-o ne- 
racordare a costurilor mate
rialelor și componentelor ce 
intră în procesul de produc
ție și prețul la care se plă
tesc metalele obținute prin 
extracție.

Gheorghe Apreotesei cu 2,6 mili
oane lei, Maria Tiu, Georgeta 
Tisu și mulți alții.

Cum se vând 
apartamentele

Și în Brad apartamentele 
se vând și se cumpără. Lucru 
de altfel firesc. Nefiresc este 
aspectul că de acest act 
asociațiile de proprietari sau 
de chiriași află cu multă în
târziere. Așa se întâmplă ano
malii de genul de care ne ocu
păm în aceste rânduri. Un om 
și-a vândut apartamentul fără 
să spună cumpărătorului că 
are o mare datorie la asocia
ție. După care individul res
pectiv a dispărut din localitate. 
Asociația i-a comunicat nouiui 
locatar datoria respectivă, dar 
acesta nici n-a vrut să audă, 
refuzând s-o achite. Oamenii 
care ne-au spus situația res
pectivă erau de părere că no

- Aici este un alt aspect 
care a determinat declinul 
economic al mineritului la 
SM Brad. Prețul la aur este 
stabilit la bursa de valori de la 
Londra și are în vedere cur
sul dolarului, pe când prețul 
la toate materialele care intră 
în producție este stabilit de 
economia românească, care 
a făcut ca acesta să crească 
de sute de ori. în plus o parte 
sunt produse de monopol - 
energia electrică, explozivul, 
capsele etc care influențează 
direct costurile de producție 
indiferent cât de bine orga
nizezi o activitate.

- Se spune tot mai des 
că subvențiile sunt foarte 
mari și că industria minieră 
toacă mulți bani. Cum co
mentați acest lucru?

- Acest aspect - într-ade- 
văr, comportă câteva discuții. 
Având în vedere că prețul 
aurului este stabilit la o bursă 
internațională, iar costurile 
de producție sunt date de 
economia națională, nivelul 
subvențiilor ar fi normal să fie 
corelat în raport cu aceste di
ferențe. Or, în realitate statul 
ne asigură un volum tot mai 
mic de subvenții ce nu mai 
acoperă costurile de produc
ție, situație care generează o 
stare deosebită în sectorul 
minier și care într-o aseme
nea situație este foarte lim
pede că se află într-o cădere 
permanentă, iar “reforma” 
nu este altceva decât un pro
ces lent dar foarte sigur de 
distrugere a sectorului minier 
din România.

tarii ce încheie actul de vân- 
zare-cumpărare ar trebui să 
ceară de la asociațiile de 
proprietari starea financiară 
a apartamentului ce se 
vinde. Suntem pe deplin de 
acord cu dumnealor.

Contribuție
t

„ refuzată , 
în conformitate cu Legea 

nr.44/1996 așa numita Lege a 
locuințelor stabilește că și 
agenții economici ce ocupă 
spații la parterul blocurilor sunt 
obligați să contribuie la între
ținerea spațiilor sau punctelor 
de folosință comună. Acope
rișul blocului unde dna Letiția 
Rovinar folosește un spațiu a 
fost reparat, lucrarea costând 
2,5 milioane de lei. A fost invi
tată și dna L.R. să contribuie cu 
bani la achitarea lucrării, dar 
domnia sa refuză cu încă
pățânare.

Premiu pentru calitate
Fabrica Zarand ȘA a primit recent o 

scrisoare din partea Clubului Liderilor 
Comerciali cu sediul la Madrid - Spania, 
prin care se comunică firmei brădene 
că pentru anul 1998 i s-a atribuit trofeul 
pentru calitate. Acest premiu se acordă 
anual unei singure firme din fiecare țară 
europeană pentru rezultate deosebite 
în domeniul calității.

De menționat că în anul 1997 
Fabricii Zarand SA Brad i s-a atribuit de 
către o organizație similară din Spania 
trofeul "Steaua de Aur pentru calitate", 
fiind o recunoaștere a activității acestei 
unități. Premiul pentru calitate obținut de 
către Fabrica Zarand SA Brad se va 
decerna în 22 martie, la Hotelul 

^“Meridian" din Paris.

Pentru lucrările de calitate efectuate în anul 1998, 
SC Fabrica Zarand SA Brad a fost premiată cu 
“Trofeul pentru calitate1' acordat de către o 

organizație din Madrid a comercianților

| Prieteni 
cr>dipci^$i

I Din discuția cu dna Viorica 
| Băbut, oficiantă la Oficiul poș- 
. tal din Brad, am aflat că în
• oraș intră în fiecare zi 330 de 
| exemplare ale cotidianelor. 
| Dintre acestea 258 sunt ale 
j ziarului "Cuvântul liber" care 
I reprezintă abonamente. La 
| acestea pot fi adăugate cele
■ ce ajung la cetățeni prin vân- 
J zarea liberă. Din cei 9 factori ai 
I oficiului cele mai multe abo- 
| namente la cotidianul nostru le
■ realizează dna Cristina Pașca
* (pe ianuarie 99) care a și fost 
I premiată în decembrie 1998 de 
| către "Cuvântul liber", urmată
■ de Emilia Șipoș și Florina Tăs-
■ chima. Le urăm succes în acti- 
I vitatea lor și le înscriem printre 
| prietenii credincioși ai "Cuvân- 
. tului liber".
■* La Centrul "Romtelecom” 
| din Brad încasările abonamen- 
| telor se fac între orele 8-20, 
, "inclusiv sâmbăta".

Se modernizepiiT 
telefonia

■ La centrul "Romtelecom" 
! Brad tehnicianul Adorian
I Cristea ne-a spus:
| - Și zona Bradului cu-
■ noaște o modernizare puter-
• nică a telefoniei. A fost defini

Unde sunt 
gospodarii?

întrebarea ne-am pus-o 
într-o recentă zi de sfârșit de 
ianuarie când, pe parcursul mai 
multor ore, pașii ne-au purtat 
pe mai multe străzi ale muni
cipiului. Și nu poți să nu-ți pui 
o asemenea întrebare când 
constați că noaptea a nins 
destul de mult, dar în toată 
zona centrală nu am văzut un 
cetățean care să înlăture ză
pada. Spre prânz, zăpada se 
transformase într-o ameste
cătură de apă și mizerie de 
culoare neagră, dar nici un 
vânzător nu a pus mâna pe o 
mătură pentru a o înlătura din 
fața ușii propriului magazin.

Păi cine s-o facă doam
nelor și domnilor? Pe cine aș

Pagină realizată de Cornel POENAR. Traian BONDOR. Valentin NEAGU

tivat proiectul pentru lucrări ce 
trebuie executate în rețea și 
sperăm ca acestea să înceapă 
în curând.

"Consumcoop^—
Brad - spre lima 

de plutire
"Consumcoop" Brad a cu

noscut - după decembrie 1989 
- o evoluție cel puțin curioasă. 
Activitatea acesteia s-a prăbușit 
sistematic, la un moment dat s-a 
unit cu sora sa din Crișcior. Nici 
după acest act nu s-a redresat. 
Este adevărat că și la cârma ei 
s-au perindat mai mulți președinți 
și asta ar fi o cauză a degrin
goladei și poate cea mai impor
tantă, dar nu singura. Ultimul 
președinte este dl Vasile Duna.

- Am acceptat să conduc 
unitatea în această perioadă 
grea a tranziției - ne-a spus in
terlocutorul.

- Ce se întâmplă în această 
perioadă,?

- Rețeaua de desfacere ce 
cuprinde comunele Crișcior, Ri- 
bița, Bucureșci, Luncoiu de Jos, 
Vălișoara, precum și municipiul 
Brad, unde avem cinci unități, 
este supusă restructurării. 
Unele bufete de pe sate se în
chid, se redistribuie gestiunea. 
Ne reorientăm strădaniile pentru 
a pune perfect în acord oferta 
noastră cu cerințele oamenilor 

teptați să vină să vă facă 
rânduială?

Consum 
obligatoriu?

La intrarea în restaurantul 
"Central”, unitate ce aparține de 
SC “Avram lancu" SA, un mare 
afiș face cunoscut faptul că “în 
fiecare seară, începând cu ora 
18, consumația obligatorie este 
de minimum 15.000 de lei.”

Am mai auzit noi treburi din 
acestea, dar erau alte vremuri.

Solicitare
Calea ferată Deva - Brad 

continuă să fie închisă din prici
na alunecărilor de teren. în 
referatul trimis Guvernului Va
sile - prin dl senator Constantin 
Blejan - în cadrul programului

-----------------------------------------------
din mediul rural.

- Asta înseamnă cunoaș- ]

terea a ceea ce au nevoie I 
aceștia. |

- Bineînțeles. Am adus în ■ 
ultima vreme cizme de cauciuc, 
plăci de azbociment, ciment |

Șa.
- Știm că în aproape toate 

satele aveți spații goale.
- Avem destul de multe. 

Le închiriem oricui dar numai 
pentru producție. Au venit deja 
niște investitori interesându-se 
de ele.

"Consumcoop” Brad are 
19 unități de desfacere, practic 
în toate localitățile din zonă cu 
excepția satului Merișor, și 32 
de lucrători, marea majoritate 
dintre ei sunt oameni cu multă 
experiență, buni comercianți. O 
preocupare actuală este și 
repunerea în funcțiune a fostei 
brutării. S-a hotărât ca, în ve
derea realizării unor produse 
de panificație de calitate, vatra 
acesteia să se realizeze din 
piatră de râu. Se preconizează 
ca aceasta să înceapă să pro
ducă în aprilie a.c.

în finalul discuției noastre I- 
am întrebat pe dl Vasile Duna, 
președintele cooperativei:

- Are "Consumcoop" Brad 
șanse să se redreseze?

- Are. Facem tot ce de- 
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pinde de noi în acest sens. Și | 
cred că vom reuși s-o aducem ■ 
pe linia de plutire.

destinat zonelor defavorizate 
- dl Aurel Benea, primarul muni
cipiului Brad, solicită redes
chiderea - după ce va fi con
solidată - cât mai grabnică a 
acestei linii ce leagă Țara 
Zarandului de Valea Mureșului. 

Nașteri, căsătorii,
decese

De la începutul anului și 
până în prezent, la Brad s-au 
înregistrat 18 nașteri. Primul 
copil născut în acest an se nu
mește loan Horea Petrila.

în aceeași perioadă s-au 
înregistrat 9 căsătorii. în acest 
an primii care au spus DA în 
fața ofițerului stării civile au 
fost Marin Doru Lazăr și Ileana 
Dorina Dușan.

Divorțurile au fost în număr 
de șase, iar decesele 15.

Prima ședință a Consiliului 
local Brad din acest an a coin
cis și cu adoptarea unei hotă
râri foarte importante pentru 
cetățenii municipiului. Este 
vorba de stabilirea impozitelor 
și taxelor locale pentru anul 
1999. Câteva chestiuni legate 
de această hotărâre le-am aflat 
recent de la Elena Man, secre
tarul Primăriei.

- Hotărârea s-a adoptat în 
baza Ordonanței 62 din 1998, 
care modifică Legea 27 din 
1994. Este vorba în principal 
de impozite pe clădiri, pe te
renuri deținute de contribuabili, 
autoturisme, precum și taxe

Hotărâri ale Consiliului local

Reducerea unor impozite și taxe
impuse pentru eliberarea avi
zelor, autorizațiilor, certificatelor 
la nivelul localității, alte taxe 
instituite în baza legii.

- Ce noutăți aduce această 
hotărâre, dnă Man?

- De exemplu pentru impo
zitele pe clădiri, Consiliul local 
a hotărât reducerea, sau, mai 
bine zis, diminuarea valorii 
date de Ordonanța 62, cu 35 la 
sută. După părerea mea, acest 

lucru nu este legal. Oricum, 
urmează ca Prefectura să con
firme sau nu legalitatea ei. 
Specific la noi este faptul că 
fiind considerați ca locuitori ai 
Munților Apuseni, toate impo
zitele și taxele locale stabilite 
se reduc la jumătate pentru 
persoanele fizice. Trebuie 
spus însă că pentru persoa
nele juridice nu se aplică 
această diminuare.

Din discuție a mai reieșit și 
faptul că în prezent cota valo
rică pentru clădirile persoa
nelor juridice este de 0,5 la 
sută, ceea ce reprezintă ni
velul minim admis. De aseme
nea, pe terenuri s-a propus o 
reducere cu 50 la sută a im
pozitelor, la care se aplică 
încă o reducere de 50 la sută 
ca locuitori ai Apusenilor. Toa
te acestea, și nu numai ele, 

afectează destul de mult bu
getul Primăriei. S-a mai propus 
apoi, și consilierii au fost de 
acord, reducerea cu 25 la su
tă a impozitului asupra mijloa
celor de transport. Față de ni
velul impozitelor și taxelor din 
alte zone, s-a apreciat că în 
zona Brad acesta este mult 
diminuat. Raportate la Ordo
nanța 27, aici în 1999 nu 
cresc impozitele. în majoritatea 

cazurilor s-au stabilit limite 
minime, urmărindu-se dimi
nuarea acestora.

Exemplu în acest sens 
este și impozitul pentru activități 
lucrative, s-a propus o redu
cere față de minim cu 33 la 
sută. Hotărârea amintită a mai 
stabilit unele taxe pentru vân
zarea produselor în piață, care 
în mare parte au rămas ace
leași ca în anul trecut. Există 
totuși temerea că nu toate 
acestea vor fi validate de Pre
fectură, mai ales cele care cu
prind serioase reduceri față 
de nivelurile minime prevăzute 
de Ordonanță.



j Cuvântul liber 4 FEBRUARIE 1999

" mea a fost e<stes»
«r# ceva pentru 

comuna noastra"
Sunt locuri în județ în care n- 

am ajuns de două ori într-un an 
în deplasările noastre. Un astfel 
de loc este și comuna Hărău. 
Poate tocmai pentru că-i situată 
la doar 16 km distanță de 
municipiul reședință de județ, 
așezările îndepărtate atră- 
gându-ne îndeosebi. De fiecare 
dată însă am găsit-o "la post”, în 
primărie, pe secretara comunei, 
dna Natalia Spinean. Așa s-a 
întâmplat și luni când ne-a 
întâmpinat, ca și altădată, cu 
amabilitate, furnizând echipei de 
reporteri numeroase date 
referitoare la viața comunei, a 
oamenilor ei. Și-i firesc să fie 
bine informată căci lucrează aici 
din anul 1984.

Ce înseamnă munca de se
cretar la o primărie? O continuă 
documentare și cunoaștere a le
gislației, pentru ca hotărârile 
Consiliului local, dispozițiile 
primarului să fie încadrate în lege. 
Dar și întocmirea actelor de 
stare civilă, a anchetelor sociale 
pentru internarea copiilor în 
instituții de ocrotire, când este 
cazul - pe care le realizează cu 
ajutorul colectivului de sprijin al 
autorității tutelare și asistență 
socială. “împreună cu colegii de 
la celelalte primării, beneficiem 
de instruiri periodice organizate 
de Prefectură sau de Consiliul 
județean, ceea ce constituie un 
mare ajutor pentru mine" - afirma 
dnaSpinean.

Ne mai spunea că dorința 
dumneaei cea mai mare a fost 
și este aceea să se realizeze

ceva pentru prosperitatea co
munei, a oamenilor ei. Este firesc 
să aibă o asemenea dorință căci 
Hărăul îi este satul natal, aici au 
locuit părinții ei, aici și-a întemeiat 
propria familie. După terminarea 
școlii generale din comună și a 
Liceului teoretic din Simeria, a urmat 
Institutul de Subingineri Hunedoara. 
S-a căsătorit între timp cu un fost 
coleg de liceu, azi ofițer. “Am

păstrat această prietenie din 
școală și în 1978 ne-am căsătorit”- 
afirma cu un zâmbet sincer ce-i 
lumina chipul. Au venit apoi copiii - 
doriți și iubiți - pentru a uni și mai 
mult viețile lor. Azi Emil este 
absolvent de liceu și-și dorește să 
urmeze agronomia, iar cel mic, 
Bogdan, este elev în clasa a IV-a 
a Școlii Normale "Sabin Drăgoi’’ din 
Deva. îi antrenează și pe ei la lucrul 
în gospodărie căci după orele de 
serviciu continuă laolaltă cu soțul 
lucrul acasă. “Se străduiește să 
facă față, să lucreze și în propria 
gospodărie - spunea colega ei, dna 
Maria Albu - căci părinții nu mai 
sunt și au lăsat în urmă casă,

grădină, animale, teren agricol, 
își face datoria și la serviciu și 
acasă. Norocul este că-i tânără 
și plină de energie".

Viața femeilor aici la sat 
este mult mai grea decât a celor 
de la oraș - reflecta dna 
Natalia. “Ceea ce ne doare este 
că produsele noastre nu sunt 
căutate. Muncim cu profit 
minim, nu avem piață de des
facere. Este un of al sătenilor”. 
Notăm că femeile se mai 
ocupă și de împletit pulovere 
și ciorapi din lână, fac plapume. 
Săptămânal, merg la piețele din 
Deva sau Simeria cu lactate și 
se întorc cu detergenti, cu 
zahăr sau ulei. Câteva și-au 
deschis buticuri în propriile 
case că altă soluție nu aveau.

De la relatarea despre pro
pria viață, dna Spinean 
revenea mereu la aceea a fa
miliilor din sat. După cursul de 
croitorie organizat de dna 
Margareta Ocolișan la așe
zământul de cultură, doar 2-3 
tinere au avut răbdarea să 
continue această meserie. 
“Nimeni nu deschide un atelier 
de croitorie, de coafură- 
frizerie sau de reparații în
călțăminte" - spunea cu regret, 
convinsă că ar fi foarte ne
cesare. își dorește din suflet o 
viață mai prosperă pentru sat, 
condiții mai ușoare pentru 
femei în munca lor de fiecare 
zi și nu și-a pierdut încă spe
ranța că se va face totuși 
ceva.

Estera SÎNA

Hrănirea
la cerere?

și termine biberonul. A 

constrânge bebelușul să 
adopte un ritm rigid riscă să 
provoace indispoziții și di

ficultăți, când de fapt apetitul 
lui se va regla spontan și 
natural în săptămânile care 
urmează.

Bebelușul este capabil 
să-și cunoască și să-și ex
prime propriile sale nevoi. El 
dorește doar să se simtă 
fericit și în securitate.

în caz că mai plânge 

după ce a terminat de supt,
r' . ..................................... >

C-clItuilI tinereii frame
JX.

Orarul meselor be

belușului nu poate fi reglat 
ca un ceasornic. El are ritmul 
său propriu, pe care-l veți 

descoperi treptat. Bebelușii 
sunt diferiți, după greutatea 
lor, au nevoi diferite în ce 

privește numărul meselor.
O anumită regularitate în 

ce privește orele de masă 

este benefică pentru copii și 
permite mamelor să se 

organizeze. E bine ca re
gularitatea să se instaleze 

încet, fără a forța eveni
mentele, 

chiar 

dacă
admiteți că intervalul de 3 ore 

între mese poate fi cu ceva 

mai puțin sau mai mult.

Laptele matern este 
digerat mai repede decât 
laptele praf. în cazul în care 

plânge la numai două ore 
după ce l-ați alăptat, este 
contraindicat să-l lăsați să 
plângă. Avantajul alăptării la 
sân este că micuțul suge 
cantitatea pe care o vrea, 
când vrea.

Străduiți-vă să procedați 
'la fel dacă îl hrăniți cu bi

beronul. Nu-I lăsați să țipe de 
Joame, dar nici nu-l forțați să-

s-ar 

să 

a i 
nevoie de o mică rație su

plimentară. Dar motivul ar 

putea fi și o digestie dificilă 
sau crampe intestinale: 

țineți-l în brațe, legănați-l și 

mângâiați-l ușor pe burtică. 
Dacă plânge de oboseală, 

legănați-l puțin, apoi culcați- 
I și va adormi imediat. Este 
posibil să plângă frecvent 

pentru că nu a supt destul: 
ajutați-l să-și prindă de
getele sau dați-i o tetină și 
se va potoli.
(După “Bebelușul de ia 

o zi ia un an” 
de An ne Bacus)

putea 

mai 

b ă
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Femeia este simbolul iubirii, t

ocrotirii, al îngrijirii, este de fapt a sosi târziu acasă și de a nu face 
simbolul pasiv în toate cele toate corvezile presupuse a fi 
dătătoare de viață. Bărbatul- făcute în gospodărie, 
este simbolul forței, energiei, 
acțiunii, simbol activ. Nimănui nu 
i se pare ciudat faptul că femeia 
pleacă capul, însă acest 
comportament nu-i este iertat 
bărbatului. Femeia poate plânge, 
femeia tace, îndură, este 
răbdătoare... Un bărbat are 
dreptul să-și sacrifice pacea 
familială pentru reușita în 
carieră dar unei femei, chiar 
dacă este în post de conducere, 
nu-i este permisă “libertatea" de

Poate că a venit vremea să intre 
femeia în acțiune. A venit vremea 
când și femeia poate fi director, 
când poate conduce și încheia 
afaceri. Poate că a venit vremea 
ca bărbații să treacă peste orgolii 
și prejudecăți și să accepte femeia

ca partener egal în toate. Eu cred 
că lumea aceasta ar merge mai 
bine, cred că ar fi mai multă pace 
pe pământ și ar fi mai multă 
dragoste și înțelegere între 
oameni dacă femeile ar avea mai 
mult curaj să-și spună cuvântul 
și ar avea în puterea lor puncte 
cheie.

Sper într-o zi în care femeia 
va intra în acțiune și va anihila 
puterea - uneori distrugătoare - 
a bărbatului care poate că are 
forță, dar se pare că îi lipsește 
tocmai iubirea și sensibilitatea 
femeii.
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►Cu halate albe, apretate fi 
imaculate, vânzătoarele de 

lapte fi produse lactate 
de la MAC EU.

FOTO: Traian MÂNU

Pentru ca părul să crească 
mai repede, iată câteva „se
crete”: spălați părul cu zeamă 
de nuci verzi sau brusture; 
folosiți, în ultima apă de clătit, 
puțin oțet alimentar, care va 
degresa părul și va împiedica 
resturile de săpun să roadă 
firul și astfel crește mai 
repede; dați la rădăcina părului 
cu vitamina A și E sau frecați 
pielea capului cu un cățel de 
usturoi; la câteva luni, ungeți 
părul cu gaz și apoi spălați-l 
cu săpun de casă; dacă doriți 
să tăiați vârful firelor de păr 
cu foarfecă, faceți-o în 
diagonală, nu drept; părul are 
nevoie de umezeală, stropiți-l, 
când stați acasă, cu puțină apă 
minerală.

PLANTELE DECORATIVE DE APARTAMENT
BRADUL DE CAMERA (ARAUCARIA!

Are un aspect foarte plăcut datorită ramificațiilor strâns 
și uniform etajate și culorii cenușiu-albăstrii a acelor. 
Exemplarele tinere sunt potrivite pentru decorul 
apartamentelor, acestora găsindu-li-se ușor un loc la 
fereastră, pe masă sau pe un suport special. (Crește în 
insulele Norfolk din Oceanul Pacific, în păduri montane, 
într-o climă răcoroasă și umedă).

întreținerea în apartamente este ușoară, plantele 
putând fi păstrate în camere mai reci (10 grade C). Iarna 
pot sta chiar în camere neîncălzite, dar ferite de îngheț și 
cu multă lumină. Vara se vor păstra la umbră ușoară, deși 
suportă și soarele. Necesită mult aer, fără curenți și multă 
umiditate când e cald. Iarna se udă cam lat) săptămână o 
dată.

Transplantarea este necesară la 2-4 ani, folosind ca 
amestec 2 părți compost, 1 parte mraniță și 1 parte pământ 
de frunze, cu adaos de nisip. Important este ca planta să 
nu se îngroape mai adânc decât a stat anterior, deoarece 
putrezește ușor,

De la bunica învățate«
■ Funinginea nu se mai 

depune pe pereții sobei (cu 
lemne) dacă din când în 
când se aruncă peste jăratic 
doi pumni de coji de cartofi 
cruzi. Aburul rezultat dizolvă 
praful cărbunelui ars.

■ Pereții dați cu var nu se 
mai cojesc dacă în apa de 
var se pune sare până la 
saturație.

■ Petele de grăsime de 
pe parchet și podele ne
vopsite se scot cu apă 
oxigenată.

■ Mușamaua de pe me
sele din bucătărie se curăță 
cu o cârpă moale, înmuiată 
în lapte, cel puțin o dată pe 
săptămână.

■ Batistele nu mai trebuie 
călcate. După spălare, ne- 
stoarse, se întind bine pe 
faianța din baie, lăsându-le 
să se usuce.

■ Orezul folosit la sarmale 
sau ardei umpluți se fierbe 
de jumătate. Preparatele vor 
fi mai afânate și vor avea un 
gust deosebit.

■ Marmura albă se curăță 
cu apă oxigenată, în care s-a 
dizolvat sare fină.

■ Carnea care a prins 
miros de stătut se opărește 
cu ceai de mușețel, apoi se 
clătește în câteva ape reci.

■ Fundurile de lemn nu se 
spală cu detergenti, fiindcă 
se imprimă în fibră. După 

.utilizare se opăresc. »

ina DELEANU i

0 știință modernă, 
extinsă pe planurile 
superioare, la lumile 

constituite din materie mai 
subtilă decât cea fizică, 
ocultismul este știința lumii 
invizibile, care nu impre
sionează simțurile noastre 
obișnuite. Ocultismul pune ca 
prime principii negarea 
supranaturalului, precum și 
negarea hazardului, pe care 
înțelepții din antichitate îl 
considerau ca domeniul igno
ranților. El caută să întindă 
domeniul experimental și să 
găsească legile care stau în 
spatele faptelor, explorând 
invizibilul, pentru ca astfel să 
suprime misterul. Ocultismul 
pretinde că lumea fizică nu 
este singura care poate fi 
cercetată științific. După el, 
există lumi de materie mai 
subtilă, care pot fi cunoscute 
de toți cei care își dau os
teneala să le descopere.

uman, înainte de naștere cât 
și după moarte. Nimeni nu 
este special favorizat și nu 
este nevoie de calități spe
ciale, dar... căci există un DAR 
cu litere mari: aceste facultăți, 
existente lă toți, nu se află 
decât latente la cei mai multi. 
Este necesar un efort persis
tent pentru a le trezi, iar 
aceasta va constitui marea 
piedică. Nimic de altfel nu se 
poate obține fără un efort 
susținut: tot ce suntem, tot ce 
posedăm este rezultatul unui 
efort.

Ne putem întreba, la ce 
bun să studiem lumile su- 
prasensibile și dacă nu ar fi 
mai înțelept să ne mulțumim 
pentru moment cu lecțiile pe 
care trebuie să le învățăm pe 
pământ. Ocultismul reali
zează că pentru a înțelege 
lumea fizică, pe cea a e- 
fectelor, este necesar să 
înțelegem lumea hiperfizică,

UN ALT FEL DE (WOASTERE
î

Pentru a pătrunde în 
această lume invizibilă și a o 
cerceta, ocultismul se ser
vește de un simț aparte, am 
putea spuhe de un al șaselea 
simț, care își are sediul în 
glanda pineală și care se află 
în stare latentă în toți oamenii. 
Puțini sunt însă cei care în 
prezent se folosesc de ea. într- 
un viitor nu prea îndepărtat, 
majoritatea oamenilor vor fi 
dotați cu acest simț în stare 
de activitate.

Pentru majoritatea 
oamenilor cele trei întrebări: 
"De unde venim?”, "Pentru ce 
suntem aici?” și "Unde ne 
ducem?” au rămas, până în 
prezent, fără răspuns. Din 
păcate, părerea celor mai 
mulți este că nimeni nu este 
capabil să dobândească 
cunoștințe asupra acestor 
probleme de un interes pro
fund pentru umanitate. După 
opinia lui Max Heindel, 
autorul cărții "La Cosmogonie 
de Rose-Croix", el însuși 
■mare ocultist și vizionar, nimic 
nu este mai fals. Toți fără 
excepție, afirmă el, pot obține 
informații asupra acestor 
subiecte enigmatice, căci 
nimic nu ne împiedică să 
facem cercetări personale 

^asupra condiției spiritului

aceea a cauzelor, astfel 
oricine putându-se adapta 
mai ușor noilor condiții de e- 
xistență care îi sunt rezervate.

Metoda de care se fo
losește ocultistul este aceea 
a analogiei. El reunește cele 
două metode, aceea a in
ducției și aceea a deducției, 
pentru ca astfel să ajungă la 
adevăr. După ocultist, a face 
numai fizică precum 
fizicianul, este tot atât de 
greșit ca și a face numai 
metafizică precum teologul. 
Folosind metoda analogiei, 
înțelepții au stabilit că omul 
este asemeni universului; din 
această cauză ei numeau 
omul - microcosmos, iar 
universul - macrocosmos.

Cel care va dobândi 
cunoștințe în științele oculte, 
va trebui să le folosească 
spre binele umanității, lu
crând pentru semenii săi, 
uitându-se pe sine, altfel 
cunoașterea ocultă devenind 
periculoasă, atât pentru el cât 
și pentru ceilalți. Cel care nu 
posedă suficientă dragoste și 
nu are forța altruismului, nu 
va putea întreprinde fără 
pericol “cărarea" dificilă a 
acestei științe.

Valeria STOICA, 
instructor yoga t
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899 miliarde de lei pentru 

restructurarea sectorului bancar
Comisiile parlamentare de 

buget - finanțe au acceptat 
alocarea a 899 miliarde de lei 
pentru restructurarea
sectorului bancar, respectiv a 
Bancorex, din veniturile la 
bugetul de stat provenite din 
privatizare, aceste venituri fiind 
stabilite la 3.560 miliarde de lei.

Membrii comisiilor au 
acceptat varianta Guvernului la 
articolul privind veniturile din 
privatizare, deși președintele 
FPS anunțase că aceste 
venituri vor fi, în acest an, de 
8.300-9.000 de miliarde de lei.

Ministrul Finanțelor, Traian 
Decebal Remeș, a susținut că 
în proiectul de buget să nu fie 
incluse sume mai mari de 3.560

de miliarde de lei ca venituri 
provenite din privatizare, 
arătând că, potrivit unor 
înțelegeri prealabile cu FMI, s-a 
convenit că “veniturile mai mari 
din privatizare vor duce la 
scăderea necesității Guvernului 
de a recurge la împrumuturi 
externe" pentru finanțarea 
deficitului bugetar.

Parlamentarii din opoziție au 
arătat că în buget ar putea fi 
cuprinse "sume false", pledând 
pentru majorarea sumei 
cuprinse în buget la veniturile 
din privatizare.

In final, parlamentarii au 
acceptat, totuși, varianta 
Guvernului și au aprobat și un 
amendament propus de ministrul

Finanțelor, potrivit căruia 
"sumele rămase la 31 
decembrie 1998 din 
vărsămintele din privatizare 
pentru constituirea Fondului 
la dispoziția Guvernului și 
cele aflate în contul de 
depozit la Trezoreria statului 
se vor utiliza în 1999 pe baza 
hotărârilor de Guvern luate în 
1998". Potrivit lui Remeș, 
aceste hotărâri de referă la 
acordarea a 
miliarde de
industrie, 500 miliarde lei 
pentru agricultură și 80 
miliarde lei pentru dez
voltarea întreprinderilor mici 
și mijlocii.

1.881 de 
lei pentru

ELEVII ROMANI 
AU CEL MAI 
SCURT AN 

ȘCOLAR DIN 
EUROPA

Elevii români au cei mai 
redus număr de săptămâni 
de studiu din Europa, în 
schimb programele după 
care învață sunt ceie mai 
încărcate în Informații, de 
aceea, la sfârșitul liceului 
sau a facutății, tinerii sunt 
extrem de surmenați, a 
declarat agenției MEDIAFAX 
prof, liliana Preoteasa, direc
tor general în Ministerul 
Educației Naționale. în 
aceste condiții, una dintre 
cele mai importate preocu
pări aie conducerii ministe
rului este descongestio
narea programelor și nu 
reducerea numărului de ore.

în comparație cu alte 
state europene, în România 
anul școlar are 34 de 
săptămâni, în timp ce în 
Irlanda are 34-36, Italia mini
mum 40, Austria 36-42, 
Danemarca, Olanda, Suedia 
și Norvegia-40, Belgia 36-37, 
Germania 36-41, Franța 36, 
etc.

Elevii români au câte 29- 
33 de ore săptămânal, 
timpul de studiu în clase 
fiind foarte apropiat de cel 
din liceele occidentale.

lei, pe locurile următoare situându- 
se domeniile prelucrării țițeiului, 
cocsificarea cărbunelui 
2.506.000 lei, poștă și 
telecomunicații - 2.360.000 lei. 
Salariații din industria de extracție 
și preparare a cărbunelui au primit 
un salariu mediu net de 1.958.000 
lei, iar cei din extracția petrolului 
și gazelor naturale, de 1.989.000 
lei.

Raportul dintre indicele 
câștigului salarial mediu nominal

I
JI
I
I
I

Salariul mediu net pe 
11.300.000 lei, în luna 
I Salariul mediu nominal net pe 
l economie a fost, în luna decembrie 
J 1998, de 1.360.261 lei, iar cel brut
i de 1.756.071 lei, în creștere cu
* 14,2%, respectiv 16,6%, ca 

urmare, în principal, a acordării 
celui de-al treisprezecelea salariu 
și a primelor de sfârșit de an, 
informează Comisia Națională 
pentru Statistică. Cele mai mari 
salarii nete au fost acordate

I angajaților din domeniul financiar, 
^bancar și de asigurări - 3.600.000

REZERVA VALUTARA 
ÎN DEVIZE A

t

Brad românesc în Piața
San Pietro din Roma

A CRESCUT
Rezerva valutară a Băncii Naționale în devize 

convertibile a crescut, în luna ianuarie, cu 316,586 milioane 
dolari, ca urmare a intrărilor de valută din privatizarea 
RomTelecom și a cumpărărilor de pe piața valutară 
efectuate de banca centrală.

La sfârșitul lunii ianuarie, rezerva valutară în devize era 
de 1,979.086 miliarde dolari față de 1,6625 miliarde dolari, 
la sfârșitul anului trecut.

Rezerva valutară în aur se situa, la 31 ianuarie, la 
911,174 milioane dolari față de 924,3 milioane dolari, la 
sfârșitul anului trecut. Această reducere este urmarea 
scăderii prețului aurului pe piața internațională.

în total, rezerva valutară - devize convertibile și aur - a 
ajuns la 2,890.260 miliarde dolari, în creștere de la 2,5868 
miliarde dolari.

Banca Națională a calculat rezerva și în noua monedă 
europeană - euro. Rezerva în devize este de 1,735.432 
miliarde euro, iar rezerva în aur este de 798,995 milioane 
euro. La acest calcul s-a avut în vedere un curs de 1,1404 
euro/dolar.

economie,! 
decembrie i

net și indicele prețurilor de 
consum (puterea de cumpărare 
a populației) a fost de 111,7% 
față de luna precedentă, de 
105,3% față de decembrie 1997 
și de 67,9% comparativ cu 
octombrie 1990.

Rata inflației, determinată pe 
baza creșterii prețurilor de 
consum al populației, a fost în 
decembrie de 2,2% față de luna 
precedentă și 40,6% față de 
decembrie 1997.

la 
va fi

Bradul uriaș care va fi 
împodobit în Piața San 
Pietro din Roma 
Crăciunul anului 2001
unul din Carpații românești, 
după ce Vaticanul a aprobat 
propunerea făcută de 
Ambasada României pe 
lângă Sfântul Scaun, se 
arată într-un comunicat 
remis agenției MEDIAFAX.

România va fi astfel 
prima țară cu populație 
majoritar ortodoxă care va 
oferi Romei un asemenea 
dar ecumenic.

Din 1982, la inițiativa 
Papei loan Paul al ll-lea, în 
monumentala piață San

V - - - - ———————

SIDA
500 de copii și 130 de adulți 

diagnosticați cu
Aproape 500 de copii și 

peste 130 de adulți au fost 
diagnosticați, în cursul anului 
1998, ca fiind bolnavi de SIDA, 
numărul cazurilor de SIDA 
înregistrate în România 
ajungând la 5.040 de copii și la 
690 de adulți, potrivit unei 
statistici realizate de Ministerul 
Sănătății.

Cei 138 de adulți bolnavi 
de SIDA diagnosticați în 1998 
reprezintă cel mai mare număr 

mă

de astfel de cazuri noi 
înregistrate anual, din 1985 și 
până în prezent. Cele mai multe 
dintre aceste îmbolnăviri s-au 
produs din cauza contactelor 
sexuale neprotejate, atât 
heterosexuale, cât și homo
sexuale, dar și ca urmare a 
consumului de droguri 
injectabile sau a utilizării 
truselor sanitare nesterilizate. 
Dintre adulți, 210 au murit din 
cauza bolii.

Peste 2.000 de copii 
bolnavi de SIDA au murit până 
în prezent, iar 58 au fost 
pierduți din evidențele 
medicilor deoarece și-au 
schimbat domiciliul și nu au 
declarat noua adresă. Cei mai 
multi dintre copii au dobândit 
boala înainte de 1990, prin 
folosirea instrumentarului 
medical nesterilizat sau ca 
urmare a unor infecții 
intraspitalicești.

SUB SEMNUL SCADIRW ECONOMICE
Deficitul comercial al României a depășit trei 

miliarde dolari în primele 11 luni din 1998 
Deficitul balanței comerciale a României, în 

primele 11 luni din 1998, s-a ridicat la peste 3,06 
miliarde dolari, față de 2,29 miliarde dolari în perioada 
similară din 1997,-pe fondul creșterii importurilor cu 
5,9% și scăderii exporturilor cu 2,3%, informează 
Comisia Națională pentru Statistică (CNS).

Importurile realizate în perioada menționată au 
atins cifra de 10,6 miliarde dolari, în timp ce exporturile 
au totalizat circa 7,6 miliarde dolari. O ameliorare a 
situației importurilor a fost consemnată în luna 
noiembrie 1998, când acestea s-au situat la nivelul 
de 942,2 milioane dolari, reflectând o scădere cu 
13,9% față de octombrie 1998 și cu 9,1%, raportat la 
noiembrie 1997. Această evoluție nu și-a găsit însă 
o compensare prin exporturi, care își mențin trendul 
descrescător, în luna noiembrie acestea situându-se 
la nivelul de 668,8 milioane dolari, fiind cu 9,7% mai 
reduse față de luna anterioară și cu 0,4% comparativ 
cu luna corespunzătoare din 1997. în structura 
importurilor, cea mai mare pondere au deținut-o 
mașinile, aparatele și echipafnentele electrice 
(22,6%), urmate de materii prime și articole din acestea 
(15,5%), produse minerale (14,3%), precum și 
produse ale industriei chimice și industriilor conexe 
(8,7%).

Comparativ cu primele 11 luni din 1997, importurile 
au crescut la animale vii și produse animale (de.3,5

ori), la grăsimi și uleiuri animale sau vegetale (cu 
76,5%), produse farmaceutice (cu 61,9%), la auto
mobile, tractoare (cu 51,7%).

Exporturile României au constat, în principal, în 
materii textile și articole din acestea (26,2%), urmate 
de produsele metalurgice (19,4%), mașini, aparate 
și echipamente electrice (9,3%), încălțăminte (7,3%). 
Creșteri importante ale exporturilor în primele 11 luni 
din 1998 au fost consemnate la articole și accesorii 
de îmbrăcăminte din tricotaje, produse din fontă, fier 
și oțel, lemn brut, cherestea, produse vegetale. Au 
scăzut exporturile de îngrășăminte, animale și 
produse animale, grăsimi și uleiuri animale și vegetale.

Principalele state față de care balanța comercială 
este excedentară pe 11 luni din 1998 sunt Grecia, 
Olanda, Portugalia, Bulgaria, Iugoslavia, Republica 
Moldova, Turcia, Egipt și Israel. Balanța comercială 
este deficitară în relațiile cu majoritatea statelor 
europene.

Principalele state partenere ale României în 
domeniul importurilor sunt Germania (care deține 
17,5% din total), urmată de Italia (17,4%), Federația 
Rusă (9,2%), Franța (6,7%) și Ungaria (4,7%).

Exporturile românești au ca principale destinații: 
Italia (22,1% din total), Germania (19,6%), Franța 
(5,9%), SUA (3,9%) și Turcia (3,9%).

Producția industrială a scăzut cu 17%
Producția industrială a României realizată 

în 1998 s-a redus cu 17%, în volum absolut și 
cu 17,3% în condiții comparabile din punctul 
de vedere ai numărului de ziie lucrătoare, față 
de 1997, în principat ca urmare a declinului 
înregistrat în industria prelucrătoare și a 
menținerii unor importante stocuri de 
produse finite, reiese din datele Comisiei 
Naționale pentru Statistică (CNS).

Scăderea consemnată în industria 
prelucrătoare a fost de peste 18%, tonul fiind 
dat de evoluția din sectorul bunurilor de 
folosință îndelungată, al cărui recul a fost de 
circa 41%. Producția s-a redus semnificativ 
ia edituri, poligrafie, confecționarea 
articolelor de îmbrăcăminte, construcții 
metalice, mobilier, mașini și echipamente. 
Singurele domenii unde au fost remarcate 
creșteri ale producției au fost prelucrarea 
tutunului, precum și în cele ale mijloacelor 
de transport rutier.

Producția industrială a lunii decembrie 
1998 a fost mai mică cu 8% în volum absolut 
și cu 9,1% în condiții comparabile din punctul

de vedere al numărului de zile lucrătoare, 
consecință a reducerilor înregistrate în in
dustria extractivă și în industria prelucrătoare.

Valoarea livrărilor de produse industriale 
în 1998 s-a cifrat la 168.608 miliarde iei, din 
care livrările ta export au însumat 41.567 
miliarde lei. Valoarea stocurilor de produse 
finite din industrie, la 31 decembrie 1998, era 
de 16.212 miliarde lei, reprezentând 37,4% din 
resursele lunii decembrie.

Pe de altă parte, cifra de afaceri a 
întreprinderilor cu activitate industrială s-a 
majorat, în primele 11 luni din 1998, în termeni 
reali, cu 3,5% față de perioada similară din 
1997, creșterea fiind susținută, în principal, 
de industria extractivă și de o serie de ramuri 
din industria prelucrătoare.

Principalele resurse de energie primară, 
în primele 11 luni din 1998, au totalizat49.732,1 
mii tone combustibil convențional (din care 
31.698,2 mii tone din producția internă), în 
scădere cu 12,1% față de aceeași perioadă 
din 1997, în condițiile reducerii producției cu 
10,1% și a importului cu 15,3%.t

Pietro, cuprinsă între 
coloanele lui Bernini, sunt 
aduși, din diverse țări ale 
lumii, brazi care sunt 
plasați lângă Ieslea Sfântă 
ce închipuie Nașterea 
Mântuitorului, cu perso
najele biblice în mărime 
naturală. Zeci de mii de 
oameni, italieni și turiști 
veniți din lumea întreagă, 
vin în zilele sărbătorilor 
creștinătății să vadă Piața 
San Pietro. în ultimii doi 
ani brazii au fost dăruiți 
de Polonia și Germania, 
iar în 1999 și 2000, pomul 
de Crăciun va fi oferit de 
Cehia, respectiv Austria.

*
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Diversificare
La Antrepriza SUT - Pres

tări servicii Deva, din cadrul SC 
“Condor” SA, a fost organizat 
un modern atelier de tâmplărie 
din lemn. Dotat cu utilaje cores
punzătoare - gater, uscător, 
alte instalații și echipamente 
atelierul execută la comandă, 
pentru unitățile SC ,,Condor”SA, 
dar și pentru terțe firme și 
persoane o serie de lucrări 
specifice de tâmplărie: uși, 
ferestre, grinzi etc.

,,Caravana 
Umanistă”

în cadrul Conferinței anuale a 
filialelor județene din Moldova ale 
Partidului Umanist Român, 
organizată nu de mult în 
municipiul lași, a fost declanșată 
acțiunea „Caravana Umanistă”. 
Mai multe echipe formate din 

L-

•La Băita*
Punctul farma

ceutic veterinar 
satisface cerințele 
locuitorilor

Zona Bă ița, recunoscută 
ca fiind propice creșterii 
animalelor, beneficiază de un 
punct farmaceutic veterinar 
aparținând Sanifarma Vet 
De va MCM. Prețurile 
practicate aici sunt identice 
cu cete de ia farmaciile 
veterinare din Deva.

trovizionareajăcuțăjțeri^

. A RĂMAS FĂRĂ PERMIS 
IdeCONDUCERE
| Cu prilejul activităților
■ desfășurate în teren de lucrătorii 
1 Biroului Poliției Rutiere, în municipiul 
|Deva a fost depistat și Spitale 
i Poascualino, administrator la SC 
! Poascualino SRL Deva, în timp ce 
Iconducea autoturismul sub 
| influența băuturilor alcoolice.
, Conform Decretului 328/1966,
• a fost sancționat contravențional 
| și i s-a ridicat permisul de condu- 
jcere în vederea suspendării.

I TAXATOAREA Șl CONCU-
■ BINUL

Lucrători ai Poliției Criminale 
I au dat de urma unei afaceri destul 
| de curioase. Ei au stabilit că Maria 
.Voichița Oprean, 36 de ani, din 
I Deva, taxatoare la SC Deva Trans 
| SA Deva - a intrat într-o zi în biroul
■ directorului firmei, de unde a furat
• o legitimație de călătorie valabilă 
| pe toate cursele locale de trans- 
IPort.

Taxatoarea a completat

Joi
4 februarie

TVR I
9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 

11.00 TVR Timișoara 10.05 
Pentru dv., Doamnă! (r) 13.00 
Mistere și minuni (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 Tri
buna partidelor parlamentare
15.30 Conviețuiri (mag.) 16.30 
Desene animate 17.00 Serial 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 397) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială 20.50 Telesport 21.00 
Mireasa cerșetoare (s, ep. 1) 
22.05 Cu ochii’n 4 22.50 Jurnalul 
de noapte. Sport 23.00 Dintre 
sute de catarge

TVR 2
9.00 Gala FIFA (r)10.15 

Lumea bărbaților (s/r) 10.40 
Cultura în lume (r) 11.25 
Documentar TV (r) 12.10 Sun
set Beach (s/r) 13.00 Medicina 
pentru toți (r) 13.30 Alfa și 

JDmega (r) 14.00 Emisiune în

fruntași ai partidului vor străbate 
în acest an întreg teritoriul țării 
într-o intensă misiune de propa
gandă a doctrinei și strategiei 
acestei formațiuni politice.

PUR tinde spre 
un cartel electoral

Cu puțin timp în urmă, o 
delegație a Partidului Umanist 
Român, condusă de președintele 
fondator al partidului, importantul 
om de afaceri Dan Voiculescu, a 
participat la consfătuirea filialelor 
județene ale PUR din nordul țării 
- organizată la Suceava - și la 
conferința anuală a filialelor din 
Moldova - ținută la lași. în 
„informația de presă" sosită pe 
adresa Filialei județene 
Hunedoara a PUR, pe care ne-a 
pus-o la dispoziție președintele 
acesteia, dl Grațian Faur, sunt 
consemnate subiectele confe- 
rințelor județene de dare de

odic, satisface cerințele 
cumpărătorilor. Mai solicitate 
sunt medicamentele din 
gama antibiotice și 
antiparazitare, dar și 
concentratele și otrava 
pentru rozătoare. “La punctul 
farmaceutic veterinar din 
comună, locuitorii zonei 
găsesc o paietă largă de 
produse specifice, nefiind 
nevoiți să meargă ia oraș. 
Avem un număr mare de 
dienți, îndeosebi în zilele de 
târg, dar și în perioada de 
vară ”-ne-a spus domnișoara 
Ana Perian, asistent veterinar.

legitimația cu numele concubinului 
ei, loan Lăcătuș, din Deva. Drept 
pentru care i s-a întocmit dosar 
penal.

TELEFONUL CU DICHIS
Un maramureșean fără 

ocupație, din Copalnic-Mănăștur,

POLIȚIA 1N "I
ACȚIUNE j

în vârstă de 30 de ani, a intrat în 
bucluc. Și asta tot din cauză că a 
intrat într-un birou.

De data asta este vorba de 
biroul din cadrul SC Peco SA, 
Deva. De aici, Ovidiu Voicu a furat 
un telefon mobil în valoare de 
6.000.000 lei.

VIOLENȚĂ
Câte 100 000 de lei amendă 

au trebuit să plătească Teodor 
Neag, 30 de ani, din Moldova 

limba germană 15.10 Limbi 
străine. Spaniolă 15.35 Desene 
animate 16.00 Țiganca (s, ep. 
120) 16.50 Moment folcloric 
17.00 Ceaiul de la ora 5 19.10 
Față în față cu autorul 20.10 
Mistere și minuni (s, ep. 16) 21.00 
Ultimul tren (em. economică) 
22.00 Luminile Nordului (f. SUA 
1979)

ANTENA I
10.00 Știri 10.15 Agenția de 

presă (r) 10.20 Cafea cu parfum 
de femeie (s) 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. 165) 16.30 Știri 
17.00 Trei destine (s, ep. 84) 
17.50 Zodiac 18.00 Uraganul (s, 
ep. 8) 19.00 Observator 19.30 
Marius Tucă Show 21.00 Night
man (s, ep. 19) 22.00 Procurorul 
(s, ep. 19) 23.00 Observator
23.30 Agenția de presă 23.35 
Printre rânduri (talkshow) 

seamă abordate la cele două 
întâlniri: Platforma Partidului 
Umanist Român; Obiectivele 
politice ale anului 1999; 
Problematica imaginii parti
dului; Rapoartele de acti
vitate ale filialelor partici
pante privind stadiul 
îndeplinirii obiectivelpr pe 
anul 1998 și programele de 
acțiune pe anul 1999; Stadiul 
pregătirii conferințelor 
județene de dare de seamă 
și alegeri din primăvara 
acestui an.

în cadrul conferinței 
anuale de la lași s-a votat și 
strategia de participare a PUR 
la viitoarele alegeri din anul 
2000 sau anticipate. Astfel, la 
alegerile locale, PUR va 
candida pe liste proprii, în 
schimb la alegerile generale 
va participa în cadrul unui 
cartel electoral alcătuit din 
formațiuni politice cu doctrine 
apropiate de a sa. (D.G.)

Pompieri voluntari 
în cadrul Primăriei Băița 

activează Formația Civilă de 
Pompieri alcătuită din 40 de 
voluntari care reunesc trei 
sate și este condusă de dl 
Constantin Marcu. în celelalte 
8 sate aparținătoare comunei 
există câte o formație civilă de 
pompieri compusă din 7 
persoane voluntare. Din 
spusele dlui Constantin 
Marcu am reținut că în anul 
trecut nu s-au semnalat 
evenimente deosebite, că 
activitatea acestor formații

Nouă, și Cristian Florin Cernea, . 
20 de ani, din Deva. Ambii fără I 
nici o ocupație. De ce? Pentru | 
acte de violență. j

COMERȚ ILICIT |
în urma unei acțiuni a ■ 

polițiștilor care combat ‘ 
criminalitatea economică, | 
pentru prevenirea actelor de | 
comerț ilicit, au fost sancționați ! 
și loan Cobzaru din Țăndărei, I 
județul Ialomița, și Elena Miron, | 
din Fîntînele, județul Suceava. ,

Trebuie spus însă că > 
asemenea practici nu sunt | 
deloc puține. Dimpotrivă. Se ■ 
pare că se înmulțesc. Cei ce 1 
încalcă legislația sunt atât din | 
alte părți ale țării, cât și din județ. |

Daniel Cosma, 23 de ani, din ! 
Piatra Neamț, Mariana Inelar, 37 I 
de ani, din Deva, Aurel lancu | 
Brie, 24 de ani, Alba lulia, sunt . 
doar câțiva dintre aceștia. '

Rubrică realizată cu I 
sprijinul Poliției | 

municipiului Deva j

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! 9.10 Dreptul la iubire (s/ 
r) 10.00 Tânăr și neliniștit (s/r)
10.45 Drumul spre lumină (f/r) 
12.05 Nebun după tine (s/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Angel Heart 
(thriller SUA ’87) 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 18.15 Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei cu F. Călinescu
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Melrose Place (s, ep. 113)21.30 
Mercenarii (s, ep. 3) 22.15 Știrile 
PRO TV 22.20 Chestiunea zilei
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 20) 22.55 
Știrile PRO TV 23.30 întâlnire cu 
presa

ACASĂ
7.00.Uneori avem aripi (s/r)

7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 Te 
iubesc (s/r) 9.00 Dragostea nu 
moare (s/r) 10.00 Piscina ucigașă 
(f/r) 12.00 Ca la mama Acasă (r) 
12.15 Ultima vară (s/r) 13.15 D.a. 
(r) 13.45 Dragoste și putere (s/

La Siderurgica Hunedoara

O nouă investiție de r

45 milioane de dolari
La București, a fost semnat de către Siderurgica SA 

Hunedoara și Grupul italian Danielii protocolul de 
modernizare a laminorului doi de sârmă.

în urma licitației de modernizare a laminorului 
hunedorean, licitația a fost câștigată de firma italiană, 
care va investi in retehnologizarea Siderurgicei SA suma 
de 45 de milioane de dolari și reprezintă a patra etapă 
de restructurare a societății promovată în siderurgie.

Prin promovarea acestei investiții, siderurgia 
hunedoreană urmează să se axeze pe producerea 
electrică a oțelului în zona Peștișului, urmând ca în timp 
celelalte sectoare să fie închise.

De menționat că această investiție se face având ia 
bază credibilitatea siderurgiei hunedorene, fără garanții 
guvernamentale sau sprijin bancar, fapt ce conduce la 
o nouă imagine în relațiile cu partenerii străini.

Corne! POENAR

vizează în primul rând preve
nirea incendiilor. Trupele de 
pompieri voluntari au 
participat activ la scoaterea 
apei și curățirea fântânilor 
afectate de inundațiile din 
vara trecută. Periodic, în 
fiecare sat, are loc o ședință 
de instruire a populației, iar 
în a doua duminică a fiecărei 
luni, membrii formațiilor 
desfășoară cursuri de 
pregătire și instruire 
profesională.

Cristina CÎNDA

Cristina Pașca, unul din cei mai vrednici factori ai Oficiului 
poștal municipal Brad.

Foto: Traian MÂNU

r) 14.45 Misterioasa doamnă (s/ 
r) 15.30 Te iubesc (s, ep. 111) 
16.00 Uneori avem aripi (s, ep. 
130) 16.45 Guadalupe (s, ep. 
112) 17.30 Ultima vară (s, ep. 60)
18.25 Ca la mama Acasă 18.30 
Dragostea nu moare (s, ep. 51)
19.25 Dex, mascatul (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s, ep. 294)
20.45 Misterioasa doamnă (s)
21.30 Surorile (s, ep. 34) 22.30 
Amețeala (thriller SUA ’58)

PRIMA TV
7.00 Prima oră (mag. matinal) 

10.00 Ultima ediție (talksnow/r) 
12.00 Misterele din New Orleans 
(s) 13.00 Știri 13.10 Atingerea 
îngerilor (s) 14.05 Celebri și 
bogați (s)15.00 Maria Mercedes 
(s, ep. 50) 16.00 Știri 16.10Tia și 
Tamera (s, ep. 48) 16.35 Malcolm 
și Eddie (s, ep. 48) 17.00 Jerry 
Springer Show 18.00 Știri 18.50 
Real TV 19.00 Detectivi de elită 
(s, ep. 14) 20.00 Camera 
ascunsă (div, ep. 70) 20.30 
Dispariție în Caraibe (dramă SUA 
1990) 22.00 Frasier (s, ep. 20)

Informații • Note F
Case noi

Doi oameni din comuna Ribița 
își construiesc case noi. Este 
vorba de Marcel Indrieș și 
Mircea Cimpoaie. Foarte multi 
alții își modernizează casele, le 
lărgesc.

Apă la Baia de Criș
Din bugetul pe 1998 Primăria 

comunei Baia de Criș a folosit 30 
milioane lei pentru întocmirea 
documentației în vederea 
introducerii apei potabile în satul 
de reședință al comunei și în 
alte câteva localități compo
nente. (Tr. B.)

10.00 Fuga (thriller, 1991)
11.30 Mai iute ca moartea (w., 
1995) 13.15 Studii superioare 
(dramă, 1995) 15.30 Cu sania... 
pe nisip (co., 1993) 17.15 
Mizerabilii (dramă romantică, 
1995) 18.15 Magna cum laude 
(dramă, 1994) 20.30 Aleasa 
inimii (co. romantică, 1992)22.00 
Călător prin timp (dramă, 1994) 
23:45 Vreau capul lui Mavis 
Davis! (co., 1998) 0.00 Un bacșiș 
de 2.000.000$ (co., 1994)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program comer

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

ANTENA PDEVA
10.00-10.10 Știri (r) 10.10- 

17.50 Antena 1 - București 
17.50-18.00 Știri 19.00 - 24.00 
Antena 1 - București

Joi, 4 februarie

O BERBEC
Doamnele sunt foarte 

răbdătoare, dar nimeni nu 
apreciază aceasta. Veți avea 
neînțelegeri cu colegii, iar șefii 
se fac că nu observă. Totul 
se va îndrepta însă curând, 
chiar dacă o sumă de bani 
întârzie să apară.

3 TAUR
Este o zi plăcută, lucrurile 

sunt ordonate “optim". Treptat, 
veți întineri. Energia de care 
dispuneți este fără limite!

O GEMENI
Domnii din Gemeni vor fi 

amabili și sociabili, își vor 
îmbunătăți relațiile cu colegii, cu 
familia. Pentru doamne, 
sentimentele devin prioritare. Au 
nevoie de dragoste, de tandrețe 
și vor avea parte de ele.

O RAC
Veți face noi proiecte de 

viitor. O cunoștință cu caracter 
duplicitar vă poate oferi un 
exemplu dureros, iar circulația 
vă poate rezerva o surpriză 
neplăcută; fiți precauți când 
circulați singur pe stradă.

Z LEU
Doamnele din Leu sunt mai 

creative, mai energice. Vor 
avea parte de întâmplări 
incitante, vor participa la multe 
evenimente mondene, iar 
relația cu partenerul 
evoluează bine.

O FECIOARĂ
Planetele vă ajută să 

judecați corect situația. 
Armonie și satisfacție 
crescândă în relația cu 
partenerul și în general în 
relațiile personale.

O BALANȚĂ
Nu vă bazați pe promisiuni 

și nu riscați nimic. Nu vă 
supărați dacă nu sunteți pe 
aceeași lungime de undă cu 
partenerul. Purtați, cu calm, un 
dialog despre motivele 
neînțelegerii.

O SCORPION
Situația financiară vi s-a 

îmbunătățit, dar nu-i momentul 
pentru afaceri. Evitați motivele 
de ceartă atât în familie cât și 
cu cei din apropiere.

5 SĂGETĂTOR
Problemele legate de 

locuință ori de familie vă cer 
eforturi mari. Sfârșitul de 
săptămână îl veți sacrifica în 
acest sens. Totuși, acordați- 
vă atenție și dv. Folosiți banii 
în mod chibzuit!

O CAPRICORN
Puterea dv de concentrare 

este în scădere. Sunteți 
nervos, iritabil și luați decizii 
pripite, inexacte. Așteptați ca 
judecata să vi se limpe
zească și fiți prudent și după 
aceea.

Z VĂRSĂTOR
Vă vor reuși azi doar 

lucrurile pregătite din vreme 
și cu multă grijă. Nu vă asumați 
responsabilități noi, nu luați 
decizii în probleme materiale. 
Șanse bune la finele 
săptămânii.

Z PEȘTI
Sunteți sensibil și capricios. 

Ceea ce ieri susțineați că-i un 
adevăr etern, azi vi se pare o 
inepție. Nu vă grăbiți să vă 
exprimați ideile mai înainte de 
a reflecta asupra lor.

nceescet
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depanări. Tel. 211798 (10-20) 
(6988)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând bicicletă Pegas 
bărbătească, teren intravilan 
Geoagiu Băi, prețuri nego
ciabile. Tel. 216590, după 
ora 20.

• Cumpăr celulare GSM 
defecte, sparte sau codate, 
eventual repar sau decodez. 
Tel. 094 859958 (6204)

• Vând societate comercială 
cu activitate de comerț cu

• Vând 3000 mp loc casă, 
cu grădină 100 pomi fructiferi, 
Hărău -15 km. Deva. 226386, 
094 521356 (90891)

• Vând teren intravilan 1450 
mp, str. Iosif Vulcan, Deva. Tel. 
215040 (6221)

• Vând apartament 2 ca
mere, Deva, lângă Casa de 
Cultură. Tel. 094 568993 
(6208)

•Vând casă, Deva, str. Pru
nilor, nr.9. Tel. 215754. (6218)

• Vând /schimb apartament 
4 camere, cu apartament 2 
camere și garsonieră, central, 
Deva. Tel. 227577. (6213)

• Vând garsonieră Orăștie, 
Mureșului, 24/36. Informații 
Orăștie, Pricazului, 54/14,

amănuntul. Deva, str. Șaguna, 
nr.2, tel. 211548, orele 10-12. 
(6205)

• Vând caroserie, motor 
Dacia 1300, cutie viteze,-uși, 
capote Dacia 1100. Tel. 
225684 (6210)

• Vând mașină de spălat cu 
storcător, nouă, sigilată Tel. 
673140 (90-894)' '

• Viagra, 120.000, spray 
contra ejaculării rapide 
159.000, 01/6376273, 092/ 
342628, 092/342629. (OP)

• Vând și montez parbrize, 
Deva, DragoșA/odă, 14, tei. 
225075 (6161)

• Vând spațiu comercial și 
mașină tricotat circulară (tre
ning, indispensabili), Orăștie,

• Angajăm șofer, bucătar, 
ospătar, menajeră. Tel. 092 
260066. (CS)

• Angajăm cofetar. Tel. 
227694 (6219)

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

• Sunteți o persoană am
bițioasă? Doriți să câștigați 
mulți bani? Dacă da, sunați și 
profitați de oportunitate indi
ferent dacă sunteți șomer sau 
student. Puneți mâna pe cel 
mai apropiat telefon și deran- 
jați-ne. Telefon 627527. (6164)

• Efectuez avantajos trans
port cu camion 18 t (dubă 
închisă). Tel. 092/356285 
(3395)

zilnic după ora 16. (4147)
• Vând garsonieră Deva, 

bloc 8, ap. 57, tel. 673138
(6352)

•Vând Dada 1300,9.000.000 
lei. Deva, Grigorescu, 21. Tel. 
211618 (6202)

• Vând tractoare U 650 și 
utilaje agricole. Tel. 092 
777302 (6216)

• Vând Dacia 1300 break, 
cuptor microunde și societate 
comercială SRL. Tel. 227479 
(6209)

• Vând WV Transporter, 
benzină, neînmatriculat și 
utilaje agricole import Ger
mania (pompe erbicidat). Tel. 
672162 (6218)

• Vând Dacia 1310, fabri
cație 1985, stare excepțională, 
preț negociabil. Săcămaș, 
nr.10 (6206)

• Vând ARO Diesel, fabri
cație 1989, camionetă acope
rită, numere noi, carte identi
tate, motor Brașov, preț nego
ciabil 28.000.000, talon Mazda 
626. Tel. 234489 (6214)

• Vând apartament 2 ca
mere în Simeria, cu îmbu
nătățiri, 11500 DM, negociabil. 
Tel. 233354 (6207)

• Vând Oltcit, an fabricație 
1989, preț 1000 DM, nego
ciabil Bobîlna, 58. Tel. 094 
516321 (6232)

• Vând Dacia papuc, 5 lo
curi, preț convenabil. Tel. 092 
260066 (CS)

• Vând Dacia 1300, TX, 
fabricație 1988, CIVT, preț 
negociabil, tel. 094/825811 
(4146)

• Vând camion Liaz cu 
remorcă (181), tel. 092/405425 
(3394)

• Vând oțel beton <ț>6 = 2965 
și <|>8, 10,12 = 2805. lei/kg. Tel. 
213637, 092 348200 (6975)

tel. 241230, 092/538874 
(4148)______________________

• Vând oi și vacă fătată, 
Balomir, nr. 81. Informații 
Resedea Aurel. (3166)

ÎNCHIRIERI

• închiriez garsonieră ne
mobilată, în str. Libertății, bl.4, 
sc. 1,etaj 3, ap.21. Tel. 213638, 
219587, 2116073. (6699)

• închiriez spațiu 200 mp 
(Milițianul grăbit). Tel. 223468, 
după ora 18. (6160).

OFERTE DE 
SERVICII

• Societate comercială an
gajează agenți comerciali. Tel. 
234283 (6991)

• Angajez șofer profesionist 
cu experiență cu atribuții și de 
gestionar. Numai oferte se
rioase. Tel. 216992 (6215)

• Efectuez transport marfă 
autoutilitară 1,5 tone. Tel. 
621696, 219232, 092 281895 
(6691)

• Societate comercială an
gajează contabil cu expe
riență, gestionar cunoscător 
piese auto, agenți comerciali 
posesori de carnet conducere 
categ.B. Tel. 092 487709 
(6700)

• INTERAMERICAN ASI- 
GURĂRI angajează persoa
ne sociabile, perseverente 
pentru postul coordonator 
activitate, în cadrul agenției 
Deva. Rugăm cei intereasați 
trimiteți C V. la nr. fax: 01/ 
2107742, 01/7815023.

• Caut șofer pentru taxi, cu 
mașina firmei. Tel. 222977 
(6228)

DIVERSE

• Ofer recompensă celui 
care poate da relații în legătură 
cu bunurile mobile sau imo
bile ale numitului Costin D-tru, 
din Deva, str. Libertății,bl. A, 
ap. 104, în vederea recuperării 
unei sume de bani. Tel. 094/ 
561835, 092 2548787 (6211)

• în conformitate cu Legea 
nr. 137/1995, S.C."Clasic 
Comexim"SRL Deva anunță 
începerea demersurilor pen
tru obținerea acordului de 
mediu pentru intenția de des
chidere a unui magazin-flo- 
rărie, în Deva, str. 1 Decembrie, 
nr.14. Eventualele sesizări se 
depun la sediul APM Deva, str. 
Aurel Vlaicu, nr. 25. (6200).

• S.C.HTR&D SRL Hune
doara anunță practicarea ada
osului comercial între zero la 
200%, din data de 01 02 1999. 
(4243)

PIERDERI

• Pierdut cod fiscal cu nr. R 
5012723. Se declară nul. (8873)

• Pierdut carnet student pe 
numele Ciobanu Adriana. Se 
declară nul. (6222)

• Pierdut BCF 2 bucăți, 
eliberate în data de 3.12.1998, 
seriile 01537999-800, pro
prietatea ANDIPRZM Bucu
rești. Le declar nule. (6351)

• Pierdut carnet și legiti
mație de nevăzător, eliberate 
de AN Hunedoara, pe numele 
Gorjanu Elena. Le declar nule.

DECESE

• Familiile Lazea și Irimie 
anunță cu adâncă durere 
dispariția din viață a

dr. VALERKA MUNTEAN,

n. NKA
înmormântarea va avea 

loc vineri, 5 februane 1999, 
era 13, în Cimitirul Ortodox 
din Simeria. Odihnească-se 
în pace I (6225)

Sarmizegetusa - o comuna la șosea, 
dar greu accesibila

în repetate rânduri locuitorii comunei Sarmize
getusa și-au manifestat profunda nemulțumire în 
ceea ce privește transportul în comun Deși este 
străbătută de DN 68, la ora actuală nu există nici un 
autobuz care să facă legătura între comună și 
orașele apropiate, cu excepția,cursei Tg. Jiu - 
Timișoara. Orele la care acest autobuz ajunge în 
Sarmizegetusa (la ora 12,00 trece înspre Timișoara 
și la ora 17,00 vine de la Timișoara) sunt total 
nepotrivite pentru oamenii cu treabă la oraș și cu 
atât mai mult pentru navetișr Rămași și fără

alternativă, călătorii sunt nevoiti să stea ore în șir, 
indiferent de vreme, pe marginea șoselei la “ia-mă 
nene!"

Din afirmațiile făcute de primarul comunei, dl 
Adam Corui, am reținut că s-au fâcut numeroase 
solicitări pentru introducerea unu: autobuz pe ruta 
Hațeg - Zeicani. într-adevăr s-a dat curs solicitării 
deschizându-se traseul. Din păcate însă, toată 
afacerea nu a durat mai mult de 10 zile, după care 
cursa s-a suspendat pe motiv de nerentabihtate. 
Să nu fi fost călători chiar deloc? Sau șoferii au 
încasat banii fără a acorda bilete influențând astfel 
diagrama, de unde rezultă nerentabilitatea cursei?

Cristina CÎNDA

• Fiica Anca, nepotul 
Răsvan, ginerele Cor
nel, cu infinită tristețe 
anunță trecerea în ne
ființă a iubitei lor mame 
și bunici

DOINA ROȘALĂ
al cărei suflet nobil și 
bun se va întâlni, după 
exact 10 ani, cu al soțului, 
înmormântarea va avea 
loc azi, 4 februarie, ora 
14, în Sighișoara. 
Dumnezeu să-i odih
nească în pace sufletul 
ei bun și generos! (6354)

• Suntem alături de 
Anca, Răsvan și Cornel 
în aceste momente gre
le la pierderea mamei 
dragi

DOINA ROȘALĂ
Dumnezeu s-o odih

nească! Locatarii blocu- 
lui 13A. (6355)

• Familia Ardelean socrii, 
cumnații, cu nemărginită 
durere anunță încetarea 
fulgerătoare din viață a celui 
care a fost un minunat om

NELU PASCOTESCU

Nu te vom uita niciodată! 
(3162)

COMEMORĂRI

• Se împlinesc 6 săptă
mâni de la moartea, la numai 
53 ani, într-un accident fe
roviar, a celui care a fost

GEORGIUTI AUREL ADAM
din Dobra. Parastasul va 
avea loc duminică, 7 febru
arie 1999, la Biserica Orto
doxă din Dobra. Lacrimi și 
flori pe mormântul tău. Soția, 
copiii, nora, ginerele și ne
poții. (6190).

Directorul FPS Hunedoara are 
sprijinul deputatului Sorin Dimitriu

La o recentă întâlnire cu presa, deputatul de Hunedoara, dl 
Sorin Dimitriu, și-a reafirmat sprijinul pentru susținerea în funcție a 
directorului FPS Hunedoara, dl Viorel Coposescu. Sorin Dimitriu a 
precizat că directorul FPS Hunedoara este un bun profesionist și 
nu are nici o legătură cu faptul că cei doi au fost colegi de facultate.

în context s-a mai precizat că presiunile pentru schimbarea 
directorului FPS Hunedoara sunt făcute de către organizația jude
țeană a PNȚCD, care dorește să promoveze în funcție o altă 
persoană. Deputatul Sorin Dimitriu a declarat presei că nu va fi 
niciodată de acord cu această schimbare întrucât persoana 
propusă de către PNȚCD nu are alte merite decât ‘‘de a fi lipit peste 
1000 de afișe în campania electorală."

Corne! POENAR

2*
CASA AUTO TIMIȘOARA (X)

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

Se asigură service fi 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

BANCA DACIA KUX'SA 
CLUJ-NAPOCA

Sucursala Alba - Iulia
scoate la LICITAȚIE PUBLICĂ, prin Biroul 

Executorilor Judecătorești de la Judecătoria 
Petroșani, în data de 12.02.1999, ora 10,00:

• Imobil "Carmangerie ”, situat in sat Galați, 
str. Gura Luncii, comuna Pui, jud. Hunedoara.

Informații la sediul Băncii "Dacia Felix" SA Cluj- 
Napoca, Sucursala Alba - Iulia, tel. 810786, 810787.

\----------—___________ -_____ _________ _________-

SC CORATRANS SA
Deva

•
 un autobuz RD 111 si un

autobuz IKARUS 255.
Relații la telefon 054 - 216139.

Societatea Comerciala
“Comiemn SA

vinde prin LICITAȚIE PUBLICĂ spațiu 
comercial situat in Deva, B-dul Decebal, bl. 

C, parter.
Data licitației: 15.02.1999, era 10,00.
Ofertele se primesc până la data de 12.02.1999, ora 12,00. 
Relații la te'efoanele: 226062 și 226180.

PORUMBS.C. CETATE s.fl. achiziționează:
Info: Deva, str. Mureșului, nr.4, tel/fax 054/218963,214225

Licitație publică

Banca Română de Comerț Exterior - 
BANCOREX SA

organizează în data de luni - 22 februarie 1999 (la sediul său din București, 
Calea Victoriei, nr. 15, sector 3)

LICITAȚIE PUBLICĂ CU OFERTA ÎN PLIC SIGILAT,
în conformitate cu prevederile incidente înstrăinării de active, stabilite de legislația în vigoare.

Obiectul licitației îl constituie vânzarea unor imobile proprietate BANCOREX situate în București, Tecuci, 
. ORĂȘTIE, PETROȘANI, Poiana Brașov, Brodet.

Prețul de pornire pentru fiecare din cele 7 (șapte) active este prevăzut în Documentația de participare la licitație, 
specifică fiecărui imobil, care poate fi procurată zilnic între orele 10.00-14.00, contra 250.000 lei, începând cu data 
’de 08.02.1999 de la sediu! BANCOREX SA - Calea Victoriei, nr. 15, Serviciul Investiții, int. 3630.

Pentru participarea la licitație, persoanele juridice sau fizice interesate (care au cumpărat documentația de 
participare la licitație și care au plătit taxa de participare) vor putea depune la Bancorex - Registratură, până la 

H data de 19.02.1999 - oro 14.00, OFERTE separate pentru fiecare imobil, prezentate în concordanță cu prevederile 
I documentației de licitație.

Participantă la licitație vor depune TAXA DE PARTICIPARE în valoare de 500.000 lei/imobil licitat la casieria 
L BANCOREX, pana cel târziu la data de 19.02.1999 - ora 12.00.

Relații suplimentare privind condițiile de participare la licitație se pot obține la telefoanele 01-314.91.90; 
314-73.78 -Int. 3630 și 054-230183 - Bancorex - Deva.
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Relansarea economiei nu poate fi făcută pe fondul unei

Anunțată pentru vineri, la 
ora 18,00, conferința de presă 
a deputatului PNȚCD de Hune
doara - Sorin Dimitriu - a înce
put cu o întârziere de aproape 
trei ore, invocându-se prezen
ța domniei sale la protocolul de 
colaborare semnat la București 
între Siderurgica SA Hunedoa
ra și firma italiană Danielii, pre
cum și condițiile grele de drum.

in cadrul întâlnirii cu presa 
a dlui Sorin Dimitriu s-a apre
ciat că termenul de reformă s- 
a demonetizat în ultima pe
rioadă, accentul principal ne-

Strădanie
Prin strădania edililor orașu

lui depusă în anii din urmă Spi
talul municipal, școlile și gră
dinițele - 90% din acestea din 
urmă - au fost asigurate cu 
centrale de încălzire proprii sau 
cu sobe cu gaz metan. Acțiunea 
se va încheia în acest an.

Pregătiri
în august 1999 municipiul 

va sărbători 750 de ani de la 
prima atestare documentară. în 
prezent se lucrează la întoc
mirea programului de manifestări 
închinate momentului respectiv. 
Printre acestea se numără edi
tarea unei monografii și se gân
dește și la un monument ce se 
va numi "Izvorul de aur al da
cilor” ce va fi realizat de sculp
torul loan Vasiu. Monumentul se 
va putea realiza numai cu spon
sorizări. Primăria face apel la 
cetățenii municipiului să contri
buie cu orice sumă de bani ce 
poate fi depusă într-un cont ce 
se va deschide la o bancă din

? - - - -------------- -

!n legătură cu conflictul de muncă din Valea Jiului

Declarația deputatului de Hunedoara llie Heacșu
După “Pacea de la Cozia" 

am crezut că reprezentanții Pu
terii vor analiza la rece adevă
ratele cauze ale escaladării unui 
simplu conflict de muncă, chiar 
dacă acesta a pornit din Valea 
Jiului. M-am înșelat așa cum s-au 
înșelat toți aceia care în toamna 
lui 1996 au crezut în minciunile 
și promisiunile electorale ale 
Convenției Democrate din Ro
mânia. Nici nu se uscase defi
nitiv cerneala pe Protocolul din
tre liderii minerilor și premierul 
Radu Vasile că unii reprezen
tanți ai Coaliției au și început să- 
și arate mușchii - după război 
mulți viteji se arată - deși ar fi 
normal ca de această dată cre- 
ierele să fi fost solicitate la maxi
mum pentru ca liniștea pecetluită 
lângă mormântul lui Mircea cel 
Bătrân să aducă acea armonie 
pe care o așteaptă populația de 
la guvernanți.

O isterie inexplicabilă l-a 
cuprins pe unul din liderii de 
marcă ai unui partiduleț care de 
frica electoiatului și a pragului 
parlamentar se tot ascunde de 
aproape 10 ani sub umbrela 
salvatoare, dar umilitoare, CDR. 
Personajul despre care fac vor
bire nu poate fi trecut în rândul 
iresponsabililor deoarece el 
conduce Justiția Română. Dom
nul Valeriu Stoica, pentru că 
despre dumnealui este vorba, 
și-a luat abonament la toate 
posturile de televiziune și de 
radio, a acordat interviuri sau a 
făcut declarații reprezentanților 
presei scrise pentru a-și ex

fiscalităti r 
cesitând a fi pus pe latura com
petitivității și a ocupării forței de 
muncă. în altă ordine de idei, de
putatul Sorin Dimitriu a mai 
apreciat că reforma nu trebuie 
lăsată la voia întâmplării, aceas
ta necesitând a fi condusă în 
raport cu realitățile din teren.

Referindu-se la relațiile cu 
organismele internaționale, s-a 
apreciat că stabilirea unor par- 
teneriate trebuie să fie făcută 
de profesioniști, iar acceptarea 
tuturor condițiilor impuse de 
acestea nu se face decât în si
tuația, când “ești o țară în curs 

localitate și va fi popularizat larg 
prin presă și mijloacele audio
vizuale.

[ Pe scurt, din Orăștie
Serviciu nou

S-a înființat recent în cadrul 
primăriei Biroul Administrației 
Domeniului Public ce se va ocu
pa de salubrizarea, gospodă
rirea și înfrumusețarea muni
cipiului. Cetățenii pot, apela la 
biroul respectiv cu probleme din 
domeniile enumerate mai sus.

Alo, numai de 
bine!

De la amabila dnă Cornelia 
Pistol, diriginta sectorului din 
Orăștie al ROMTELECOM, am 
aflat lucruri interesante privind 
telefonia municipiului, sector 
aflat și aici în plin proces de 
modernizare, ca de altfel în tof 
județul. Astfel în anul trecut a 
fost pusă în funcțiune o centrală 
de tip Alcatel cu 4500 de nu

prima unica idee care-i rămăsese 
în cap după epuizantele eforturi 
de a ajunge în fotoliul în care s-a 
aflat Ionel I. C. Brătianu: scoaterea 
Partidului România Mare în afara 
legii. Câteva zile, de dimineață 
până seara, domnul Valeriu Stoica 
s-a aflat alături de turnătorul și 
șantajistul Sorin Roșea Stănescu, 
de câțiva bursieri ai lui Soroș - 
Dan Pavel, Monica Macovei, Cris
tian Preda - într-o bătălie propa
gandistică cu ... Partidul România 
Mare. în lipsă de probe și argu
mente juridice, șeful justiției și-a 
convins colegii de partid să dea 
un comunicat conceput după 
gândurile domniei sale. Specta
colul ar fi continuat dacă mai mulți 
colegi de breaslă, din coaliție și 
din serviciile de informații, nu l-ar 
fi tras de mânecă s-o lase mai 
moale cu implicarea Partidului 
România Mare în mineriadă că va 
compromite PNL-ul și o să ajungă 
precum Varujan Vosganian care 
bate câmpii indiferent pe unde își 
plimbă pașii.

Orbit de avantajele poziției 
sale politice, domnul Valeriu 
Stoica lefuză să vadă ceea ce o 
țară întreagă a văzut pe micile 
ecrane, cu toate eforturile unor 
ziariști de a prezenta deformat 
realitatea.

1. In Valea Jiului minerii au 
dorit un dialog cu guvernul și 
acesta a refuzat. Aroganța, sfi
darea, disprețul au fost răspun
surile guvernului prin vocile sale 
cele mai autorizate: Radu Bercea- 
nu, Traian Băsescu, Victor 
Babiuc.

excesive!
de dezvoltare sau se dorește să 
cadă guvernul”.

Dl Sorin Dimitriu a mai spus 
că “țara fiind în recesiune se 
impune o relansare economică 
și o relaxare fiscală. Dacă dorim 
să relansăm economia este obli
gatoriu să promovăm măsuri de 
reducere a fiscalității și acorda
rea unor facilități la credite, alt
fel economia nu face decât să 
se afunde și mai mult în criză.”

O poziție nuanțată a fost 
exprimată și în politica subven
țiilor care sunt necesare pentru 
anumite etape, nivelul acestora 

mere. Acest fapt a avut în prin
cipal trei urmări. Prima ar fi că 
numărul de reclamații privind 

funcționarea telefoanelor 
aproape a dispărut. A doua: s- 
au onorat o mare parte din cele 
1700 de cereri pentru instalarea 
de telefoane noi. în municipiu au 
fost montate 15 telefoane pu
blice ce funcționează cu cartelă.

în prezent firma NETSOFT 
din Cluj Napoca efectuează ca
blarea întregii localități, lucrare 
ce se va încheia în toamna 
acestui an. Deci lucruri de bine 
sau bune și din domeniul tele
foniei, ceea ce duce la strân
gerea, și pe această cale, a le
găturilor dintre oameni.

Telefonul 
bătrânului

De la o vreme încoace la pri
mărie funcționează un așa numit 
telefon al bătrânului. Oamenii în

2. Din Valea Jiului rrflnerii au 
plecat cu mâinile goale, fără arme, 
demonstrând pașnic până la întâl
nirea cu forțele de ordine trimise 
de guvern, fără a ține seama de 
articolul 36 și 40 din Constituție.

- Ca atare, pentru cele întâm
plate în Defileul Jiului și la Costești 
întreaga răspundere aparține gu
vernului Radu Vasile, din care 
încă face parte și domnul Valeriu 
Stoica.

- La Târgu Jiu și la Rămnicu 
Vâlcea minerii au demonstrat că 
sunt oameni civilizați și nu doresc 
altceva decât să muncească nu 
să cerșească.

3. Guvernul din care face 
parte și domnul Valeriu Stoica a 
dovedit că este mincinos atunci 
când a anunțat pe toate posturile 
TV că "vicepreședintele Partidului 
România Mare, Mihai Preda, se 
află în fruntea coloanelor de mi
neri și instigă populația". Pentru 
aceasta guvernul - deci și dom
nul Valeriu Stoica - trebuie să 
plătească și să ceară scuze 
Partidului România Mare.

4. Anonimul prefect de Vâl
cea - un laș și un nimic - a de
clarat că Miron Cozma l-a scăpat 
din ghearele minerilor și l-a trimis 
la Râmnicu Vâlcea. Acum el îl dă 
în judecată pe Miron Cozma ca 
simplu cetățean, nu ca prefect. 
Ce-o fi căutat la Costești cetă
țeanul simplu Curcăneanu? Halal 
prefect!

5. Domnul Valeriu Stoica l-a 
determinat pe judecătorul Marin 
Dinu să-și dea demisia pentru că 
așa au ordonat Emil Con- 

necesitând a fi redus în timp ce 
se creează alternative econo
mice și sociale, iar în paralel 
să se promoveze măsuri de 
protecție pentru produsele in
digene.

Sorin Dimitriu și-a mai ară
tat nemulțumirea față de poli
tica de promovare în funcții de 
conducere în diferite organis
me a non-valorilor, fapt ce ex
plică marile greșeli și situația 
dificilă în care au ajuns anu
mite sectoare.

Corne! POENAR

vârstă pot suna, între orele 9- 
13, la telefonul 247931 și cere 
ajutorul în diverse probleme 
care-i frământă sau îi preocu
pă și nu le pot rezolva singuri. 
Probleme foarte diverse. La 
cererea cetățenilor de vârsta 
a treia programul de funcțio
nare a telefonului bătrânului se 
poate prelungi. Această reali
zare i se datorește dlui losif 
Blaga, primarul municipiului, 
care a adus-o de la Timișoara 
unde a fost într-un schimb de 
experiență.

Munca 
înnobilează

Curățenia municipiului este 
asigurată de firma Florinex, admi
nistrată de dna M. Ferdes. Ce
tățenii, ca și edilii, sunt mulțumiți de 
modul cum muncesc oamenii fir
mei. Societatea și-a procurat o. 
seamă de utilaje necesare acti
vității ce o desfășoară.

Grupaj realizat de 
Traian BONDOR

stantinescu, Gabriel Liiceanu, 
Ana Blandiana, adică reprezen
tanții unei intelectualități răsu
flate și rupte de realitățile de azi 
ale României. Pentru această 
faptă orioe ministru de justiție 
din oricare altă țară și-ar fi dat 
demisia și ar fi fost pedepsit 
corespunzător.

6. Cum își explică ministrul 
justiției prezența domnului Lu
cian Mihai la ultima ședință a 
Consiliului Suprem de Apărare 
a Țării, știind că “golanul” din 
Piața Universității este astăzi 
președintele Curții Constitu
ționale, organ independent de 
toate autoritățile statului? îl 
întrebăm pe domnul Valeriu 
Stoica dacă sub regimul lui 
Emil Constantinescu - al cărui 
om de casă a devenit - există 
vreo putere în Statul Român 
care să-și exercite preroga
tivele constituționale fără inge
rința factorilor politici?

Eu unul cred că Statul de 
drept nu este amenințat nici de 
mineri, nici de Partidul România 
Mare, nici de alți salariați care 
își cer drepturile legale, ci el 
este serios amenințat de chiat 
reprezentanții actualei puteri, 
care prin tot ceea ce fac îi 
compromit și principiile și 
instituțiile.

"Vina” Partidului România 
Mare este aceea că informea
ză permanent opinia publică 
asupra acestui pericol de 
moarte, demonstrând că pute
rea actuală subminează din 
temelii Statul Român de drept.

Ce mai aflăm din publicația 1 
l "Comerțul huneaorean" I

Spicuim câteva dintre pro- 
Iblemele esențiale abordate de 

publicația economică lunară 
| "Comerțul hunedorean", ajunsă 
■ la nr.94. Pe lângă prezentarea 
I unor oportunități de afaceri și a 
I programului manifestărilor co- 
. merciale organizate de CCI Hu- 
I nedoara-Deva în anul 1999, este 
I publicată și poziția Camerei de 

Comerț și Industrie a României și 
I a Municipiului București în legă- 
I tură cu Ordonanța de urgență 
1 nr.50/1998. De asemenea sunt 
L —  

_ în atentia celor interesați
Prin chioșcurile de difuzare a presei 

din municipiul Deva:
- la piața centrală;
- centru, lângă Agenția LOTO și magazinul 
COMTiM
VINDEM HÂRTIE ALBĂ AMBALAJ

la dimensiunea 46/61 cm.
De asemenea, la comanda agenților economici I 

și unităților comerciale, vindem hârtie albă 
ambalaj la dimensiunea dorită de clienți. 

Informații la telefon 211275.

Prin oficii poștale din județul 
_________ Hunedoara_________  

Anunțuri de mică
9

publicitate la ziarul 
“Cuvântul liber”

La oficiile poștale din județul nostru, cu excepția 
celor din raza O.T. Petroșani, se primesc, în zilele lucra
toare, anunțuri de mică publicitate pentru ziarul 
"Cuvântul liber". Adresându-se oficiilor poștale, unde se 
obțin toate relațiile necesare în acest sens, agenții 
economici și persoanele fizice din orice localitate au 
pasivitatea să economisească timp și bani, totodată 
existând șansa reușitei în afaceri apelând la serviciile ce 
le sunt oferite cât mai aproape de firmă sau de 
domiciliu.

Solicitările se vor prezenta la ghișeele oficiilor 
poștale respective.

"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai 
apropiat de dumneavoastră, IAR ABONA
MENTUL este calea cea mai avantajoasă de a intra 
în posesia lui.

COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA 
MARTIE 1999 ESTE DE 10.500 DE LEI, 
PLUS TAXELE POȘTALE.

FAȚĂ DE VÂNZ ARE A LIBERA A 
ZIARULUI, PRIN ABONAMENT VEȚI 
ECONOMISI 11.000 DE LEI PE LUNA!

NU UITAȚI! REÎNNOIȚI VĂ ABONA
MENTUL LA "CUVÂNTUL LIBER", iar dacă nu 
aveți abonament, solicitați factorilor poștali să vă facă.

Agenții economici și toț> cititorii au posibilitatea să 
opteze pentru un abonament lunar, trimestrial, semestrial 
sau anual.

FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se fac 
la ghișeele oficiilor poștale din județ, la factorii poștali, 
la firma RODIPET, în numerar și prin virament.

Costul unui abonament pe un an de zile este de 
126 mii lei, iar pe 6 luni de 63 mii lei, plus taxele 
poștale. Creșterile ulterioare ale prețului de vânzare 
a ziarului nu vor afecta valoarea abonamentului 
contractat.

RĂMÂNEȚI CU NOI!
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

cuprinse în publicație hotărârile | 
Guvernului privind declararea ( 
Văii Jiului și a zonei Brad ca ’ 
zone defavorizate, precum și | 
O.U. privind regimul zonelor defa- . 
vorizate.

în paginile publicației își mai | 
găsesc loc dialogurile cu di- . 
rectorul general al CCI și cu I 
comisarul șef adjunct al Gărzii I 
Financiare a județului Hune
doara, informații diverse, in- I 
clusiv de legislație șî publi- I 
citate. (N.T.)
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