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Miron Cozma a fost condamnat !a 18 ani închisoare

O sentință care a stârnit diverse reacții
9

După cum se știe, liderul 
minerilor din Valea Jiului, Miron 
Cozma, a fost condamnat de 
către Curtea Supremă de 
Justiție la 18 ani închisoare în 
legătură cu mineriada din 
septembrie 1991. Față de 
încadrarea anterioară, când s-a 
considerat că a fost tulburată 
ordinea publică, de această 
dată fapta comisă este 
subminarea puterii de stat. 
Față de această sentință 
avocații lui Cozma au afirmat 
că vor cere amânarea 
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executării pedepsei sau chiar 
grațierea de către președintele 
țării. De asemenea se spune că 
se vor adresa Tribunalului de la 
Haga. Până atunci însă, după 
cum a declarat pentru PRO TV 
și Agenției Mediafax, coman
dantul Inspectoratului Județean 
al Poliției, dl col. loan Dumitru 
Arsenie, poliția îl poate aresta 
pe inculpat doar pe baza 
mandatului de arestare pe care 
îl emite instanța. Liderii 
minerilor au decis însă să se 
opună arestării lui Miron 

Cozma. Ca urmare, luni și marți 
sute de mineri s-au deplasat la 
sediul ligii și în fața sediului 
Companiei Naționale a Huilei 
din Petroșani, unde au scandat 
“Murim, luptăm, pe Cozma-I 
apărăm", ei cerând să meargă 
fa București pentru a duce până 
la capăt ceea ce au început în 
ianuarie a.c.

Potrivit informațiilor pe care 
le-am primit din Valea Jiului, ieri 
nu se mai lucra decât la două 
mine, respectiv la Valea de 
Brazi și la Uricani. Tot ieri, în 

juryl amiezii, 15 autobuze 
încărcate cu mineri ajun
seseră, în drumul lor spre 
București, aproape de Tg. Jiu, 
iar la Petroșani se pregăteau 
și alte autobuze de plecare.

Reacțiile față de condam
narea lui Miron Cozma la 18 
ani închisoare sunt din cele 
mai diverse. Cel în cauză a 
declarat că nu se va supune

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 8)

46 de ani de !a moartea tui luliu Maniu

„Neam fără 
noroc”

încremenise vântul 
ostenit

ca un arcuș pe o vioară 
spartă...

Azi noapte-un înger mi-a 
bătut ia poartă

cu glasul stins, cu pasul 
obosit.

R. Gyr

între zidurile sumbre ale 
unei închisori așezată la 
margine de țară, în Sighetu 
Marmației, se derula în taină 
fără zgomot, în mare secret, 
după metode experimentate 
staliniste, tragedia organizată 
de regimul comunist împotriva 
elitei politice și spirituale a 
societății românești. înalți 
demnitari de stat și oameni 
politici, generali care au luptat 
pentru întregirea țării, înalți 
prelați ai bisericii greco-catolice 
și catolice, oameni de știință, 
cultură și artă, diplomați de 
carieră etc. erau prada unui 
regim inuman. Un spațiu de 
groază și coșmar unde Cei 
aduși, chiar dacă nu erau 
condamnați la moarte, erau 
candidați la moarte, ce era 
grăbită printr-un regim aspru de 
exterminare.

Și acolo, într-o zi de 
februarie, prin vălul cenușiu al 
tăcerii și suferinței, un înger 
trimis de Dumnezeu a coborât 

în celula unde se stingea lent, 
la cei 80 de ani, luliu Maniu, și 
rupând zăgazurile cumplite-i 
obide, l-a eliberat pentru tot
deauna, ducându-l în veșnicie. 

Sub bolta acelei celule s-a 
petrecut martiriul suprem din 
infernul gulagului comunist. 
Destinul lui luliu Maniu, deși 
tragic, își are măreția lui. l-a 
oferit onoarea de-a suferi în 
cătușe și lanțuri și de-a muri 
pentru Poporul român, una din 
minunile lui Dumnezeu în 
marșul lui pe pământ, după 
cum afirma un alt trăitor al 
temnițelor comuniste, înțe
leptul Petre Țuțea. „Dacă 
murim aici în lanțuri și în haine 
vărgate, nu noi facem cinste 
Poporului român, ci acesta ne- 
a făcut onoarea să murim 
pentru EL”.

luliu Maniu a fost una 
dintre cele mai strălucitoare 
personalități politice românești 
și, într-o succintă retrospectivă 
istorică, îl găsim încă din 
fragedă tinerețe angajat în 
centrul acțiunilor memo- 
randistedin 1892-1894 urmând 
linia predecesorilor din care a

Mircea ȚARC EA, 
președinte ai Asociației 

Foștilor Deținuți 
Politici - Hunedoara
(Continuare în pag. 8)

Calmul aparent a! 
sindicatelor
în urmă cu ceva timp, 

premierul Radu Vasile a 
invitat marile centrale și 
confederații sindicale la dia
log în vederea încheierii unui 
așa-zis pact social, 
îndemnând la calm și 
înțelegere în această 
perioadă extrem de dură a 
reformei și tranziției la 
economia de piață. 
Majoritatea liderilor de 
sindicat n-au agreat ideea, 
considerând necesar ca 
înfăptuirea reformei, 
restructurarea întreprin
derilor cu pierderi și 
disponibilizările de personal 
să fie însoțite de măsuri de 
acompaniament social 
corespunzătoare.

Deși Guvernul a procedat 
abrupt, contrar promisiunilor, 
lăsând protecția socială pe 
planul al doilea, pentru mai 
târziu, sindicatele nu s-au 
prea rățoit la putere. 
Exceptându-i pe minerii din 
Valea Jiului, care au urmat 
orbește un lider cu gândire 
obtuză, dar subjugat de 
orgolii și sentimente de mare 
conducător, aventurăndu-se 
în acea mișcare sindicalo- 
politică violentă din 4-22 

ianuarie a.c., încheiată cu 
acordul de la Cozia, botezat 
cu apă sfințită și rămas așa 
după întoarcerea minerilor 
acasă, celelalte categorii

profesionale au cam stat în 
băncile lor, acordând 
oarecare credit Guvernului 
Radu Vasile. Din păcate, 
situația economică și socială 
a țării se - înrăutățește 
continuu, ceea ce i-a 
determinat pe liderii marilor 
confederații sindicale să 
solicite întrevederi cu 
președinții principalelor 
partide din coaliție și din 
opoziție în vederea elaborării 
unor soluții comune de 
înfăptuire a reformei, cu 
protecția corespunzătoare a 
persoanelor rămase fără 
lucru. Liderii CNSRL „Frăția” 
și Blocului Național Sindical 
- Pavel Todoran, respectiv 
Matei Brătianu - au avut 
discuții fructuoase, pro
mițătoare, cu președinții PD 

(Petre Roman) și PDSR 
(Ion Iliescu), ambele părți 
fiind de acord că țara 
traversează o perioadă 
dificilă și că este nevoie de 
conjugarea eforturilor 
generale, la toette nivelurile 
și pe toate palierele 
societății, pentru tra
versarea drumului la 
economia de piață pe care 
ne-am angajat.

Deși anunțase încă din 
16 decembrie 1998 că în 
data de 22 februarie 1999, 
CNSRL ,,Frăția” va 
declanșa greva generală, 
având ca principală mo
tivație majorarea salariilor, 
Pavel Todoran a comunicat 
zilele trecute că acțiunea se 
amână cu o lună. Să fi 
ajuns importantul lider 
sindical la concluzia logică 
că protestul grevist pentru 
salarii trebuie să aibă ca 
argument principal 
creșterea productivității 
muncii, ceea ce nu se 
întâmplă la noi? Puțin de 
crezut. Să-l fi convins liderii 
partidelor cu care a discutat

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)

O problemă de larg interes

Necazuri cu înmatricularea
tractoarelor agricole

De curând s-a 
prezentat la 
redacție dl Ionel Costea din 

Simeria, care aduce în 
atenție o problemă de larg 
interes, aceasta vizând 
înmatricularea tractoarelor 
agricole, ca urmare a unei 
măsuri aberante, care au o 
vechime mai mare de 8 ani 
și provin din import. După 
ce a umblat peste tot pe 
unde a fost posibil să 
demonstreze că aceste 
tractoare nu sunt rutiere și 
nu sunt destinate 
circulației pe drumurile 
publice, ci, din contră, ele 
se utilizează în scopul 
lucrării pământului, deci 
ele sunt folosite în câmp, 
la obținere producției 
agricole.

Interpretându-se însă 
îngust unele acte norma
tive, în speță Hotărârea 
Guvernului nr. 594/ 1991, 
care prevede că 
autovehiculele mai vechi 
de 8 ani de zile nu se 
înmatriculează, iată că se 

face trimitere la Ordonanța 
Ministerului Transpor
turilor nr. 537/ 1997, 
Normele tehnice ale 
Ministerului Transpor
turilor nr. 158/ 1994 și 
Ordonanța Ministerului de 
Interne nr. 388/ 1994, s-a 
ajuns în situația ca 
tractoarele agricole (care 
nu sunt pe șenile) să fie 
asimilate autovehiculelor, 
având motor propriu cu 
propulsie. în această 
categorie s-ar înscrie însă 
și combinele, care, de 
asemenea, au motoare 
proprii cu propulsie, dar 
acestea sunt încadrate la 
mașini agricole.

Dincolo de aceste 
considerente se pun o 
serie de întrebări legate de 
faptul că proprietarii 
acestor tractoare nu 
doresc să facă turism și să 
se plimbe pe șosele eu așa- 
zisele lor autovehicule, ci ei 
se ocupă efectiv de 
lucrarea pământului și se 
supun prevederilor în 

vigoare și plătesc taxele 
legale stabilite, dar sunt 
obstrucționați datorită 
unor viziuni greu de 
înțeles.

Deoarece nu circulă 
decât de la gospodăria 
proprietarului și până la 
tarlaua ce trebuie arată, 
semănată sau recoltată, 
aceste tractoare ar fi 
firesc să se încadreze ca 
atare, nu să se includă în 
categoria autovehicu
lelor. De altfel în legătură 
cu deplasarea tractoa
relor agricole pe dru
murile publice am văzut 
că sunt județe unde s-a 
interzis circulația 
acestora, ele fiind dirijate 
pe drumuri special 
destinate scopurilor 
agricole. Atunci este greu 
de înțeles rațiunea pentru 
care se ține cu toată 
ambiția să nu fie

A consemnat 
Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 8)

SI WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax234483
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele In lei 
persoanelor fizice!

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

SOCIO PRO
în fața participanților la seminarul organizat 

la Petroșani în data de 10 februarie a.c., pe tema 
zonelor defavorizate, au luat cuvântul multe 
persoane cu funcții de răspundere în 
administrațiile județeană și locală, în instituții 
de sinteză, în alte organisme. Fiecare și-a expus 
punctul de vedere, și-a afirmat susținerea 
eforturilor potențialilor investitori în zonă pentru 
inițierea unor activități prin care să angajeze 
forță de muncă disponibilizată

- Reprezint SC “SOCIO PRO” SRL Petroșani, 
și-a început discursul un tânăr dinamic și opti
mist care a ținut să se adreseze asistenței. Noi 
culegem și prelucrăm, prin metode și tehnici 
sociologice, informații cu caracter social, poli
tic și economic ce pot fi utilizate în diferite 
domenii de activitate.

Efectuăm cercetări cu privire la procese și 
fenomene sociale cu multiple implicații în viața 
comunitară, sondaje ale opiniei publice, studii

se prezintă
de piață, mesaje publicitare sub aspect 
psihosocial.

Pentru toți cei care vor să deschidă diferite 
activități în Valea Jiului oferim consultanță în 
domeniul managementului resurselor umane, 
legat de programarea și organizarea muncii, 
determinarea aptitudinilor profesionale și 
selectarea personalului ce urmează a fi încadrat 
în diferite posturi, de alte componente ale 
derulării anumitor afaceri în această mare și 
importantă zonă defavorizată care este Valea 
Jiului.

SOCIO PRO Petroșani îi asigură pe patroni, 
pe întreprinzători, pe investitorii în Valea Jiului 
că le garantează profitul dacă îi urmează 
îndemnurile. Așa o fi.

Căutați această firmă pe strada Unirii, blocul 
22, apartamentul 7, ori contactati-o la 
telefoanele 521205, 572793, 603217.

Dumitru GHEONEA
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CIF Alîman Brad Antrenament util

pregătiri, cantonament 
ca la Divizia B

Mihai Ceaușu, fost fotba
list divizionar, binecunoscut 
la Oradea, dar și în județul 
Hunedoara (a activat la Deva, 
Brad și în alte orașe), a deve
nit antrenor și apoi a înființat 
Clubul de Fotbal Aliman 
Brad, ce poartă numele unui 
mare om de fotbal, de numele 
căruia se leagă o adevărată

portari; Cornel Golda, loan 
Rusu, loan Almășan, Adrian 
Tudoran și juniorii C-tin Mure- 
șan, Gabriel Stega și Gh. Marc 
- fundași; Dănuț Ciontoș (jucă- 
tor-antrenor), Florin Jurca, 
Daniel Miheț și Radu Sabău - 
mijlocași; Romulus Rusu, 
Bogdan Rus (junior), Laurențiu 
Toth, Sorin Costea - atacanți.

Convorbire cu Mihai Ceausu,* *
președintele Clubului CIF Aliman Brad

școală a tinerelor generații de 
fotbaliști. Mihai Ceaușu și ca 
jucător, dar și ca antrenor, a 
fost de mai multe ori în dispute 
cu arbitrii. Am vorbit cu foști 
coechipieri, antrenori și oa
meni de fotbal care îl cunosc 
bine, știu cât suflet pune ca 
echipa sa să evolueze în Di
vizia D unde a ajuns din Cam
pionatul județean. în paralel, 
CIF Aliman are nu mai puțin 
de 60 de copii și juniori, cu 
antrenori bine pregătiți, cum 
nu au echipe, cluburi cu pre
tenții. Să nu neglijăm că de 
aici a plecat la Aurul, apoi la 
Corvinul și de aici la Steaua 
Maxim ce s-a pregătif timp de 
8 ani la acest club.

întâlnindu-l zilele trecute 
pe Mihai, am purtat un dialog 
pe o temă actuală. Ce face 
echipa, cum se pregătește 
pentru retur?

- Ca orice formație ce do
rește să se prezinte cât mai 
bine în campionat, conducerea 
clubului a stabilit reunirea lotu
lui la 18 ianuarie și a urmat 
imediat vizita medicală la care 
a participat medicul echipei, dr. 
Lucian Miron. Sub îndrumarea 
antrenorului au demarat pro
gramul de adaptare la efort și 
apoi al pregătirii fizice 
generale.

- Care este componen
ța lotului?

- Mircea Adam, loan Ște
fan și Florin Butnilă-junior -

X---  --------------- -
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- Remarcăm o adevă
rată infuzie de tineret.

- Da. Vă amintiți la meciul 
din cupă cu Minerul Teliuc 
când v-am spus că împreună 
cu Precup, președintele aso
ciației, cu antrenorii de la club, 
am decis să promovăm lângă 
seniori și mulți tineri care me
rită. Să mai precizez că se 
pregătesc cu echipa și juniorii 
de la Aurul: Săceleanu, Trif și 
Alexa.

- Ați început meciurile 
amicale, de verificare?

- Sigur că da. Primul joc a 
fost la Minerul Ștei (aici e an
trenor Guran, fost și pe banca 
tehnică a noastră), scor 3-1 în 
favoarea lor și cu Metalul 
Crișcior în care au învins ai 
noștri cu 2-1.

'- Ce va urma?
- Vom continua meciurile 

de pregătire până la 22 febru
arie când vom fi prezenți la 
cantonament, la Herculane, 
până la 3 martie. Nu vă mirați, 
facem orice efort pentru ca 
echipa CIF Aliman să aibă con
diții bune de pregătire, de creș
tere a valorii sale. Doresc să 
mulțumesc și pe această cale 
celor care sunt aproape de noi 
și ne ajută să ridicăm prestigiul 
clubului ce poartă un nume 
căruia noi îi purtăm o veșnică 
pomenire - ALIMAN, "șlefui
torul" multor fotbaliști.

Sabin CERBU

UT Arad in Italia
Fotbaliștii de la U T Arad - 

ce au și acum numeroși supor
teri în județul nostru - se numără 
printre puținii din eșalonul su
perior, care își permit un turneu 
în Italia, la Viareggio, între 15-25 
februarie. Ei vor juca la Livorno 
(18 feb.), Alessandria (21 feb.) 
și Empoli(25feb.).

în frunte cu antrenorul Fran- 
cisc Tisza, ă făcut deplasarea 
următorul lot de jucători: A. Papp, 
Irimia - E. Diaconescu, Zaha, 
George Radu, Boțiș, Panin, 
Prințipu, Butunoi, Kucusca,, 
Almășan, Todea, Ciubâncu, Mariș, 
CI. Drăgan, Găman, Plisca, Badu, 
Bogoșel, Crăciunescu, Ciba.

FC Național se pregătește în 
Spania și antrenorul Alexanco 
a reușit să contacteze pentru 3 
meciuri pe Tennis Berlin, Malaga 
și Estepona.

Marius Niculae 
promite la 

Dinamo

Aurul Brad - Arieșul Câmpeni 0-1
După rezultatele excelente 

obținute până acum în pregătiri 
cu echipe dintr-un eșalon valo
ric superior - 2-1 cu Vega la 
Deva și 2-2 cu Corvinul la Hu
nedoara - Aurul Brad s-a îm
potmolit sâmbătă, pe teren pro
priu, în fața unei echipe din 
divizia... județeană. Brădenii s- 
au împotmolit atât la figurat, 
pierzând cu 0-1 în fața celor 
de la Arieșul Câmpeni, cât și la 
propriu, deoarece terenul de la 
Gurabarza pe care s-a des
fășurat partida a fost acoperit 
cu un consistent strat de 
zăpadă.

La înțelegere între cele do
uă cluburi, durata reprizelor a

fost mărită la 50 de minute, iar 
cei doi antrenori au putut efec
tua un număr nelimitat de schim
bări. Se știe că în jocurile ami
cale echipele mai slab cotate 
joacă la sacrificiu pentru a obți
ne rezultate de palmares. Ajutați 
și de starea terenului, care a 
exclus din ecuație tehnicitatea 
jucătorilor, oaspeții au dat o re
plică foarte bună. Bine pregătiți 
fizic și destul de bine organizați, 
jucătorii din Câmpeni s-au apă
rat grupat și au contraatacat 
periculos ori de câte ori au avut 
ocazia. Deși au dominat autoritar 
aproape întreaga partidă, bră- 
denii au ratat o mulțime de ocazii, 
unele din situații incredibile. în

schimb, la una din puținele ocazii, 
în minutul 40, oaspeții au înscris 
unicul gol al partidei prin ex-hune- 
doreanul Uleșan.

La sfârșitul partidei, Virgil 
Stoica, antrenorul principal al 
brădenilor, ne-a declarat: “în 
ciuda înfrângerii și a stării tere
nului, consider că partida a con
stituit un antrenament util. Starea 
terenului i-a solicitat din plin pe 
jucători la capitolul fizic. Iar, în 
plus, replica foarte bună a oas
peților a scos în evidență câteva 
lacune ale jocului nostru, pentru 
eliminarea cărora vom lucra până 
la reluarea campionatului."

Aurul Brad (repriza I): Căpră- 
rescu - Gomoi, Neagu, Stoica,

-u
Filipaș, Mursa - Frandeș, 
Văcaru, Achim - Lazăr, Mihăilă.

Aurul Brad (repriza a ll-a): 
Selimeși - Obărșan, Botici, 
Șimon, Stoica, Toderiță - Ve- 
reș, Mursa, M. Lupea - Achim, 
C. Lupea.

în această săptămână bră
denii au în program alte trei 
partide amicale după următorul 
program: marți, 16 febru
arie, Aurul Brad - Vega 
Deva; miercuri, 17 febru
arie - Metalurgistul Cugir - 
Aurul Brad; sâmbătă, 20 
februarie - CFR Marmoslm 
Slmeria - Aurul Brad.

Ciprian MARiNUȚ

In perioada de pregătire, Universitatea Remin Deva
și-a atins scopul

FC Național fără 
Sburlea

Dinamo se află în turneu în 
Cipru și Dinu își continuă pro
gramul de pregătire concomi
tent cu jocurile amicale. în locul 
lui Florin Petre accidentat, intră 
proaspătul revenit, Coporan. 
Alături de Ciobotariu, Vlădoiu și 
alții, se remarcă în mod deo- | 
sebit impetuosul Marius Nicu- 
lae care reușește să înscrie și 
goluri, dovedind calități veri
tabile de “puncheur". Să îl ve
dem în meciurile din campionat.

încă înaintea plecării lotului 
fotbaliștilor de la FC Național în 
Spania, conducerea clubului se 
confrunta cu o problemă gene
rată de situația fundașului central 
Sburlea care se considera oare
cum marginalizat, neluat de ajuns 
în seamă de Gino lorgulescu, 
care îl considera încă legat de 
formația Apollon Limasol ce nu-i 
trimisese cartea verde. între 
timp, la FC Național a fost adus 
tânărul jucător de 17 ani (Stoper) 
și Sburlea a părăsit cantona
mentul de la Estepona (Spania) 
unde se află FC Național. El s-a 
dus la prietenul său, Costel 
Gâlcă, explicând că nu i-a con-

| venit ce se întâmplă la clubul 
■ bucureștean și de aceea a luat 
^decizia plecării.

Conaucerea clubului elve
țian Grassppger Zurich regretă 
acum despărțirea de vârful de 
atac al naționalei noastre, Vio
rel Moldovan, ce joacă acum la 
Fenerbahce Istanbul, unde a și 
înscris până acum 11 goluri. 
Elvețienii îl vor înapoi, dar costă 
mult mai mult decât au primit ei 
la plecare! Turcii, ne-au de
monstrat, sunt buni comerci- 
anți și cu jucătorii de fotbal. 
(Vezi “cazurile" Adrian llie, 
Filipescu, dar și alții....)

Timp de o săptămână, su
perba stațiune hunedoreană 
Vața-Băi a fost gazda lotului 
de handbal feminin al Univer
sității Remin Deva. Situat într- 
un cadru natural deosebit, 
complexul Vața-Băi a oferit 
sportivelor devence nu doar 
aer curat, ci și condiții exce
lente de cazare și masă. în 
paralel, handbalistele de la Re
min au beneficiat și de o mo
dernă bază de tratament și 
recuperare. Astfel că, pe lângă 
programul de pregătire axat 
îndeosebi pe forță și rezis
tență fizică, sportivele au urmat 
și exerciții de recuperare me
nite să revigoreze și să toni
fice organismul.

Sub bagheta profesorilor 
loan Mătăsaru - director tehnic 
și Marcel Șerban - antrenor, 
antrenamentele au decurs du
pă un regim stript de disciplină,

bine impus. După cum ne-au 
mărturisit dumnealor, în această 
perioadă echipa Universitatea 
Remin Deva s-a aflat într-un sta
giu de pregătire centralizată, 
bazat în principal pe îmbunătă
țirea calităților fizice ale sporti
velor. Dar, pentru că handbalul 
este prin excelență un sport de 
echipă, conducerea tehnică a 
pus un accent deosebit pe 
omogenizarea relațiilor inter- 
umane a tuturor jucătoarelor 
coechipiere.

Referindu-ne în speță doar 
la pregătirea fizică, se cere 
menționat faptul că o zi de an
trenament începea la ora 8,00 
dimineața și se sfârșea seara 
la ora 20,30. Timp în care lotul 
se lupta împotriva cronometrului 
în orele de atletism, și urmărea o 
încărcătură de forță prin efec
tuarea exercițiilor la sală. Deoa
rece acest cantonament s-a ba-

zat pe un antrenament nespeci
fic, având în exclusivitate o te
matică fizică, jucătoarelor le-a 
lipsit până și tentanta minge de 
handbal. în prezent, întors deja 
la Deva, lotul handbalistic își 
continuă programul de sală cu 
specific tehnico-tactic, în ve
derea reluării campionatului.

Amintim iubitorilor handba
lului feminin și în special căldu- 
roșilor suporteri ai echipei Uni
versitatea Remin Deva că în pe
rioada 12-14 martie a.c., în muni
cipiul de la poalele cetății, va 
avea loc tradiționalul turneu do
tat cu Cupa Remin, la care echi
pa deveană va susține nu mai 
puțin de cinci meciuri cu echipe 
de ligă națională. Dintre echipele 
oaspete ale turneului fac parte 
Universitatea Ursus Cluj, Relonul 
Săvinești, Dorobanțul Ploiești, 
Textila Sebeș, precum și echipa 
reprezentativă a României de

junioare. După desfășurarea 
acestor jocuri, corpul tehnic al 
echipei se va edifica asupra 
comportării tuturor sportivelor 
în vederea participării la primul 
meci de campionat, în care ad
versar va fi DWAR Craiova.

“Consider că în această 
perioadă de pregătire scopul 
urmărit a fost pe deplin atins, 
iar problemele referitoare la 
condiția fizică, cele legate de 
forță, precum și omogenizarea 
relațiilor interpersonale dintre 
jucătoare și-au găsit rezol
varea mult dorită. Să sperăm 
că munca depusă și picăturile 
de sudoare vor aduce victorie 
echipei Universitatea Remin 
Deva în cât mai multe jocuri din 
campionat", este de părere dl 
prof. Marcel Șerban, antrenorul 
echipei.

Cristina CÎNDA

WEEKEND HAND BALI/TIC LA DEVA : 
în zilele de 20 și 21 februarie, la Sala Sporturilor din De9a va avea I 

loc un interesant turneu de handbal masculin. Va participa lotul național • 
de juniori care va susține trei jocuri internaționale cu reprezentativele ’ 
Iugoslaviei, Ucrainei și Austriei. în prezent, lotul își desfășoară stagiul de - 
pregătire în vederea acestui turneu, chiar în municipiul Deva. (Cr.C.) ’

NATUL
ȘCOLILOR
♦

După cum ne-a relatat dna 
profesor Livia Reclaru, recent 
s-a desfășurat, în organizarea 
Inspectoratului școlar, campio
natul municipal al școlilor gene
rale la baschet - băieți și volei - 
fete.

Competiția fetelor s-a des
fășurat în Sala de sport a Școlii 
generale nr. 5 și a aliniat la start 
echipe de la școlile nr. 1,2,4,5 și 
Liceul Pedagogic. Jocurile au fost 
disputate cu pasiunea și dăruirea 
specifice vârstei, la finalul com
petiției, clasamentul fiind următorul: 
locul I - Șc. gen. nr. 5, locul al ll-lea 
- Liceul Pedagogic și Șc. gen. nr. 1; 
locul al III lea - Șc. gen. nr. 4; locul 
al IV-lea - Șc. gen. nr. 2.

La turneul băieților, găz
duit de Școala generală nr. 4 
- Andrei Șaguna au participat 
șapte echipe de la școlile nr. 
1,2, 3,4 și liceele Pedagogic, 
Decebal și Sportiv. Micuții 
sportivi au etalat reale calități, 
unele jocuri fiind destul de 
spectaculoase. în finală s-au 
întâlnit echipele Școlii gene
rale nr. 4 și a Liceului Peda
gogic, victoria revenind celor 
de la Școala generală nr. 4 cu 
scorul de 32- 26.

Echipele clasate pe locu
rile I în cele două competiții s- 
au calificat pentru etapa 
județeană.

C. MARiNUT»
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Campionatul județean la lupter

în data de 13 februarie la sala Constructorul din Hunedoara 
s-a desfășurat etapa I din cadrul Campionatului județean de lupte 
libere copii I și II la care au participat 120 sportivi de la secțiile CSS 
Deva, CSS - AS Constructorul Hunedoara, Jiul Petrila și CSS 
Petroșani. în urma unor întreceri viu disputate s-au obținut 
următoarele rezultate:

Copii II între 11-12 ani:
Categ. 22 kg. Florin Chiracu
Categ. 24 kg. Cătălin Stoia
Categ. 26 kg. Cosmin Bușcu, toți trei de la CSS ASC Hunedoara
Categ. 28 kg. Vasile Tismănaru - Jiul Petrila
Categ. 30 kg. Alexandru Scarlat
Categ. 32 kg. Gabriel Lazăr
Categ. 34 kg. Oliviu Scarlat - toți trei de la CSS ASC Hunedoara
Categ. 37 kg. lonuț Gîju - Jiul Petrila
Categ. 40 kg. Răzvan Șerbănică - Jiul Petrila
Categ. 43 kg. David Scarlat - CSS ASC Hunedoara
Categ. 47 kg. Ionel Popescu - CSS ASC Hunedoara
Categ. 51 kg. Cristian Rațiu - CSS Petroșani.
Categ. 55 kg. Gheorghe Scher - CSS ASC Hunedoara
Categ. 65 kg. Constantin Deac - CSS Deva
Categ. +65 kg. Petre Varga - CSS ASC Hunedoara

— .
Copii I -13-14 ani
Categ. 29 kg Cosmin Panți - CSS Petroșani
Categ. 32 kg. Oliver Spaniol - CSS Deva
Categ. 35 kg. Constantin Dobre
Categ. 38 kg. Nicolae Gogîltan
Categ. 42 kg. Florin Ciuciu - toți trei de la CSS ASC Hunedoara
Categ. 47 kg. Gabriel Șerbănică - Jiul Petrila
Categ. 53 kg. Cătălin Burada - CSS Deva
Categ. 59 kg. Florin Alexa
Categ. 66 kg. Cristian David
Categ. 73 kg. Ciprian Pavelescu -
Categ. 85 kg. Ciprian Sălăi - toți patru de la CSS ASC Hunedoara
Categ. +85 kg. Eugen Șoiman - Jiul Petrila

Diplome și premii oferite de Direcția pentru tineret și sport a 
jud. Hunedoara (director Dorin Reclaru) și Inspectoratul școlar 
județean (inspector luliu Deldegan) au răsplătit eforturile 
acestor talentați sportivi și ca rezultat al acestui campionat 
județean din care se ridică anual mulți copii valoroși, trebuie să 
remarcăm și prezența în concurs a celor doi campioni naționali 
la copii pe anul 1998, respectiv Gabriel Șerbănică - Jiul Petrila 
și Ciprian Sălăi - CSS AS Constructorul Hunedoara.

Prof. Mircea SÎRBU
....................................... ........................ ■ ■ -----------------D
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"BLESTEMELE MEDICULUI" Apa din Valea Jiului, 
cu iz de ...BERDr X

Moto: Omul a devenit păcătos cerce
tând u-se pe sine și a devenit nefericit gă- 
sindu-se (Bossuet).
\_______ __________________________ /

Istoria medicinii este bogată în exemple care 
merg paralel cu evoluția conceptului de sănătate. 
De-a lungul timpului, începând cu medicina tradi
țională chineză, care datează de peste 2.500 de 
ani înainte de Cristos și care astăzi este răs
pândită în toată lumea, apar urcușuri și cobo- 
râșuri, ajungându-se astăzi la performanțe nebă
nuite în urmă cu un sfert de veac.

Trecerea de la scepticismul vechilor corifei la 
descoperirile de senzație, fiecare etapă și-a pus 
pecetea timpului. Astfel babilonienii vedeau în 
prestațiile medicale niște condamnări: "să cadă în 
mâna doftorilor, ca pedeapsă față de păcatul 
necredinței".

în etapa actuală, medicul nu este judecat de 
societate după ce știe și mai ales după ceea ce 
obține prin știința lui. în trecut medicul era resem
nat în fața morții. Astăzi lupta cu moartea a 
căpătat valențe noi. Reanimarea și resuscitarea 
se pot constitui adesea într-o adevărată reînviere.

Medicului i se cere mai mult decât altor spe
cialiști. Medicul, prin știința sa, este mai mult 
apropiat de om, sporindu-i responsabilitatea față 
de activitățile sale. Greșelile lui nu sunt decât 
greșeli când are curajul să le mărturisească, dar 
ele pot deveni crime când orgoliul îl determină să 
le ascundă.

Un medic poate greși din ignoranță, dar nu îi 
este permis să facă greșeli din neglijență. Gre
șeala medicului nu este plătită numai de el, ci mai 
ales de cei care beneficiază de "greșelile" 
acestuia - omul bolnav. Se spune că “poate că o 
viață omenească nu valorează nimic". Dar nimic 
nu valorează cât o viață omenească.

Christian Bernodok, în cartea sa "Medicii 
blestemați", ne propune o analiză a cutremu
rătoarelor lagăre ale morții, unde s-au folosit, 
deopotrivă, șl ingineri, biologi, sociologi și chimiști 
blestemați pe lângă autoritățile naziste, care au 
gândit aceste atrocități. Constatăm că despre 
aceste categorii nu s-au scris cărți, ori s-au scris 
în fugă fără a fi însă acuzați de crimă. Psihoza 
nazistă creată a dus la apariția celor mai penibile

și blamate pagini din istoria medicinei, ce au fost 
scrise de medicii “SS" prin experimentele pe 
oameni, afirmând chiar că animalul experimentat 
ideal este omul - “Ori de câte ori este posibil 
trebuie luat omul ca animal de experiență".

Un eminent dascăl din Școala Medicală Clu
jeană descrie condiția socială a medicului așa 
cum este ea, plină de riscuri și.greutăți, satis
facții și insuccese. Citez: “Medicul este întâi de 
toate om. Un om căruia slăbiciunile îi sunt mai 
greu trecute cu vederea, un om care ajunge și el 
bolnav și care moare. Viața lui se desfășoară 
între viață și moarte. Eșecurile sale se măsoară 
în suferință și moarte". Experiența în profesie se 
dobândește în timp îndelungat.

în secțiile de terapie intensivă lupta disperată 
cu moartea poate constitui tot atâtea drame care 
consumă și uzează sănătatea personalului. Aici 
stresul este cel mai agresiv, motiv pentru care 
tulburările psihice și infarctul miocardic sunt des 
întâlnite. Dacă medicii reanimatori protejează 
coronarele colegilor din alte specialități, ei rămân 
adesea singuri, izolați, cu un ideal știrbit și o 
uzură prematură. Sunt oare toate acestea niște 
blesteme? Dacă sunt, din partea cui vin?

Uneori stresului de zi cu zi i se adaugă și 
altele care țin de o legislație sanitară bulversată. 
Asta ar fi răsplata muncii noastre, părăsind locul 
unde ne-am lăsat tinerețea și o parte din suflet.

“Cinstește-I pe doctor mai înainte de a avea 
nevoie de el cu cinstea ce i se cuvine". Aștep
tăm să răsară soarele și pentru cei buni și pentru 
cei răi. Soarta medicilor este de a fi mai mult 
criticată decât onorată, dar medicina continuă să 
fie una dintre cele mai frumoase arte.

în ultimul timp, mass media vine în ajutorul 
sectorului sanitar prin reportaje, prezentând 
starea, precară în care se desfășoară actul 
medical și modul cum sunt retribuiți medicii.

Dacă un parlamentar “muncește ca un mi
ner", la care se adaugă și deplasările externe pe 
banii națiunii, ne putem ușor explica oboseala 
aleșilor noștri și deci slaba lor prestație când se 
cred în galeriile minei.

Probabil mai așteaptă încă “luminița" de la | 
capătul galeriei.

Dr. Gheorghe ALBU 
Deva

Din dorința de a lămuri o 
serie de acuze nejustificate 
privind plata apei reci în în Va
lea Jiului, care, chipurile, ar 
include în preț anumite avan
taje și extravaganțe ale Regiei 
Autonome a Apelor Valea Jiului 
- Petroșani, directorul general 
al unității, dl ing Ion Gîngu îm
părat, a convocat miercuri, 10 
februarie a.c., la Petroșani, o 
conferință de presă. Au fost 
prezenți, alături de ziariști, dnii 
Gheorghe Barbu, președintele 
Consiliului județean Hunedoara, 
sub autoritatea căruia își des
fășoară activitatea RAAVJ, și 
Nicolae Segesvari, subpre
fectul de Hunedoara, câțiva 
primari din orașele marelui ba
zin carbonifer, consilieri locali.

A devenit o nemulțumire 
generală, exprimată frecvent 
din gură în gură și prin cana
lele mass media, de oameni 
simpli, de lideri de sindicat și 
chiar de factori cu funcții de 
răspundere din administrațiile 
locale, că în Valea Jiului apa 
rece este cea mai scumpă din 
țară. Pe lângă faptul că nu este 
adevărat, prețul unui metru 
cub de apă potabilă fiind mai 
mare decât în Valea Jiului în 
multe alte localități din țară, 
chiar și din județul Hunedoara 
(Ghelari, de exemplu), cei în
dreptățiți să explice locuitorilor 
de unde provine costul apei 
potabile în Valea Jiului, de 2745 
lei/mc, în prezent, Menținut de 
la 1 iulie 1998, într-adevăr ma
re, dar nu cel mai mare, cum 
eronat se afirmă, nu se stră
duiesc să facă acest lucru.

Pentru știința tuturor, a ex
plicat dl Ion Gîngu împărat, pre

țurile practicate de RAAVJ Pe
troșani pentru apa potabilă și 
canalizare sunt stabilite pe 
două componente principale: 
componenta de tarif, calculată 
în funcție de indicele inflației, și 
componenta BERD. Dacă prima 
componentă este lesne de în
țeles - ea conținând suma ele
mentelor de cost necesare 
desfășurării activității de pro
ducție la parametri normali, 
respectiv cheltuieli pentru: ma
terii prime, apă brută, reactivi, 
energie electrică, combustibili, 
salariile angajaților regiei -, 
cea de a doua necesită unele 
lămuriri. Aceasta semnifică su
ma înscrisă în valoarea ram
bursării creditului acordat de 
Banca Europeană pentru Re
construcție și Dezvoltare în 
anul 1997, în vederea realizării 
Programului de modernizare a 
sistemului regional de alimen
tare cu apă și canalizare din 
Valea Jiului, aflat în stadiu a- 
vansat de materializare. Și mai 
concret: la data de 1 ianuarie 
1996, tarifele medii în Valea 
Jiului erau de 223 lei/mc de 
apă potabilă și de 52 lei/mc de 
canalizare. Aceste sume, în
mulțite cu rata inflației din peri
oada 1 ianuarie 1996 - 30 iunie 
1998, de 502,10 la sută, au 
condus la următoarele valori: 
11^0 lei/mc de apă potabilă, 
respectiv 261 lei/mc de cana
lizare, aplicabile de la 1 iulie 
1998. Cum însă trebuia adă
ugată și componenta BERD, în 
proporție de 59 la sută din tari
fele de mai sus, respectiv de 
1625 lei/mc de apă potabilă și 
de 379 lei/mc de canalizare, 
rezultă prețul general al me

trului cub de apă potabilă, de 
2745 de lei, și al metrului cub 
de canalizare de 640 de lei.

Dl Ion Gîngu împărat, în 
consonanță cu opiniile dlor 
Gheorghe Barbu și Nicolae 
Segesvari, susținutți și de 
primarul Aninoasei, dl llie 
Botgros, a considerat că este 
imperios necesar să li se 
explice locuitorilor din Valea 
Jiului că merită un mic efort 
financiar pentru finalizarea 
programului de reabilitare și 
modernizare a sistemului de 
alimentare cu apă în Valea Jiu
lui, la care se lucrează și pen
tru care există bani, încât în 
anii următori, poate chiar din 
2000, populația din această 
zonă să beneficieze de apă 
potabilă non-stop și la costuri 
accesibile. în același timp s-a 
făcut apel pentru determinarea 
tuturor familiilor care au de
fecțiuni la instalațiile de apă 
din locuințe să solicite la 
RAAVJ Petroșani remedierea 
acestora. Serviciile se pres
tează la sume modice, câș
tigul locatarilor venind imediat, 
prin diminuarea sumelor plă
tite, acestea fiind suportate 
doar pentru apa consumată 
nu și pentru cea pierdută. Și 
s-au dat exemple concrete de 
reparații care au condus la re
ducerea pierderilor inutile de 
apă și a sumelor datorate 
pentru aceasta. Au mai fost 
invocate restanțele mari ale 
unor agenți economici și per
soane fizice pentru consu
murile de apă potabilă și a- 
gent termic.

Dumitru GHEONEA •

f------------------------
| Prețul unei haine de | 
| nurcă - aproape de | 
| cel al unei “Dacii” | 
i Hainele din blană de nurcă, ] 
* nutrie sau caracul au devenit o * 
| raritate chiar și pentru produ- | 
Icătorul lor, Compania de Blănuri ■ 

"Vidra" din Orăștie. Prețurile pro- I 
| hibitive pentru piața româneas- I 
J că și orientarea vestului spre ! 
I protecția animalelor și promo- | 
Ivarea produselor ecologice au ■ 

coborât producția acestor repere ■ 
| la nivelul câtorva zeci anual. în I 
- 1998, compania din Orăștie a . 
I confecționat 22 de astfel de I 
■ luxoase veșminte. Dacă mai a- ■ 
■ dăugăm că prețul unei haine de • 
| nurcă lungă.atinge valoarea de | 
I30 de milioane de lei, e lesne de .

închipuit că se pot număra pe I 
I degete cucoanele ce-și pot | 
* strecura nurii în intimul refugiu ■ 
I ambulant al unei blăni naturale. I 
^(A_Ș ) _ _ __ __ _ y

Răspundem 
cititorilor

Victor Stănculescu, 
Râu Alb (Sălașu de Sus).

Ne-am interesat, așa cum 
ne sugerați în scrisoare, 
stimate cititor, la forurile 
competente pentru a afla 
răspunsurile așteptate de dv. 
Pentru clădiri sau terenuri nu 
beneficiați de scutiri sau 
reduceri de impozite. Sunteți în 
schimb scutit de impozitul pe 
mașină dacă este proprietate 
personală și este adaptată 
handicapului dv. De asemenea 
nu plătiți “taxa Băsescu", dacă 

sunteți proprietarul unei 
singure mașini, special 
amenajată pentru a fi utilizată 
de dv și dați o declarație pe 
proprie răspundere în acest 
sens la Direcția de drumuri. La 
Asirom plătiți doar 50 la sută 
din taxa de asigurare pentru 
mașină. Firește trebuie să 
aveți documentele necesare 
atunci când vă prezentați la 
aceste instituții, pentru a putea 
să vă bucurați de scutirile sau 
reducerile de taxe acordate de 
lege persoanelor handicapate.

e câte ori întâlnesc 
foști colegi de 

școală primară și depănăm 
amintiri, numele dascălu
lui nostru Dan revine în dis
cuție. Am avut privilegiul 
să-i fiu vecin. Avea o casă 
lungă, acoperită cu șin
drilă, iar în fața ei o grădină 
în care se găseau straturi 
cu legume, pomi fructiferi, 
arbuști cu zmeură și 
agrișe, viță de vie, flori de 
toate culorile, prin care 
bâzâiau milioane de 
albine de la stupii orăn- 
duiți sub o copertină. Când 
fructele erau coapte, copiii 
care treceau pe uliță erau 
chemați la gard de ,,doam
na învățătoare", care le ofe
rea cu dărnicie. Gard în 
gard locuia un alt grădinar 
vestit, Teodor Bârsăianu, 
om priceput în multe me
serii. între cei doi vecini se 
desfășura o competiție pri

etenească pentru cea mai 
bogată și mai frumoasă li
vadă. Amândoi dădeau sfa
turi și ajutor sătenilor să-și 
planteze pomi de soi, alto- 
iți, și să aplice reguli agro
tehnice.

Deși cu posibilități ma
teriale modeste - avea o 
singură leafă la 5 guri -, 
dascălul. Dan sărea întot
deauna în ajutorul celor ne
voiași, cu pachete de ali
mente, iar când necazul 
lovea pe cineva, era primul 
care mobiliza oamenii să 
pună mână de la mână și 
să sprijine pe cel năpăstuit 
pentru,a depăși momentele 
dificile.

Pe vremea aceea la 
școala primară cu 7 clase 
preda un singur cadru di
dactic. Dascălul Dan ținea 
dimineața cursuri cu clasele 
l-IV, iar după amiaza cu 
ciclul II. înalt, zvelt, mereu

iDa^cailluill irwtrui
îngândurat, dar binevoitor 
cu toată lumea, cucerea 
repede respectul școlarilor, 
în clasă avea la îndemână 
o pungă cu zahăr cubic. 
Cine răspundea primul la 
vreo întrebare primea o 
coscă. La aritmetică eram 
eu cel mai tare. Nici nu ter
mina bine întrebarea și 
eram cu două degete pe 
sus. Explicația era simplă: 
în timp ce alții, cu salarii în 
familie nu duceau dorul dul
ciurilor, eu vedeam zahăr 
doar la Paști și la Crăciun. 
La sfârșitul orelor mă 
chema și-mi dădea și 
zahărul rămas în pungă.

Dar altceva ne deter
mina pe noi, copiii, să-i pur
tăm dascălului nostru un 
respect deosebit. El nu 

spunea părinților despre 
năzbâtiile făcute la școală, 
de fapt niște fleacuri, dar 
pentru care puteam mânca 
papară zdravănă pe acasă. 
Recunoscători, la ore eram 
ochi și urechi la ce ne spu
nea dascălul, iar dacă lec
țiile erau înțelese bine la 
predare, temele de casă nu 
mai constituiau o problemă.

Deși ocupat până peste 
cap cu treburile școlii, la 
care se adăugau slujba în 
strană alături de preot, expu
nerile la diverse serbări, 
dascălul Dan găsea timp să 
treacă pe la fiecare gos
podar ce avea copii la școa
lă. împreună cu părinții se 
convenea spre ce meserii 
ar avea chemare viitorii 
absolvenți. O atenție 

deosebită acorda sănătății 
tuturor școlarilor. De la el 
am învățat că nu e bine să 
duci greutăți doar într-o 
mână, deoarece se strâm
bă coloana. Parcă-I văd și 
acum cărând apă cu două 
găleți - câte una în fiecare 
mână. Ne explica semnele 
bolilor, ne arăta cum se o- 
presc hemoragiile, iar când 
adunam plante medicinale 
ne îndemna să-i -spunem 
mușețelului ,,Bună ziua, 
domnule doctor!"

Imediat după terminarea 
războiului, dascălul Dan s-a 
pensionat. Dar nu s-a dat la 
o parte. în toată țara a- 
nceput o vastă acțiune de 
lichidare a analfa
betismului. Deși nu era an
gajat politic, pensionarul 
Dan a-nțeles că e mare lip
să de învățători și se oferea 
să meargă acolo unde alții 
refuzau - în cele mai izo

late localități. îmi stăruie în 
minte o zi geroasă de iar
nă, când s-a urcat într-o sa
nie, și-a pus pe genunchi o 
pătură de lână, și-a tras că
ciula peste urechi, iar vizi
tiul a dat bice cailor. Plecau 
în ținutul pădurenilor, locuit 
de o străveche populație 
românească, menținută de 
veacuri în mizerie și igno
ranță. Aici era cel mai ma
re procent de analfabeți. 
Cu oameni ca învățătorul 
Dan a început redeș
teptarea poporului de jos.

Fiicele sale au conti
nuat profesia tatălui, iar o 
nepoată este azi medic în 
Brănișca. O familie exem
plară de Intelectuali care a 
slujit cu dragoste obștea 
satului, iar brănișcanii o 
pomenesc numai cu vorbe 
de laudă.

loachim LAZĂR, Deva
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ALIMENTAREA CU ARA IN VALEA JIULUI
REFORMA, NIVEL DE TRAI Șl CIVILIZAȚIE

- Stimate die director ge
neral, Regia Autonomă a 
Apelor Valea Jiului Petro
șani este singura regie de 
acest fel din județul Hune
doara, aflată sub autoritatea 
Consiliului județean, și una. 
dintre cele mai mari și mai 
importante de gen din țară. 
Care este principalul său 
obiect de activitate?

- Asigurarea serviciilor de 
alimentare cu apă a agenților 
economici și a populației din 
Valea Jiului, creșterea con
tinuă a calității prestațiilor, 
reabilitarea sistemului de ali
mentare cu apă potabilă și a 
rețelelor de canalizare din 
acest mare bazin carbonifer, 
precum și îmbunătățirea 
condițiilor de mediu din zonă.

- Știm că vă aflați în sta
dii avansate de materiali
zare a Programului de mo
dernizare a sistemului re
gional de alimentare cu 
apă și canalizare din Valea

| Jiului. Vă rugăm să vă re- 
| feriți pe scurt la aceaștă 
■ activitate.
! - Așa - numitul Program
I Regional de Apă și Mediu 
| din Valea Jiului este un 
| gând mai vechi pentru po- 
i pulația din zonă. El însu- 
! mează 54.304.000 de do
gari, este finanțat din afară și

din țară și are drept scop fi
nal modernizarea sistemului 
de alimentare cu apă și ca
nalizare, asigurarea unor 
condiții decente de viață, 
prin furnizarea apei potabile 
în regim de 24 de ore pe zi, la 
parametri normali de debit și 
presiune, asigurând implicit

la Consiliul județean Hune
doara, fiecare sumă fiind di- 
recționată pe genuri de 
lucrări.

- Banii au venit și obiec
tivul a început.

- Da, vor fi reabilitați 14 
kilometri de conducte 
PREMO cu diametre între

Interviu cu dl îng. Ion Gîngu Împărat 
directorul general ol RflfiVJ 

Petroșani
$>

îmbunătățirea calității vieții 
oamenilor din zonă și a me
diului înconjurător.

- Cum ați început?
-în 5 august 1996, RAAVJ 

Petroșani a negociat și 
semnat un acord de împru
mut cu Banca Europeană 
pentru Reconstrucție și Dez
voltare, iar în 29 mai 1997 a 
parafat Memorandumul de 
finanțare cu Uniunea 
Europeană. Realizarea o- 
biectivului beneficiază de 25 
de milioane de dolari de la 
BERD, 9.971.000 de dolari 
de la UE - prin Programul 
PHARE (împrumut neram
bursabil) -, 16.618.000 de 
dolari de la Guvernul Româ
niei și 2.715.000 de dolari de

600 - 800 de milimetri, prin 
înlocuirea lor cu conducte 
din poliester armat cu fibră 
de sticlă pe distanța Valea 
de Pești - Vulcan, împreună 
cu accesoriile aferente (va
ne, vane de aerisire, mano- 
metre, apometre etc). Sigur, 
sunt mult mai multe lucrări, 
împărțite în două loturi (est 
și vest), între care și reabi
litarea rețelelor din orașele 
Uricani, Lupeni, Vulcan, 
Aninoasa, a stațiilor de tra
tare de la Taia, Braia și Ani
noasa, a rezervoarelor de la 
Brădet și Aninoasa, a sta
țiilor de pompare de la 
Aninoasa și Petrila, inclusiv 
contorizarea consumurilor 
de apă potabilă la abonații

casnici - la nivelul fiecărui 
bloc, al fiecărei scări. Unele 
lucrări au fost terminate, 
altele se află în diferite sta
dii de execuție, urmând să 
fie recepționate în cursul 
acestui an, iar câteva au 

. termen final sfârșitul anului 
2000. în anul curent și în 
cel viitor, volumul investi
țiilor este foarte mare, în
scrierea în grafice nece
sitând considerabile efor
turi financiare și umane.

- Iar în final?
- în finalul anului 2000, 

cum spuneam, va fi mate
rializat cel mai important 
și mai complex program 
(obiectiv) de alimentare cu 
apă a unei zone din Ro
mânia, cu finanțare majori
tară externă, populația Văii 
Jiului va avea la robinet, în 
case și în apartamente, 
apă potabilă 24 de ore din 
24, la costuri accesibile, 
va cunoaște un înalt nivel 
de civilizație. Important 
este ca toți cei care trăiesc 
și muncesc în Valea Jiului 
să facă dovada înțelegerii 
și să susțină, prin supor
tarea și achitarea costu
rilor mai ridicate de acum 
ale apei și canalizării, 
acest mare program inves- 
tițional.

■1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

J

-f------------ -——---------- ----------  --------------------------- *

Investițiile străine în tara 
noastră - în scădere 

continuă
Cel mai “strâns" buget din istoria postdecembristă a 

României (am numit bugetul anului 1999) a iscat și cele 
mai aprinse și controversate discuții în mediile eco
nomice, în presă, în Parlament. Iar dintre articolele 
acestuia, cel cu numărul 6 - care prevede suspendarea 
pe un an de zile a facilităților acordate prin lege inves
titorilor - a incendiat dezbaterile în ședințele comune 
ale celor două Camere ale Legislativului, au generat 
reacții dure ale investitorilor străini. .

Comentariul padinii

Potențialii investitori întreabă, autoritățile răspund în cadrul seminarului organizat 
de curând la Petroșani pe tema zonelor defavorizate.

Foto: Traian MÂNU

Aproape 
20.000 de 
firme au 

dat 
faliment 

în perioada decembrie 
1990 - decembrie 1998, în 
România și-au încetat 
activitatea 19.353 de firme 
particulare. Dintre acestea, 
68 la sută au fost societăți 
comerciale cu răspirrrdere 
limitată, 10,5 la sută 
persoane fizice, 9,2 la sută 
societăți în nume colectiv, 
6,5 la sută societăți 
comerciale pe acțiuni.

Articolul cu pricina a făcut obiectul unui discurs ful
minant, cu critici extrem de violente la adresa ministrului 
de Finanțe Decebal Traian Remeș și a Guvernului Radu 
Vas.ile, din partea fostului ministru de Finanțe în Gu
vernul Văcăroiu, impulsivul Florin Georgescu, l-a deter
minat pe senatorul Varujan Vosganian să considere 
eronate calculele lui Decebal Traian Remeș, potrivit 
cărora acceptarea facilităților investitorilor ar diminua 
veniturile bugetare cu peste 10.000 de miliarde de lei, 
adică 2,12 la sută din PIB, l-a îndemnat pe senatorul 
liberal Viorel Cataramă să ceară găsirea unei soluții de 
compromis și anume păstrarea unui minim de facilități. 
Nimic însă nu l-a înclinat pe ministrul-stâncă DTR. El a 
replicat că propunerea de păstrare a facilităților “este 
șchioapă, lipsită de energie, curaj și responsabilitate 
pentru buget”. La vot, propunerea lui DTR a trecut, motiv 
de îngrijorare și replici pentru mulți politicieni, 
economiști și oameni de afaceri, de neîncredere în 
stabilitatea legilor în România. însuși Consiliul 
Investitorilor Străini, prin președintele său Anthony van 
der Hejden, în același timp și manager pentru România 
al grupului financiar olandez ING Barings, organism 
care include 60 de companii străine, cu investiții de 
peste 2,5 miliarde de dolari în România, și-a exprimat 
profunda îngrijorare față de suspendarea stimulentelor 
fiscale acordate investitorilor, în special a celor din anul 
1997, ceea ce îi va face pe mulți oameni de afaceri 
străini să-și revizuiască atitudinea și să-și reducă 
investițiile în România.

Eliminarea din bugetul de stat pe acest an a facili
tăților acordate investitorilor este cu atât mai păgubi
toare dacă avem în vedere involuția continuă a inves
tițiilor străine în țara noastră. Dacă în 1996, investițiile 
străine în România au totalizat 576,8 milioane de dolari, 
în anul următor au scăzut la 324,8 milioane de dolari, 
pentru ca în 1998 să atingă numai 184,4 milioane de 
dolari, cel mai scăzut nivel din 1990 încoace, deși exista 
o serie de facilități în domeniu.

Este greu de spus dacă prin suspendarea facilităților 
fiscale acordate investitorilor se vor obține mai mulți 
bani la bugetul statului decât se pierd prin retragerea 
multora dintre ei. Este greu de spus și de unde s-ar fi 
obținut sumele preconizate din domeniu dacă facilitățile 
rămâneau. După cum este greu de anticipat cu exac
titate ce sume în plus se vor înregistra în acest an pe 
seama unor privatizări importante, bani pe care dl 
Decebal Traian Remeș i-a programat pentu viitoarele 
reeșalonări ale bugetului pe anul în curs. Inflexibilitatea 
actualului ministru de Finanțe s-ar putea să coste serios 
România pe termen mediu.

ta Seminarul organizat recent la Petro/ani pe 
tema zonelor defavorizate

■ Potențialii investitori întreabă
■ Autoritățile răspund

■ Paul Grasu, viceprimar 
orașului Lupeni: La
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TESMA Lupeni a venit un 
investitor din lași pentru a 
dezvolta aici o activitate de 
confecții textile, dar pe căi eu cred că singura soluție de 
lăturalnice este “contrat" 
de un patron din Turcia, turismul.
Este corect? Este normal?
Eu, unul, cred că nu. Să în- deoarece nu faceți nici o inves- 
curajăm românii să facă a- tiție, nu creați locuri de muncă noi. 
faceri în România.

- Depinde cine e mai credibil 
și mai eficient pentru comunitatea 
locală.

■ Mă numesc Raj Tunaru, 
sunt de loc din Valea Jiului,

■ prestez servicii hoteliere în
! mal multe orașe din țară, in- 

I ciusiv în Petroșani, unde am
——
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cumpărat 63 ia sută din 
acțiunile hotelului cu ace
iași nume. Beneficiez de ceva 
avantaje pentru continuarea 
acestei activități? Pentru că 

revitalizare a Văii Jiului este

- în acest mod nu beneficiați,

■ Dar dacă ridic gradul 
hotelului de la ! la 3 sau 
mai multe stele, ceea ce re
clamă cheltuieli, Inclusiv 
angajări de personal?

- Beneficiați.
UEu vreau să construiesc 

la Petrila sau la Vulcan o 
hală de bolțarl de beton.

Mie cine-mi suportă costul 
construcției?

■ Nimeni.
■ Dar eu voi monta în ha

lă mașini șl echipamente din 
import pentru a produce 
pâine sau rulmenți. Sunt scu
tit de taxe vamale și de TVA ?

- Da. De TVA și dacă pro
curați această dotare din țară.

BAm un spațiu mare, în
chiriat, in care produc mă
nuși șl căciuli, mult căutate 
în Valea Jiului. Vreau să-ml 
extind producția, s-o dublez 
ori chiar s-o triplez. Sunt 
scutit de Impozitul pe profit 
numai pentru capacitățile 
nou create sau șl pentru cele 
existente ?

- Nu știm. O să ne interesăm.
■ Cu! trebuie să mă adre

sez pentru a angaja forță de
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muncă dlsponibillzată, 
pregătită sau recalificată, 
în activitatea pe care vreau 
s-o organizez într-un oraș 
din Valea Jiului?

- Centrului Zonal Petroșani, 
din cadrul ANDIPRZM, și, prin el, 
Agenției Locale de Formare și 
Ocupare Profesională.

■ Sunt Florin Glăvan, din 
Rm. Vâlcea, și am Intenția să 
dezvolt în Valea Jiului ac
tivități de: producție, pres
tări servicii (transport inter
național) și comerț (maga
zine cu amănuntul șl depo
zite en gros). Beneficiez de 
prevederile Legii Zonelor 
Defavorizate pentru toate 
aceste activități sau numai | 
pentru unele dintre ele ? i

- Pentru toate, în condițiile .
legilor în vigoare. •
- — — _ — — — — J

Taxe și impozite 
neplătite in 

sumă de 800 
miliarde lei

Garda Financiară a 
identificat în cursul 
controalelor sale că, 
în anul 1998, suma 
sustragerilor de la pla
ta unor impozite și 
taxe s-a cifrat la 800 de 
miliarde de lei (din 
care majorările de 
întârziere au fost de 
327,3 miliarde de lei).

Paqin?r&ajizată de Dumitru GHEONEA

în urma acestor 
constatări, Garda 
Financiară a aplicat 
amenzi contraven
ționale însumând 
167,3 miliarde de lei 
și a dispus con
fiscarea a 130,8 mili
arde de lei sub formă 
de bunuri și bani 
cash.
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realizat»*»
Nevoia deplasării ra

pide, programul aglomerat 
al unei zile, oboseala sau 
ghețușul ne pot determina, 
chiar și pe cei obișnuiți cu 
mersul pe jos, să apelăm 
la serviciile unui taxi. Am 
oprit zilele trecute unul, i- 
am spus șoferului "doresc 
să ajung la...” și încercam 
să-i explic unde se află și 
cum se poate ajunge. “Știu 
dnă. De doi ani lucrez ca 
taximetrist și cunosc foarte 
bine Deva". Remarca sur
prindea pentru că băiatul 
părea foarte tânăr, cu mult 
sub vârsta sa reală.

în cele câteva minute cât 
a durat cursa mi-a relatat că 
în munca sa vede cel mai 
bine diferențele ce se ac
centuează pe zi ce trece în 
societatea noastră. Dacă 
pensionarii sau alți oameni 
cu venituri modeste nu ape
lează la el decât pentru a 
merge, la doctor sau alte ur
gențe și “se uită și la 3000 
de lei”, pentru alții e un fleac 
o cursă de Simeria. Cu un 
timp în urmă un client i-a ce
rut să-l ducă la Snagov, un
de i-a plătit cazare și masă, 
pe lângă un milion și jumă
tate drumul. Asta e, cine 
poate oase roade, cine nu...

La întrebarea dacă e 
rentabil ceea ce face, răs
punsul a fost “dacă ai ma
șina ta, da". Tânărul (care 
la propunerea mea a refu
zat "publicitatea”) câștigă 
lunar cel puțin 3 milioane 
de lei. Și cu toate acestea 
nu se consideră “realizat”, 
în sărăcia care ne bântuie 
pentru cei mai mulți un 
asemenea venit este și va 
rămâne un vis frumos. “Din 
păcate cu banii ăștia nu-mi 
pot cumpăra un aparta
ment și trebuie să stau, 
cine știe până când, tot cu 
părinții”. Este o realitate du
reroasă pentru mulți tineri, 
care nu-și pot face o viață a 
lor din acest motiv. Este un 
argument pentru a nu se 
simți realizat și a dori să 
plece din nou peste graniță 
să muncească, așa cum a 
mai făcut-o într-un trecut 
nu prea îndepărtat. Este în 
același timp un motiv de în
grijorare deoarece nu e un 
caz singular. Plecarea tine
rilor din țară tinde să de
vină (sau poate chiar este) 
un fenomen, a cărui am
ploare ar trebui să dea de 
gândit guvernanților și ale
șilor noștri.

Viorica ROMAN
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ț/'-t poantă ia

Carte
t “Deschide cartea, 

ca să înveți ce au 
gândit alții. închide 
cartea, ca 
gândești tu însuți.

Heyde

Pe stradă
Pe' o stradă 

un 
tânăr puțin speriat 
îl întreabă pe altul:

- Fiți amabil, ați văzut 
cumva vreun polițist prin 
apropiere?

- Nu, îmi pare rău... 
-Foarte bine! Mâinile

sus. Scoate repede banii 
și bijuteriile.

!. întunecoasă,

'WWVWWWWWWWi

Cine oare nu și-a dorit 
măcar o dată în viață să fie 
cel puțin pentru câteva zile 
spion? Fanteziile copilă
rești induse în memoria 
colectivă de către filmele 
americane omniprezente 
după 1989 pot deveni rea
litate pentru unii cu ajutorul 
Internetului. Spre exemplu, 
serviciile secrete america
ne sunt în căutarea de noi 
agenți și, aspect foarte im
portant, nu doar americani. 
Agenția Națională de Se
curitate (NSA) are chiar o 
ofertă foarte atractivă pen
tru doritorii care nu sunt de

naționalitate americană, dar 
care stăpânesc bine mai 
multe limbi străine. Sunt

însă de multe ori lucrurile 
sunt mai complicate, fiind 
recunoscut gradul extrem de 
mare al riscului la care sunt 
supuși cei selecționați în 
acest fel. Preferații sunt în
scriși într-o universitate care 
are ca obiectiv pregătirea de

AGENȚII SECRET! NU AU

preferați absolvenții de insti
tuții superioare de ciberne
tică, matematică, inginerie 
etc. Tot ceea ce trebuie făcut 
este să trimiteți CV-ul și do
sarul la o anumită adresă și 
apoi după ce sunteți accep
tat vi se va plăti drumul până 
în America. Pare simplu,

specialiști în domeniul răz
boiului electronic.

După terminarea studiilor 
cei mai buni informaticieni 
pot să își depună dosarul la 
National Defense University 
pentru aprofundarea studii
lor. Acest sistem a dat deja 
rezultate, bulgarii fiind re-

cunoscuți prin realizările 
mari în domeniu. Poate 
părea surprinzătoare des
chiderea americanilor pen
tru “achiziționarea" de 
agenți în acest fel, însă 
dacă luăm în calcul faptul 
că întreaga politică econo
mică a SUA este bazată pe 
acapararea a tot ceea ce 
este mai bun și mai valoros 
din punct de vedere uman 
în lume, decizia serviciilor 
secrete nu ne mai miră 
chiar atât de mult. Oricum, 
pentru cei interesați adre
sele web ale celor două in
stituții menționate anterior 
sunt www.fas.org/irp/ 
nsaindex.html și www. 
ndu.edu.

Andrei NiS TOR

O cAciuiițA 
cAiduroasA, pa măsura 

timpului da-afarA

lespre insuficiența
“a fi”

Sunt clipe în fața cărora eternitatea este 
neputincioasă. Există momente care prețuiesc 
mai mult decât ani întregi, pierduți în negura 
timpului. Și mai presus de toate, există un 
mirâcol al firii. Viața este darul divin care dă 
nimicului un sens, viața ne dă dreptul să fim, să 
existăm, să suferim, să iubim.

Oamenii nu sunt nici marionete, nici umbre. 
Ei sunt actorii care trebuie să urce pe scena 
vieții, să-și joace rolul, așa cum consideră ei că 
este mai bine. Ei au dreptul să greșească și să 
o ia de la capăt. Omului trebuie să i se întrețină 
speranța și să i se acorde o șansă...

in același timp, omul trebuie să înțeleagă 
limitele fericirii pe care o poate dobândi. Trebuie 
să fie ajutat, dar înainte de toate, trebuie să 
vrea acest lucru. Omul este o victimă a capri
ciilor sale și riscă să rămână o victimă, dacă nu 
își va cunoaște sau nu își va accepta felul de a 
fi. Nu trebuie să facă o tragedie din insuficiența 
sa, ci dimpotrivă, trebuie să aibă încredere în el 
și să învețe să se cunoască pe sine.

...La lumina blândă a lunii, mi-am privit chipul 
în oglinda unui lac singuratic. Mă aflam în fața 
eternității și brusc mi s-a făcut dor de uitare. Mi- 
am părăsit trupul istovit și am coborât. M-am 
pierdut în anonimat, în capriciu și vise efemere, 
cu amăgirea că exista fericire. Am văzut o lume 
falsă, cu oameni îngenuncheați în fața propriilor 
destine. Speriată de o astfel de viață, mi-am 
schimbat din nou trupul și am urcat... Era o lume 
în care se părea că nimic nu lipsea nimănui... 
Numai că era o fericire cu contur de carton, 
fără.nici un sens, fără nici un scop. De fapt, am 
întâlnit mult snobism și niște oameni plictisiți să 
fie ceea ce de fapt nu erau.

Și am revenit în mine, convinsă fiind că nici
odată nu-ți poți părăsi sufletul și că nu are sens să 
încerci să pari ceea ce nu ești. Trebuie să învățăm 
să ne cunoaștem, să ne acceptăm defectele și să 
ne folosim calitățile în mod favorabil. Trebuie să 
avem încredere în noi și în viitorul în care nu avem 
voie să încetăm să credem.

Insuficiența de a fi apare atunci când uităm 
că suntem oameni, când nu mai credem în ni
meni și în nimic, când uităm că avem dreptul la 
fericire, dar că trebuie să luptăm pentru ea.

Trebuie să luptăm și pentru ca să fim. Și 
este insuficient să fii, pur și simplu. De ce să fii 
ceea ce nu ești? Este păcat să te minți pe tine.

în clipa în care fiecare se va descoperi pe 
sine și va putea să se accepte, primul pas spre 
fericire va fi deja făcut!

Manuela RUSU, elevă Brad

Televizarea unei partide din NBA și 
posibilitatea vizionării unor canale de 

sport străine au făcut ca după ’89 baschetul, 
cel mai iubit sport din SUA, să devină foarte 
popular și în rândul tinerilor din România și, 
implicit, al liceenilor din Deva.

După organizarea la sfârșitul anului trecut a 
Cupei Bobocilor, debutul acestui an a adus o nouă 
inițiativă de acest gen. Astfel în perioada 8-24 
februarie se desfășoară jocurile contând pentru 
Campionatul Liceelor la baschet, organizat de

Direcția județeană de Tineret și Sport și Inspec
toratul școlar. Pentru că în competiția băieților s- 
au înscris echipe de la toate liceele din Deva 
echipele participante au fost împărțite în două 
grupe - grupa A: Auto, Energetic, Pedagogic, 
Minier, Construcții și grupa B: Decebal, Sportiv, 
Horia, Traian - iar jocurile preliminare au fost 
programate pe parcursul a patru etape. în primele 
două etape, desfășurate în cursul săptămânii 
trecute în Sala de sport a Liceului Horia, s-au 
înregistrat următoarele rezultate: ‘Grupa A: 
Energetic 7 Construcții 13-29; Pedagogic - Minier 
26-35; Construcții - Pedagogic 32-20; Auto - 
Energetic 17-27; ‘Grupa B: Horia - Sportiv 18-31; 
Traian - Decebal 10-60; Traian - Sportiv 12-36; 
Horia - Decebal 22-33. Pentru această săptă
mână au mai rămas de disputat încă două etape 
după următorul program: Grupa A: Pedagogic - 
Auto; Minier - Construcții; Auto - Minier; Energetic 
- Pedagogic; Minier - Energetic; Construcții - Auto; 
‘Grupa B: Horia - Traian; Sportiv - Decebal. Ocu
pantele primelor două locuri în grupe vor disputa 
luni, 22 februarie a.c., semifinalele la Sala sportu
rilor din Deva, iar câștigătoarele acestor partide 
vor juca finala miercuri, 24 februarie.

în competiția destinată fetelor s-au înscris 
echipe doar de la trei licee și anume: Auto, 
Decebal, Traian. Jocurile se vor disputa luni, 22 
februarie, în Sala Liceului Decebal, în sistem 
campionat, fiecare cu fiecare.

Organizatorii vor acorda echipelor câști
gătoare premii constând în diplome și trofee.

Ciprian MARiNUȚ

•Atomic.,

tvk LuMeai

Un nou post 
de 

televiziune
MUSIC BOX

Săptămâna trecută intra în emisie un nou post de televiziune 
având specific pur muzical. Practic, ATOMIC.tvk Lumea! este 
replica românească a unor posturi muzicale de renume cum sunt 
MTV sau MCM. Ceea ce frapează încă de la început este profe
sionalismul desăvârșit în care supt realizate emisiunile, grila de 
programe extrem de bogată și entuziasmul VJ-ilor. Nu se poate 
spune că există vreo diferență ntre rendțjiitele televiziuni 
menționate anterior și ATOMIC TV. Videocli * Sunt transmise 24 
de ore din 24, iar genurile muzicale su cele mai diverse.
Președintele ATOMIC TV este sir B , iar planurile de viitor
ale echipei pe care o conduce extrem de ambițioase. 
ATOMIC se va implica.în prodâcț videoclipuri, propunându-și 
promovarea mai agresivă a rriuzKii comerciale românești.

Programele pregătit»" «irtru atragerea tinerimii române sunt 
variate, prezentând uttui» străzii, muzica lumii sau aducând pe 
ecran artiști necunosCttți încă. Vor fi de asemenea momente 
dedicate sporturilor extreme și desene animate. în cadrul emisiunii 
“Interactiv” telespectatorii sunt invitați să își aleagă singuri 
videoclipurile pe care vor să le urmărească, iar la “Romanian TOP 
100” sunt prezentate săptămânal cele mai cumpărate și mai 
ascultate 100 de hituri din România. Una peste alta ATOMIC TV 
este într-adevăr “ ca lumea” și merită urmărit. NiSTOR

Metamorfoza este cuvân
tul care exprimă cel mai bine 
cariera lui Cher. Și alți artiști au 
încercat să se afirme prin 
aceeași metodă însă nici unul 
nu a reușit performanța lui 
Cher. La sfârșitul anului trecut 
Cher a revenit cu singlelul și 
albumul intitulat “Believe" care 
a satisfăcut atât pe fani cât și 
pe amatorii muzicii de dans.

Cher pe numele său ade-
vărat Cherilyn Sarkisian La- 
pierre s-a născut la 20 mai 
1946 în El Centro/ California. 
Mama ei Georgia Hoit (are ori
gine dublă franceză și indiană 
Cherokee) a fost cântăreață, 
iar tatăl său John Sarkisian 
este de origine armeană. Cher 
are o soră mai mică 
Georgeanne. încă din copilărie 
Cher a vrut să devină actriță,

ea fugea de la școală ca să 
meargă la niște lecții de actorie 
organizate de un cerc școlar. 
După ce termină liceul Cher plea
că la Hollywood cu intenția de a 
deveni actriță, visul oricărei ado
lescente americane. La început

prezinte lui Spector. Șansa face 
ca în aceeași zi solista Darlene 
Love să nu vină la sesiunea de 
înregistrare a piesei Do Doo Ron 
Ron, locul său fiind luat imediat 
de Cher. Sonny Bono devine 
compozitor/ producător și din 
acel moment a preluat controlul 
carierei lui Cher. în 1964 și-au 
luat o vacanță de o zi și s-au 
căsătorit la Tijuana.

CHER (1)
nu a reușit să intre în vizorul nici 
unui regizor de la Hollywood și 
profitând de vocea moștenită de 
la mama ei, Cher dă o probă ca 
solistă de acompaniament al 
grupului The Ronettes. Era în 
1963 și la această probă l-a cu
noscut pe Sonny Bono, asistent 
al producătorului Phil Spector. 
Sonny o remarcă și vrea să o

Sonny Bono, pe numele 
adevărat Salvatore Bono, s-a 
născut la 16.02.1935 în Detroit. 
Tatăl său, un emigrant de origine 
italiană, s-a stabilit în Los 
Angeles. în 1951 Sonny scrie 
prima lui piesă Koko Joe (care în 
1964 va fi un hit minor cu grupul 
Righteous Brothers). Lucrează 
la un supermarket la o casă de

marcaj, apoi tatăl îi găsește o 
slujbă la un aeroport. în 1954 
Sonny se căsătorește, iar în 
1958 i s-a născut o fetiță. Pen
tru a-și întreține familia a avut 
diverse meserii: chelner, vân
zător, masor și șofer de ca
mion la Hollywood. în toată 
această perioadă el a conti
nuat să compună piese pe ca
re le-a prezentat la o audiție. A 
primit o slujbă ca asistent pro
ducător la casa de discuri Spe
ciality și de atunci a lucrat nu
mai în industria muzicală. Mai 
târziu s-a mutat la casa de dis
curi Hi-Fi Records având și un 
succes personal. A divorțat și 
a lucrat la casa Philles Records 
ca asistent al lui Phil Spector. 
Aici a cunoscut-o pe Cher.

La început Sonny și Cher 
au lucrat sub numele Caesar 
And Cleo pentru ca apoi să 
devină Sonny&Cher. (va urna)

Horia SEBEȘ AN

http://www.fas.org/irp/
ndu.edu
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In “Aeroport” din 
Petroșani instituțiile 

de cultură sunt școala, 
biserica și dispensarul

Școala Generală Nr. 7 din Petroșani este situată într-unul 
dintre cele mai sărace cartiere ale municipiului. Situația 
economică precară a locuitorilor de aici, șomajul de masă, lipsa 
resurselor financiare au influențat și influențează în continuare 
activitatea acestei școli. “ Aici în Aeroport școala, biserica și 
dispensarul sunt singurele instituții de cultură”, susținea dna 
directoare Rodica Ciocoi. Disponibilizările masive ale minerilor 
au condus și la plecări ale acestora spre locurile de baștină, 
fapt care și-a pus amprenta pe numărul de copii școlarizați. Dacă 
în 1998 școala avea 1100elevi, acum au mai rămas numai 975. 
Dar, fapt extrem de îmbucurător, abandonul școlar din motive 
economice nu este la cote atât de înalte căt s-a prognozat de 
către unii experți. “Sigur, copiii vin la școală fără pachețele, fără 
bani pentru mâncare, se vede că sunt subnutriți și acest lucru 
aro influență în privința procesului de învățare, însă cu toate 
aceste greutăți copiii nu abandonează. Părinții își știu copiii în 
siguranță aici la școală, decât să îi lase pe maidan", ne 
mărturisește dna. Maria Rusu, directoarea adjunctă a școlii.

Rezultatele școlare ale elevilor se pot considera extrem de 
bune ținând cont de situația generală, cadrele didactice 
ocupându-se îndeaproape de pregătirea lor. Școala a avut 
reprezentanți la olimpiadele școlare, la fazele județene și chiar 
naționale ale acestora. Inspectoratul Școlar Județean s-a 
implicat activ în ajutorarea școlii, iar faptul că ea arată extrem 
de bine în acest moment se datorează în mare măsură 
contribuției financiare a respectivei instituții. Totuși, mai sunt multe 
aspectele care încă își așteaptă rezolvarea. Așa după cum 
susținea dna directoare Ciocoi, baza materială a instituției este 
extrem de mică. Nu s-au mai alocat de foarte mulți ani nici un fel 
de fonduri pentru modernizarea acesteia și ar fi foarte necesar 
ca forurile în drept să analizeze mai profund cererile făcute de 
către conducerea școlii în acest sens. “Ar fi mare nevoie de 
câteva computere, cu atât mai mult cu căt am avut și avem în 
continuare elevi extrem de interesați și chiar pasionați de a 
acumula cunoștințe în acest domeniu de viitor.”, spunea dna 
directoare.

Există o bună colaborare cu Fundația pentru o Societate 
Deschisă, ei dotând cu un mini-post de radio această școală. 
Copiii sunt foarte entuziasmați că în timpul pauzelor pot auzi 
muzica lor preferată, pot da dedicații și, în general, se pot simți 
bine. Și postul de radio contribuie la buna desfășurare a activității 
aici. Oricum, activitatea școlii va fi influențată în continuare de 
felul în care vor evolua lucrurile în Valea Jiului, însă un lucru 
este sigur, copiii iubesc școala și se simt bine acolo.

Andrei NISTOR

—I--------------------------
^4», MiercuriJ] 17 februarie
- TVRI

9.00 TVR Cluj-Napoca 
10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Sensul 
tranziției 13.00 Mistere și 
minuni (s/r) 14.10 Santa Bar
bara (s/r) 15.10 Tradiții 16.30 
Timpul Europei 17.00 Desene 
animate 17.30 Medicina pentru 
toți (mag. med.) 18.10 Camera 
ascunsă 18.35 Familia 
Simpson (s, ep. 12) 19.00 Sun
set Beach (s, ep. 405) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială 20.50 Telesport 21.00 
Lumea bărbaților (s, ep. 3)
21.30 Impact. Coridorul puterii 
22.25 Jurnalul de noapte. 
Sport 22.40 Gala decernării 
premiilor Institutului American 
de Film, Ediția a 25-a

IVR 2
9.00 Teleenciclopedia (r)

10.00 Opinia publică (r) 11.00 
Pelerinaje (r) 11.30 Mapamond 
(r) 12.00 Sunset Beach (s/r) 

^12.50 Doar o vorbă săț-i mai

spun (r) 13.00 Sănătate, că-i 
mai bună decât toate! (r) 14.00 
Emisiune în limba maghiară
15.10 Limbi străine. Germană 
15.35 SOS - La capătul lumii 
(d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 133) 
16.45 Santa Barbara (s, ep. 
775) 18.00 Care pe care! (cs)
20.10 Mistere și minuni (s, ep. 
25) 22.00 Patrula (co. Spania/ 
Mexic 1993)

ANTSNA I
10.00 Știri 10.15 Agenția de 

presă (r) 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 11.20 
Tragedia de la Culloden Moor 
(f. istoric Scoția 1994) 13.30 
Planeta vie (do) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 
172) 16.30 Știri 17.00 Trei des
tine (s, ep. 91) 18.00 Uraganul 
(s, ep. 20) 19.00 Observator
19.30 Marius Tucă Show 21.00 
Țintă mobilă (f.a SUA) 23.00 
Observator 23.30 Agenția de 
presă 23.35 Prezentul simplu

PRO IV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 9.10 Cărările iubirii

O comună aridă în investiții
Cu un buget de 300 de 

milioane de lei în vistieria 
primăriei de comună, nimeni 
nu are pretenția că poate 
rezolva nevoile gospodărești 
ale localității.

Este și cazul primarului 
interimar al comunei 
Brănișca, dl loan Bedea. 
Portofoliul investițional al 
anului 1998 a cuprins, pentru 
comuna Brănișca, lucrări 
care nu au depășit ca 
importanță anvergura unor 
acțiuni de retușare a unor 
obiective de interes obștesc. 
Chiar și dintre acestea, multe 
au rămas în faza de intenție 
din cauza lipsei resurselor 
financiare. “Mergem pe 
ideea de a termina ce am 
început”, precizează dl loan 
Bedea. Aceasta înseamnă 
construirea pe structura

Asociația Teritorială a Handica- 
paților Neuromotori Secțiunea 
Tineret Deva-Hunedoara a luat act 
cu mâhnire de situația creată cu 
privire la sediul Inspectoratului de 
Stat pentru Persoane cu Handicap 
Deva.

în acest context facem un apel 
la instituțiile abilitate ale statului, 
la autoritățile publice locale pentru 
rezolvarea cât mai urgentă a 
situației.

Neavând spațiu și energie 
electrică ajutoarele bănești nu pot 
fi plătite la timp persoanelor cu 
handicap din județ.

Și așa suma de 175.000 lei pe 
persoană cu handicap nu acoperă 
totalitatea cheltuielilor lunare în 
urma repetatelor majorări de 
prețuri la bunuri, servicii, produse, 
la care se adaugă lipsa 
medicamentelor gratuite și com
pensate.

înv. Cozmina 
Gabor, Școala 
Generală nr. 7 
Petroșani, în 
timpul orei de 

ducație plastică.
Foto: Traian-

MÂNU

(s/r) 10.00 Tânăr și neliniștit (s/ 
r) 10.45 Relativity (s/r) 11.30 
NYPD Blue (s/r) 12.30 Susan 
(s/r) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Hercule (s, ep. 2) 14.00 
Xena (s) 15.00 Hangtime (s, 
ep. 3) 15.30 Tânăr și neliniștit 
(s) 16.15 Cărările iubirii (s) 
17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Dreptul la iubire (s) 18.15 Știrile 
PRO TV 19.30 Știrile PRO TV
20.30 Everything to Gain (f. 
mister SUA 1995) 22.15 Știrile 
PRO TV 22.20 Chestiunea zilei
22.30 Nebun după tine (s, ep. 
24) 23.00 Știrile PRO TV/Profit
23.30 Pro și contra (talskhow)

7.00 Celeste se întoarce (s/ 
r) 7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 Te 
iubesc (s/r) 9.00 Dragostea nu 
moare (s/r) 10.00 Gangsterii 
ageamii (f/r) 11.40 Ca la mama 
Acasă (r) 11.45 Vânătorul de 
oameni (s/r) 12.30 Ultima vară 
(s/r) 13.15 D.a. (r) 13.45 
Dragoste și putere (s/r) 14.45 
Misterioasa doamnă (s/r) 15.30 
Te iubesc (s,e p. 120) 16.00 
Celeste se întoarce (s, ep. 11) 
16.45 Guadalupe (s, ep. 123)

clădirii căminului cultural din 
Boz a unui subsol amenajat, 
a unei bucătării capabile să 
satisfacă cerințele gastro
nomice ale unei nunți sau ale 
unui botez, organizarea unei 
camere pe post de dispensar. 
Valoarea lucrării la prețuri 
1998 se ridica la suma de 
100 de milioane de lei, 
execuția fiind în curs. Tot în 
curs este și stația de autobuz 
de la Boz, căreia în anul 
trecut i s-a terminat de 
construit fundația. Pentru 
acest an se urmărește 
drămuirea unor fonduri 
pentru a se trece la o 
reabilitare a clădirii școlii, 
clasele l-IV, din centrul de 
comună.

Este întocmit studiul de 
fezabilitate pentru o lucrare de 
introducere a gazului metan

■ Moarte pe 
Aleea Streiului

Nu cu multă vreme în 
urmă, Poliția municipiului 
Deva a fost sesizată că 
Elena Călina, de 50 de ani, 
fără ocupație - se află moartă 
în apartamentul nr. 44, din 
blocul 61 de pe Aleea 
Streiului. în urma autopsiei, 
medicul legist a concluzionat 
că "moartea s-a datorat unei 
asfixii mecanice prin înec cu 
vomismente cauzate de 
declanșarea crizei de 
pancreatită acută he- 
moragică pe fondul 
consumului excesiv de 
alcool.” în cauză este 
cercetat și concubinul 
acesteia, Mihai Chirilă, de 45 
de ani, deoarece la 
examenul extern și intern s- 
au constatat leziuni provenite 
în urma unor acte de violență 
săvârșite asupra victimei.

■ A furat borseta
Un miner de la EM Muncel 

a furat într-o noapte, în timp 
ce era transportat cu 
taximetrul, borseta șoferului, 
în care se aflau 770.000 de 
lei. Profitând de neatenția 
acestuia, Samuel Torni 
Stoica a dispărut în noapte.

17.30 Ultima vară (s) 18.25 Ca 
la mama Acasă 18.30 
Dragostea nu moare (s, ep. 64) 
19.25 Dex, mascatul (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s) 20.45 
Misterioasa doamnă (s, ep. 
168) 21.30 Surorile (s,e p. 43)
22.30 Vin cei șapte magnifici! 
(w.SUA 1972)

PRIMA IV
7.00 Ultima ediție (talkshow/ 

r) 9.00 Prima oră (mag. matinal) 
12.00 Misterele din New Or
leans (s) 13.00 Știri 13.10 
Atingerea îngerilor (s) 14.05 
Celebri și bogați (s) 15.00 Maria 
Mercedes (s, ep. 59) 16.00 Știri
16.10 Tia și Tamera (s) 16.35 
Malcolm și Eddie (s) 17.00 
Jerry SpringerShow 18.00 Știri, 
meteo, sport 18.50 Real TV 
19.00 Detectivi de elită (s, ep. 
27) 20.00 Camera ascunsă 
(div.) 20.30 Comisarul Rex (s, 
ep. 12) 21.30 CI5: Profesioniștii 
(s, ep. 12) 22.30 Știri 23.00 Ul
tima ediție (talkshow)

HBG>
10.00 Fata din vis (co. 

romatică SUA 1997) 12.00 

în localitățile Brănișca și 
Boz. Investiția este evaluată 
la 6 miliarde de lei. Primăria 
Brănișca speră să pri
mească în acest an bani de 
la buget pentru demararea 
acestei ample lucrări. Prin 
intermediul unor fonduri 
PHARE, în valoare de 780 
de milioane de lei, fonduri 
derulate prin Consiliul 
județean, se va începe în 
acest an consolidarea di
gului existent pentru 
protecție împotriva apelor 
Mureșului. Digul va avea o 
lungime de 4500 de metri 
și o supraînălțare de 50 de 
cm. Proiectul lucrării 
prevede că 2500 de metri 
din dig vor fi reabilitați, iar 
restul se va construi din 
nou.

A.SĂLĂGEAN

A fost însă repede 
identificat, iar prejudiciul 
recuperat.

■ Frați, frați, 
dar...

Adrian Juraslea, 28 de 
ani, lăcătuș la EM Livezeni, 
a furat într-o seară 
autoturismul fratelui său în 
care se aflau bunuri în 
valoare de circa 5.000.000 
de lei. Adrian a ascuns 
mașina în garajul propriu 
motivând că fratele său îi 
datora 4.000.000 lei.

■ Cuțitarul din 
Jidvei

Poliția municipiului 
Hunedoara a identificat pe 
loan Bitu, 28 de ani, din 
Jidvei, județul Alba, 
cunoscut cu antecedente 
penale. S-a stabilit că într- 
o noapte, aflându-se pe o 
stradă din municipiu, în 
urma unui conflict spontan, 
l-a lovit cu un cuțit în zona 
abdominală pe Alin 
Cioranu din Hunedoara. 
Este cercetat pentru 
săvârșirea infracțiunii de 
vătămare corporală gravă. 

Rubrică realizată cu 
sprijinul iPJ Hunedoara

Mizerabilii (dramă romantică'' 

Franța ’95) 15.00 Un bacșiș 
de 2.000.000 $ (co. romantică 
SUA 1994) 16.45 Cu cărțile pe 
față (thriller SUA 1998) 18.15 
Războiul fiarelor (d.a) 18.45 
Weekend cu Bernie (co. SUA 
1989) 20.30 Colț Alb 2: Mitul 
Lupului Alb (dramă SUA 
1994) 22.15 Comorile lui 
Curty (co. SUA 1994) 0.15 Mr. 
Jones (dramă romantică SUA 
1993)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program co

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

ANTENA PDEVA
1.0.00-10.10 Știri (r) 10.10- 

10.4(5 Plai de cânt și dor 10.40- 
-17.50 Antena 1 București 
17.50-18.00 Știri 18.00 - 24.00 
Antena 1 București 
____________________________ y

Miercuri, 17 februarie

O BERBEC
Profitați de ocaziile ce se 

ivesc la locul de muncă, 
pentru că în următoarele zile 
aici obțineți cel mai mare 
succes. Nu neglijați 
partenerul în favoarea 
rudelor și cunoștințelor.

O TAUR
Puțin stres nu vă ocolește 

nici pe dv., așadar nu v-ar 
strica să încetiniți ritmul și să 
vă odihniți în mijlocul familiei, 
evitând conflictele. Aveți mai 
multă fantezie și inspirație 
decât de obicei.

O GEMENI
Probabil că astăzi veți fi 

mai prevăzător, mai 
cumpătat. Veți face 
cunoștință cu o persoană din 
cauza căreia veți avea mari 
probleme peste numai 
câteva zile.

C RAC
Femeile din zodie se 

bucură în mod deosebit de 
viață și acum se simt în 
largul lor, cu adevărat. Viața 
le oferă pe tavă situațiile 
favorabile.

5 LEU
Fidelitatea dv. depinde azi 

de capacitatea de a rezista 
tentației, lucru de care Leii 
infideli din naștere nu prea 
sunt capabili.

3 FECIOARĂ
Tot ce faceți este 

apreciat. Acum traversați o 
perioadă foarte fericită în 
viața dv. Insuccesele vă 
ocolesc. Oamenii din 
preajma dv. sunt pe culmile 
fericirii. Bucurați-vă cu ei!

O BALANȚĂ♦
Cei născuți în prima 

decadă vor avea o zi bună. 
Nu vă faceți planuri și nu 
încercați să rezolvați maț 
multe lucruri deodată, pentru 
că ați putea strica totul.

O SCORPION
Sunteți pe calea cea bună 

în ceea ce privește 
realizările, dar trebuie să vă 
gândiți temeinic la greșelile 
trecutului, din cauza cărora 
mai aveți încă de suferit.

O SĂGETĂTOR
Himera dv. se “dizolvă” 

către sfârșitul zilei. Ați 
investit prea multă încredere 
în partenerul dv. Traumele 
vieții personale le tratați prin 
activitate profesională 
intensă.

O CAPRICORN
Entuziasmul săptămânii 

trecute nu va ține prea mult. 
Vă atrag numai lucrurile noi, 
stilul de viață de până acum 
plictisindu-vă. De oamenii 
din jur, de asemenea, v-ați 
cam plictisit...

O VĂRSĂTOR
Vă veți simți minunat în 

sânul naturii. Vă duceți cu 
plăcere la plimbare cu 
familia. Discuțiile legate de 
bani vă indispun și de aceea 
veți pune capăt certurilor cu 
un singur cuvânt.

Z) PEȘTI
în această perioadă veți fi 

într-o formă mai bună decât 
de obicei și veți reacționa 
mai ușor la schimbările 
neașteptate de situație. 
Totuși, nu luați decizii în 
chestiuni importante.
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Tel.225684. (9136)
• Vând convenabil robot 

patiserie, mese mari inox,

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren arabil 5700 mp 
în apropierea fermei nr.4 Deva- 
Sîntuhalm. Informații. Tel. 
229069, după ora 18. (9135)

• Vând casă cu spațiu 
comercial amenajat “Restau
rant”. Deva, str. Cloșca, nr.16. 
Tel. 627567 (6284)

• Vând apartament 2 ca
mere, zona gării, îmbunătățit. 
Tel.230697, după ora 16. (7643)

• Vând casă în Mintia și Dacia 
1100 cuC.I.Tel. 622476. (9138)

• Vând apartament 2 ca
mere, Mărăști, sifonerie, plus 
ABC, cartier Dacia, cântar 50 
kg, compresor aer 10 atmo
sfere. Tel. 092 534685 (6436)

• Vând casă în Hunedoara, 
preț avantajos. Informații tel. 
716568, zilnic. (6459)

• Vând Opel Rekord, an 
fabricație 1975, benzină, în
matriculat, puțin avariat, cap. 
1800 cmc, motor excelent. Tel. 
217645, după ora 16. (9117)

• Vând urgent Renault 21, an 
fabricație 1987, catalizator, 
înmatriculat, deosebit. Preț 
6000 DM, discutabil, videore
corder “Megavision”, CD "Sony”, 
dublu casetofon “Fisher” impe
cabil. Tel. 213045. (9131)

• Vând urgent tractor U.650 
cu plug, remorcă și disc. 
Vizibil Bretea Mureșană, nr.19 
sau tel.623039a(9124)

• Vând tractor 445 cu com
bină, românesc, preț 
30.000.000 lei și Dacia 1300, 
preț 8.500.000 lei.Almașu 
Sec. nr.79. Tel. 625786 (6437)

• Vând Ford Scorpio 1987,
CC 1900 cmc, stare foarte bună, 
înmatriculat societate non profit, 
preț negociabil, 6500 mărci. Tel. 
713945 (6460)_____________

• Cumpăr celulare GSM, 
defecte, sparte sau codate, 
eventual repar, decodez. Tel. 
094 859958. (6263)

• Cumpăr piese de mo
bilier vechi, peste 80 ani, 
ceasuri, tablouri, argintărie, 
statuete, diferite piese deco
rative, vechi. Tel. 056/ 
184728, 092 397184. (9116)

• Vând căței Ciobănesc 
german, vaccinați. Deva, str. 
Iosif Vulcan, nr.20. (9139)

marmură, dulap frigorific cu 2 
uși, vitrină frigorifică, ambalaj 
bere, mașină măcinat cafea 
industrială, mese, scaune, 
rafturi. Tel. 213045. (9131)

• Vând aragaz 4 ochiuri, 
stare foarte bună, 500000 lei. 
Tel.227463 (9129)

• Vând două butelii aragaz, 2 
mc lemn foc, un reșou aragaz 3 
ochiuri. Tel. 622197 (9125)

• Vând calculatoare, impri
mante second hand. Tel. 
226644, 092 724435 (6438)

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

• Vând și montez parbrize, 
Deva, Dragoș Vodă, 14, tel. 
225075 (6161)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (125.000 lei), 
video, satelit. 092/368868. (MP)

• Vând dozator suc, închiriez 
biliard, vând lemn construcție. 
Tel. 092/777303 (6315)

• Termoprofil SRL Orăștie 
comercializează ghips carton 
structură galvanizată și acce
sorii montaj, Rigips Austria, 
vată minerală Tel Austria, 
cărămizi de sticlă, Vitrablok, 
tavan decorativ Donn cu 
structură de montaj, spumă 
poliuretanică Den Braven 
Olanda. La cerere se asigură 
montaj. Tel. 092/740048, tel/ 
fax 054/243557. (6917)

• S.C. MASE PLASTICE 
SRL HUNEDOARA vinde am
balaje polietilenă impri
mate. Tel/fax 054/716112 
(6563)

ÎNCHIRIERI

• Caut gazdă In Petroșani. 
Tel. 094\854038

â OFERTE DE 
SERVICII

• Confecționăm din mate
riale germane prelate cami
oane, copertine, panouri 
publicitare, acoperiri terase. 
Deva, SC Stilmes, tel/fax 054 
211128, 219045 (6625)

• Depozit en gros anga
jează facturistă (program 
Ciel). Se cere: curiculum vi
tae, cazier, recomandare 
ultimul loc de muncă. Tel. 
216358, 092 233421 (6426)

•S.C. Gef Facilities SRL, cu 
sediul în Deva, str.Apuseni, 
nr.1, angajează agent comer
cial pentru orașul Hunedoara, 
cu domiciliul în Hunedoara, 
studii medii, experiență în 
domeniu, vârstă maximă 30 
ani, C.V. Tel: 230930. (9141)

• Execut lucrări de montat 
gresie, faianță, tencuieli. 
Tel. 625235, sau 233581 
(9130)

• S.N.Romarm S A.Bucu
rești - sucursala Orăștie anga
jează automacaragist, condiții: 
șofer profesionist categoria C, 
autorizație ISCIR pentru auto
macara, vechime în meserie 
minimum 3 ani. Informații 
suplimentare serv R.U.R.S. 
Tel. 241040, int.233, 257.(2)

• SLĂBEȘTE ACUM, ÎN- 
TREABĂ-MĂ CUM! Nutriție 
celulară prin produse ame
ricane bazate pe plante. Tel. 01/ 
7605113, orele 14-20. (6416)

• PRO TEST LaborTech 
București selecționează 
chimiști/ingineri chimiști 
colaboratori pentru distri
buire zonală echipamente 
de laborator. Așteptăm CV 
la tel/fax. 01/3226916. (OP)

• URGENT LOCURI DE
MUNCA, 800-2500 D.M. lu
nar, Germania, Canada, Aus
tralia, pentru zidari, tâmplari, 
fierar/betoniști, muncitori 
necalificați construcții/agri- 
cultură/zootehnie, electri
cieni, șoferi. Maximum 45 de 
ani. Tel. 01/8985819 (2100 
lei/10 sec). (OP)___________

• Angajez barman, vând 
apartament două camere 
Deva. Tel. 092/346397. 
(9123)

• Societate canadiană/20 
de persoane ambițioase pen
tru expansiune în România- 
în marketing, gestiune, per- 
sonal-organizare. Experiența 
în domeniu nu este necesară. 
Sunați acum, start imediat. 
Tel. 627527 (6310)

DIVERSE in vreme ce la alții cresc, la SC MEROPA 
prețurile scad

NOU l

• S.C. Hațegana SA Hațeg, 
str. Progresului, nr. 29 orga
nizează licitație publică des
chisă cu strigare pentru vân
zarea de mijloace fixe, auto
vehicule, mașini, utilaje și 
instalații specifice industriei 
alimentare, mașini și utilaje 
agricole disponibile sau 
"propuse pentru casare, în 
fiecare zi de luni, ora 9, la 
sediul său, până la 
epuizarea listei. Lista cu 
mijloacele fixe, mașinile, 
utilajele și alte instalații 
propuse pentru vânzarea la 
licitațe, precum și alte relații 
suplimentare se pot obține 
zilnic, între orele 8-15, la 
sediul secției sau la tel. 
770550, 770551. (3170)

PIERDERI

• Pierdut portmoneu negru 
cu acte: buletin, permis, certi
ficat naștere. Ofer recom
pensă. Tel.622764. (9137)

• Pierdut legitimație de 
serviciu eliberată de F.E. 
Mintia pe numele Trif Zaharie. 
O declar nulă. (9118)

• Familia Dane Vaier și 
Ana anunță cu durere moar
tea celei care a fost o bună 
mamă, soacră, bunică și 
străbunică

ROZALIA
de 84 ani. înmormântarea 
miercuri, sat Coaja. Nu te 
vom uita niciodată. (6)

• Conducerea Agenției Na
ționale pentru Ocupare și For
mare Profesională București 
este alături de familia Dreghici 
la greaua încercare pricinuită 
de pierderea celui ce a fost

ec. GHEORGHE DREGHICI

vicepreședinte al Consiliului 
Județean Hunedoara. Sin- 
cere condoleanțe^^^

JN ORIGB OCAZIE,

"ninjn»Mrrm. LlflFQ"
W WlfliBV ■ WMM

OMNIASIG
ASIGURĂRI AGRICOLE

Va da garanția de care aveți nevoie !

Pe lângă asigurările obișnuite din 
AGRICULTURĂ pentru prima 
dată în România, societatea 
noastră vă asigură și

• RISCURILE DE 
PIERDERI 
FINANCIARE

• CREDITELE

Pentru o mai bună prezența în 
teritoriu. OMNIASIG - ASIGURĂRI 
AGRICOLE caută «peciaIiști în agri
cultură caro doresc să-și afirme apti
tudinile și personalitatea lucrând la 
sucursalele OMNIASIG - ASIGURĂRI 
AGRICOLE din toată țara.

Nu ezitați, 
contactați-ne ACUM!

Societatea fflEKOPH, cu ocazia sosirii primăverii, 
a hotărât reducerea prețurilor la articole pentru copii și 
pentru femei între 25-50%. Această acțiune are un 
termen limitat, respectiv 15.02.-08.03.1999.

Vă comunicăm câteva prețuri orientative:
Pulovere copii prețuri intre 
Pantaloni pentru copii între 
Căciulă copii între 
Mănuși copii între 
Botoșei copii între 
Pulovere femei între 
Jachete femei între 
Vestă femei între 
Fustă femei între

10000-25000 lei. 
7000-28393 lei. 

800-1730 lei. 
1100-2000 lei. 
835-2000 lei. 

8246-31240 lei. 
20256-58320 lei. 
1000035000 lei. 
600031200 lei.

Vă invităm la sediul societății noastre din Hunedoara, 
str. B-dul Traian, nr. 9, telefon-fax 054/713091, pentru a 
beneficia de aceasta reducere și timpul limitat pe care le 
avem la dispoziție.

Vă mulțumim anticipat de prezența dvs.

Președintele Consiliului de 
Administrație al SC APOLLO SA»

DEVA, în conformitate cu art. 113 
din Legea 31/1990 - republicată 

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDI

NARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 
05.03.1999, ora 12.00, la sediul societății 
din Deva, str. 1 Decembrie, nr. 37/A, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Vânzare activ UGIRA - Sector 
mecanic.

2. Investiții Stație apă minerală 
Boholt.

3. Diverse.
în cazul neîntrunirii cvorumului necesar, 

a doua convocare este pentru data de 
06.03.1999, ora 10.

Managerul

SC Transilvania SA Deva
Convoacă

Adunarea Generala a Acționarilor 
la data de 03.03.Î999, ora 10.00, la restaurantul 

Rapid, situat în incinta stației CFR Deva.
In cazul nerealizării cvorumului legal, adunarea 

generate se va ține în același loc și te aceeași oră, 
în data de !2.

Ordinea de zi
1. - Aprobarea bilanțului pe anul 1998;
2. - Program de restructurare;
3. - Diverse.

ȘI GARANȚIILE
ceea ce vă dă siguranță și 
stabilitate în dezvoltarea 
afacerilor dumneavoastră I

SEDIUL SOCIETĂȚII dinstePetru Cercei nr 
3, sector 4, București. Tet 335.72.61; 
336.79.40;336.79.41. Fax:335.72.81 sau 
ia toate sucursalele OMNIASIG din (ară.

Cu OMNIASIG semne bune anul are 1

4IOO MIERCUREA CIUC, JTR. HARGHITA, NR.1OO, 
TELEFON: 066/171700, FAX: 066/171160

Este distribuitorul exclusiv dl uneia dintre cele mai cunoscute mărci de bere din România - Linia de 
produse CIUC și HARGHITA, lider pe piață la berea vărsată în sistem KEG.

Caută pentru angajare

COORDONATOR ZONĂ
pentru aparatele de desfacere bere la butoi KEG

Condiții:
O domiciliul stabil în orașul Hațeg,
O bune aptitudini de organizare și comunicare,
O stagiul militar satisfăcut,
O posesor permis de conducere,
O studii medii,
3 vârsta maximă 35 de ani.

Dacă doriți să fiți câștigători alături de noi trimiteți un C.V. până 
la data de 19 februarie 1999, cu precizarea numărului de telefon la 
care puteți fi contactați.

Bere CIUC - Victorie totală!
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învățământ 
fără bani?

în cadrul Conferinței de 
presă desfășurată vineri la 
Deva la sediul PSDR lideri ai 
Organizației Județene au 
prezentat o informare privind 
recenta întâlnire a președinților 
partidelor social democrate 
care a avut loc la București, 
manifestare apreciată ca 
deosebit de interesantă și 
benefică.

Un alt punct important al 
conferinței de presă l-a 
reprezentat intervenția dlui 
Ionel Moș, inspector general la 
Inspectoratul județean școlar 
Hunedoara, care a subliniat 
situația dificilă în care se 
regăsește învățământul din 
perspectiva bugetului pe anul 
1999.

în context dl Ionel Moș a 
precizat că dacă actualul buget 
nu va fi rectificat de la 1 
septembrie nu vor mai exista 
bani pentru salariile cadrelor 
didactice, iar știrile ce au 
apărut privind creșterea 
salariilor cu sumele ce au fost 
vehiculate în presă sunt false.

D. Ionel Moș a mai precizat 
că investițiile care sunt în curs 
se vor derula în continuare cu 
fonduri de la minister, situație 
ce va permite o rezolvare în 
timp a lucrurilor, întrucât o 
parte dintre consiliile locale nu 
dispun de bani nici pentru 
reparațiile curente, fără a mai fi 
vorba de cheltuieli pentru 
construcții de sedii, școli sau 
alte edificii pentru învățământ.

Corne! POENAR

Necazuri cu 
înmatricularea 
tractoarelor 
agricole

(Urmare din pag. 1)

înmatriculate tractoare mai vechi de 8 
ani de zile aduse din import.

Nu este cazul să insistăm mai mult 
asupra acestui subiect de 
constrângere a voinței unor oameni 
de a-și lucra pământul, chiar dacă 
aceste tractoare sunt aduse din afară 
cu unele înlesniri, având o stare 
tehnică mult mai bună decât o mare 
parte din tractoarele autohtone care 
sunt de fabricație mai recentă.

întrucât de la Prefectură dlui 
Costea i s-a sugerat să strângă un 
tabel cu semnături ale proprietarilor 
de tractoare care se găsesc într-o 
situație asemănătoare pentru a se 
putea face, eventual, o intervenție la 
Parlament, îi mijlocim, fiind în 
imposibilitate ca singur să realizeze 
un astfel de obiectiv, posibilitatea de 
a realiza legătura cu ceilalți 
proprietari, care sunt rugați să-l 
contacteze la adresa: Ionel Costea, 
str. Șoseaua Națională, nr. 1A, 
Simeria. Să sperăm că actelor norma
tive li se mai pot aduce unele 
corective, că-și vor găsi soluționare 
și probleme de felul celor ridicate de 
către dl Ionel Costea.

Calmul 
aparent a! 
sindicatelor

(Urmare din pag. 1)

că momentul nu este propice, în perioada în 
care se află în Capitală comisia FMI în vederea 
încheierii unui nou acord stand-by? Cine știe? 
Pavel Todoran a explicat amânarea grevei prin 
faptul că nu a reușit să strângă numărul 
necesar de semnături din partea sindicaliștilor 
și prin teama de a nu fi acuzați că se 
solidarizează cu minerii Văii Jiului, care 
hotărâseră declanșarea unei noi greve 
generale în data de 15 februarie a.c. Dar și 
minerii au.renunțat, întrucât consiliul de 
administrație al CNH Petroșani a primit undă 
verde de la MIC de a încheia contractul de 
muncă pe acest an cu LSMVJ, în baza 
fondurilor convenite prin Protocolul de la 
Cozia.

Atmosfera sindicală pare să se fi calmat 
pentru o vreme. Răbufniri izolate pentru cauze 
interne mai apar, însă ele se rezolvă pe plan 
local și cu ajutorul organismelor centrale de 
resort. Marile confederații au responsabilități 
majore, punând în balanță nu doar doleanțele, 
revendicările unor grupuri sau categorii 
profesionale, chiar dacă sunt justificate, cât 
și interesele națiunii atât de apăsată de 
greutăți și de nevoi. Aceasta reclamă însă și 
din partea Legislativului și Executivului, a 
oamenilor politici o poziție reciprocă, de 
responsabilitate și angajament față de 
condițiile de muncă și de viață ale oamenilor, 
de așezare a economiei pe bazele sănătoase 
ale dezvoltării și progresului, redând românilor 
sentimentul demnității, și încrederea în viitor. 
Aparentul calm sindical de acum trebuie bine 
înțeles și întreținut.

0 sentință care...
(Urmare din pag. 1)

sentinței pentru că nu o 
consideră legală, dar și pentru 
că ortacii se opun arestării lui.

Conducători ai partidelor 
din coaliția guvernamentală 
declară că pedeapsa pro
nunțată arată că justiția 
funcționează, iar poliția își va 
face datoria, condamnarea unui 
infractor trebuind să aibă efecte 
pozitive.

Opoziția este însă de 
părere că acesta a fost un 
proces politic și se urmărește 
intimidarea minerilor, con- 
siderându-se că vor urma și alte 
arestări, că momentul ales 
pentru condamnare n-a fost cel 
mai potrivit.

Dincolo de pozițiile 
exprimate, cert este că există 
numeroase semnale ce atestă 
că și minerii din alte zone ale 
țării se solidarizează cu Miron 
Cozma. Ieri prin fax am primit 
un comunicat de presă din 
partea Sindicatului Liber din 
Sucursala Minieră Brad, în care, 
printre altele, se arată că: 
“Sindicatul Liber din Sucursala

Minieră Brad, reprezentantul a 
peste 1700 de salariați din 
cadrul SM Brad, dezaprobă 
hotărârea Curții Supreme de 
Justiție București fn ceea ce 
privește cazul liderului de 
sindicat Miron Cozma. 
Considerăm că pedeapsa 
acordată este mult prea 
severă pentru un lider sindical 
ce a luptat alături de ortacii săi 
pentru drepturile legitime ale 
minerilor. Suntem îngrijorați de 
faptul că puterea jude
cătorească riscă să devină 
aservită politic, sentința 
pronunțată în cazul lui Miron 
Cozma fiind o dovadă în acest 
sens. Precizăm că minerii de 
la Mina Barza sunt consternați 
de duritatea pedepsei și sunt 
solidari cu ortacii din Valea 
Jiului în acțiunile lor pentru 
restabilirea dreptății și re
venirea la sentința pronunțată 
de Curtea Supremă de 
Justiție”.

în legătură cu desfă
șurarea evenimentelor legate 
de mineriade și cu cele ce se 
întâmplă în Valea Jiului vom 
reveni cu noi detalii.

[ Accident mortal [ 
la Petrila [ 

Luni, în jurul orei 14,30, la E.M. Petrila - Sectorul I, s-a ■
■ produs o surpare soldată cu decesul muncitorului * 
| Constantin Ivan, de 35 de ani. I

în urma tragicului accident petrecut luni patru copii i 
^minori au rămas fără tatăl (C.P.)

(Urmare din pag. 1) “Neam fără noroc”
descins, aceea a lui Simion 
Bămuțiu și luliu Coriolan. Deputat 
între 1906-1910 în parlamentul 
ungar, se împotrivește legilor de 
maghiarizare și desnaționalizare a 
populației românești din Ardealul 
pe care atât de mult l-a iubit și 
pentru care își înțelegea rosturile 
vieții. La 1 decembrie 1918, Marea 
Adunare Națională de la Alba lulia 
îl alege ca președinte al Consiliului 
Dirigent, contribuind astfel decisiv 
la procesul de făurire a statului 
unitar român.

Sub flamura Partidului 
Național, în fruntea căruia ajunge 
ca președinte în 1919, urmând în 
succesiune lui loan Rațiu și Gh. 
Pop de Băsești, partid care prin 
fuziune în 1926 cu Partidul 
Țărănesc al lui Ion Mihalache își 
ia denumirea de Partidul Național 
Țărănesc, congresul alegându-l ca 
președinte, se angajează cu toată 
ființa și dăruirea la consolidarea 
tânărului stat. Atât ca senator cât 
și ca deputat ales în toate 
legislaturile interbelice, precum și 
ca președinte al Consiliului de 
miniștri de-a lungul a trei mandate 
între 1928-1933, contribuie 
preponderent la constituirea 
bazelor legislative și 
constituționale ale României.

O rară energie rodnică, pusă 
în slujba neamului pentru care a 
realizat binefaceri inestimabile, îl 
transformă într-un simbol al 
poporului, care, vreme de mai bine 
de patru decenii, a imprimat prin 
ideile sale dimensiuni neasemuite 
vieții politice românești, fiind 
prezent acolo unde se plămădea 
istoria.

Glasul LUI s-a ridicat atunci 
când integritatea statelor din 
Centrul și Sud-Estul Europei a fost 
amenințată de Germania hitleristă. 
în 1940 când Rusia Sovietică prin 
tratatul samavolnic Riebbentrop- 
Molotov anexează Basarabia, 
Bucovina de Nord și Ținutul Herței,

cu aceeași fermitate s-a pronunțat 
împotriva dictatului de la Viena prin 
care partea de vest a Transilvaniei 
a fost cedată Ungariei horthyste.

în viața publică s-a călăuzit 
după cel mai impresionant 
principiu democratic, sintetizat în 
sintagma: știu că n-ai dreptate și 
nu sunt de acord cu ceea ce spui, 
dar voi lupta până la moarte pentru 
a apăra dreptul tău de a spune 
ceea ce ai de spus. A trăit cu 
intensitate principiile pe care le-a 
afirmat și le-a mărturisit cu orice 
risc, la propriu-i proces, în tot timpul 
cât a fost chinuit în temniță unde a 
întreținut un climat de noblețe 
morală până în ultima clipită a 
vieții.

Nimic nu l-a împiedicat să se 
pronunțe împotriva dictaturii 
cariiste, așa după cum nimic nu I- 
a împiedicat să se ridice împotriva 
dictaturii comuniste. După 23 au
gust 1944 a condus bătălia 
democrației românești, devenind 
un simbol al rezistenței naționale 
în fața comunismului introdus în 
țară sub presiunea trupelor 
sovietice. La alegerile din 1946 
anticipează finalul falsificat al 
acestora, prin manifestul lansat 
către națiune în decembrie, 
acuzând grav guvernul teroarei 
dictaturii și reacțiunii, ce a călcat 
în picioare legile țării, libertățile 
neamului românesc, drepturile 
individuale și colective ale 
populației.

Norii învolburați de furtună 
împingeau cârdurile de corbi să se 
înfrupte din prada oferită de drojdia 
societății, de scursura abjectă a 
mahalalelor din care au fost 
recrutați activiștii, agitatorii și 
nomenclatura p.c.r., pradă care 
înseamnă elitele poporului român, 
în urma procesului din noiembrie 
1947, o înscenare satanică, la 75 
de ani luliu Maniu e condamnat la 
muncă silnică pe viață, pentru

patriotismul său curat, pentru 
curajul său fizic și moral. La 5 
februarie 1953 a fost ucis, nimic 
mai intolerabil decât asasinarea 
acestui mare român, a cărui 
viață s-a confundat cu lupta 
eroică pentru făurirea României 
Mari. Cadavrul său tras de 
picioare de un deținut 
supravegheat de un gardian se 
va izbi treaptă de treaptă pe 
scara ce coboară în curtea 
închisorii, unde aruncat într-o 
căruță este dus în cimitirul 
săracilor, călăii aruncându-i 
rămășițele pământești în groapș 
comună, pentru ca nimeni să nu 
știe unde zac, spre a fi 
deshumate și sfințite după 
datina străbună.

Astfel a dispărut ultimul 
mare om politic din perioada 
interbelică, un mare patriot care 
a pus interesele țării mai presus 
decât interesele personale. 
Străin de egoism, a trăit mo
dest, ținuta sa morală 
necunoscănd nici o abdicare, 
asumându-și întotdeauna orice 
greșeală comisă. Mișcându-se 
în cadrul raționalismului demo
cratic, a promovat ca metodă de 
îndreptare legalismul riguros dus 
până la puritanism, întronând în 
politică moralfi creștină.

în final un amănunt cules 
din memorialistica închisorii: 
„Despre moartea lui luliu 
Maniu, am auzit în închisoarea 
Gherla. S-a lăsat o tăcere 
adâncă și toți care ne aflam în 
celulă, ne-am uitat unii la alții. 
N-a putut scoate nimeni nici un 
cuvânt de emoție și de durere. 
Cineva în cele din urmă a 
exclamat: „Neam fără noroc!”

Trecutul nu-l putem da 
uitării. în fața acestor morminte 
ne plecăm genunchii spre a ne 
învrednici să luăm puteri de 
suflet străbun.

Vremea va intra într-un proces de
MZ K4 IC A răcire treptată. Cerul va fi mai mult 

» BWIC/’»IC/^noros în Crișana, Banat, Oltenia și 

Moldova, unde temporar vor cădea precipitații predominant sub 
formă de ninsoare. în rest cerul va fi variabil, iar condițiile de 
ninsoare reduse. La munte va ninge. Vântul va sufla de la slab la 
moderat, iar în zona de munte va prezenta intensificări. 
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 și 6 grade, iar cele 
minime între -10 și 0 grade.

Agenția de publicitate AGERPRESS S.A.
publică operativ convocările pentru 

Adunările Generale ale Acționarilor 
și anunțurile cerute de lege pentru organizarea de licitații 
în ziare din București și din toată țara 

Tel.: (01) - 312 2483; 312-5563;Fax: 310-0653;
E-mail: ager_press@itc.net.ro

Cu sediul în Piața Victoriei, nr.8 
Organizează licitație publică în data de 22.02.1999, 
ora 10, la sediul societății, pentru închirierea sau 
asocierea în exploatarea localului “Restaurant 

Zahana” din cartierul Viile Noi.
Prețul minim de pornire a licitației este de 2,5 

milioane lei.
Relații suplimentare se pot obține la telefon 219540.

“Vă dă dureri de cap 
aprovizionarea cu ȚEVI?”

Leacul este - COMAT DEVA SA - 
distribuitor autorizat al SC TEPRO SA Iași. 
Rețineți! Numai Ia COMAT DEVA SA găsiți 
toată gama de ȚEVI negre și zincate.

Și încă un secret: la cele mai mici 
prețuri.

Informații'la tel. 054/ 221009; 233137. 
int., 180, sau Ia sediul firmei din Deva, str. 
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In spațiu nou
De curând, membrii Casei 

de Ajutor Reciproc din cadrul 
Sucursalei Miniere Brad ca și 
cei arondați acesteia 
beneficiază de un nou sediu. 
C.A.R. s-a mutat într-o nouă 
casă, ce oferă condiții optime 
de lucru, amplasată în zona 
Primăriei Brad.

Pănă acum, Casa de 
Ajutor Reciproc funcționa în 
Gurabarza, într-un spațiu al 
S.C. Mercur Brad, cheltuindu- 
se cu plata chiriei, ce era 
suportată din beneficii: (E.S.)
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