
umanitare
Filiala de Cruce Roșie Hunedoara- 

Deva acordă ajutoare umanitare pentru 
504 familii din comuna Gurasada, care 
anul trecut au -avut terenuri și 
gospodării inundate. Ajutoarele 
constau în alimente de bază (ulei, 
zahăr, orez), a căror valoare se ridică 
la 85 de milioane de lei. (V.R.)

în toate 
chioșcurile 
de difuzare
a ziarului 
“Cuvântul

liber” găsiți 
suplimentul

nr. 3
“MAGAZIN”

La stațiile Sucursalei PECO din Județul Hunedoara

Noile prețuri ale combustibililor
Dl ing. Victor Medrea, directorul Sucursalei 

Hunedoara a CN Petrom, ne-a informat că, începând 
de ieri, la toate stațiile PECO din județul nostru se 
practică următoarele prețuri:

O benzina super plus C098 - 8100 lei/l;
2 benzină premium - 7800 lei/l;

COTIDIAN INDEPENDENT

S WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483
Acordă dobănzi atractive 

la depozitele in iei 
persoanelor fizice!

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

Județul 
Hunedoara

al

O benzină premium fără plumb - 7600 lei/l;
Z benzină regular - 7250 lei/l;
Z motorină -10; -15 și LD - 4800 lei/l.
După cum aprecia interlocutorul aceste prețuri 

se situează la nivel fără concurență cu cele ale altor 
agenți economici. (N.T.)

APARE LA DEVA
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La Petroșani a avut loc PUNCTE DE VEDERE

“Azur” - un 
nou magazin 
în Micro VII
în cartierul Micro VII, 

Hunedoara, s-a deschis recent 
un nou magazin comercial care 
expune spre vânzare mărfuri 
industriale (încălțăminte, 
cosmetice, articole de menaj și 
de mercerie, ca și pentru 
decorațiuni interioare). Funcțio
nează într-un fost spațiu al SC 
Cora, dna Elena Stângaciu, care 
îl administrează, sperând că a 
făcut un lucru util, deoarece nu 
era până acum în cartier un 
spațiu comercial de acest profil. 
Inițiativa este apreciată de către 
gospodine, care nu mai trebuie 
să coboare în centrul 
municipiului pentru o bobină de 
ață, un fermoar ori un ac. (E.S.)

Un autentic act de cultura
Sâmbătă, 27 martie 

a.c., la Sala de 
marmură a Primăriei din 

Petroșani, în prezența unui 
numeros public venit din 
întreaga Vale a Jiului, a avut 
loc un autentic act de cultură. 
Este vorba despre lăudabila 
inițiativă a inimoșilor colegi 
de la cotidianul “Matinal”, 
care tot cu acea ocazie a 
aniversat și apariția 
numărului 2500, de a 
organiza lansarea noii 
apariții editoriale “Dicționarul 
scriitorilor din Vale", avându- 
I ca și coordonator pe 
neostenitul Mihai Barbu, care 
este și redactor șef al 
cotidianului “Matinal".

în debutul manifestării, dl 
Mihai Barbu a adresat 
mulțumiri tuturor celor care 
au sponsorizat acțiunea, 
celor de la Tipografia Matinal 
și Editura Cameleonul care 
au trudit la apariția acestui 
dicționar (A-Z), la început de 
an 1999, unde este cuprinsă 
munca desfășurată de-a 
lungul a aproape o jumătate 
de an de căutări, făcând 
astfel posibilă manifestarea 
la care am fost martori. De 
menționat faptul că în volum 
și-au găsit locul - cu date 
biografice și prezentare a 
operei fiecăruia - aproape 70 
de scriitori clasici și

contemporani care au trăit 
sau au trecut prin Valea 
Jiului, dar care au și scris 
despre aceste locuri 
încărcate de istorie, lăsând 
astfel mărturie despre 
măreția spațiului spiritual al 
Văii. Cum se subliniază în
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preambul, monumentalul 
“Dicționar al scriitorilor 
români", istoric și analogic, 
este dedicat profesorilor 
Mircea Zaciu, Marian 
Papahagi și Aurel Sasu, 
precum și tuturor celor care 
au contribuit după puteri, în 
timpuri potrivnice, la apariția 
dicționarului. Fără a respecta 
neapărat o ierarhie sau a fi 
lista completă, iată câteva 
nume ale scriitorilor cuprinși 
în dicționar: Mircea Andraș,

Ion Barbu, Mihai Barbu, 
loan Dan Bălan, Pius 
Brânzeu, Valeriu Butulescu, 
Mircea Dinescu (care este 
cetățean de onoare al 
orașului Petrila), Ion 
Hirghiduș, loan Lascu, 
Mircea Munteanu, Corneliu 
Rădulescu, loan D. Sîrbu, 
Dominic Stanca, Radu 
Stanca, Dumitru Velea, 
Jules Verne, Alexandru 
Vlahuță, Panait Istrati, Geo 
Bogza și multi alții.

După ce a evocat 
condițiile în care s-a născut 
ideea de a alcătui 
dicționarul de față, scriitorul 
Ion Lascu (născut la 9 
ianuarie 1951 la Petroșani, 
în prezent lector universitar 
la Craiova, având câștigat 
în 1996 premiul Uniunii 
Scriitorilor, filiala Craiova) a 
apreciat ca fiind 
evenimentul editorial, 
demonstrând că se face 
carte bună nu numai la 
București, că din Valea 
Jiului “pleacă" nu numai 
mineri, ci și cultură. 
Relevând că autorii s-au 
străduit să cuprindă valori 
în volum și că el se supune 
girului celor ce îl contestă, 
există credința că la

Nicoiae TÎRCOB
(Continuare în pag. 2)

Cu ochii la putere. 
Cataramă a încins

PNR
O mișcare spectaculoasă s-a petrecut în urmă cu 

câteva zile pe eșichierul politic românesc. Puternicul 
om de afaceri și vicepreședinte ai Partidului Național 
Liberai, Viorei Cataramă, suspendat din funcție cu 
puține ziie mai înainte, și-a dat demisia din partid. 
Motivația sumară a gestului a fost că, ia această oră, 
credința sa politică nu mai corespunde cu principiile 
partidului care i-a lansat în viața politică. în zadar au 
încercat dnii Mircea ionescu Quintus și Valeriu Stoica, 
președintele, respectiv prim-vicepreședinteie PNL, să- 
i întoarcă din drum.

în fapt, Viorei Cataramă se află de mai mult timp, de 
aproape doi ani, într-un război nemărturisit cu unii dintre 
colegii săi, inclusiv cu Valeriu Stoica, pe seama 
neacceptării multora dintre ideile sale privind adoptarea 
de facilități fiscale pentru investitori și exportatori, 
reducerea unor taxe și impozite, sprijinirea capitalului 
național etc. E drept că Viorei Cataramă a dat ceva lustru 
PNL-uiui, din 1993 încoace, după cum i-a și susținut 
puternic financiar, numai în perioada 1994-1996 
aducând în bugetul partidului un milion de dolari.

Influentul om de afaceri n-a mai spus dacă acești 
bani erau din punga sa, din afacerile SAFi ori 
împrumutați de ia Bancorex. La o emisiune televizată 
el a răspuns ofuscat că acestea sunt problemele sale 
personale. Ceea ce a anunțat el pentru toată lumea au 
fost cele trei posibilități de viitor: să formeze ait partid, 
dar nu liberal; să se înscrie într-o formațiune politică 
deja existentă; să se retragă definitiv din politică.

Demisia iui Viorei Cataramă din partida făcut vâlvă. 
Colegii săi și-au exprimat păreri contradictorii. Unii, 
chiar din staff-ui partidului, îi regretă plecarea, alții, din 
aceeași zonă, spun că nu e nici o pierdere, că PNL va fi

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

începând cu data de 1 martie 1999
Banca Internațională a Religiilor SA

Lansează noi produse bancare
/

ț£r,tUMA2tț.£t&

C „CONTURI ÎNVĂȚĂMÂNT" )
t-------------------------------------------------------------------------

* anca poate deschide conturi curente personale 
penti salariații care lucrează în învățământ.

* ovada că persoana respectivă lucrează în 
învățtiânt se face cu legitimația de serviciu. Prin 
învățăânt se înțeleg toate categoriile de activități, 
■ ncepid cu grădinițe, învățământ obligatoriu, 
învățâânt liceal, tehnic și teoretic, universitar, 
postuversitar (de stat sau particular).

* D aceste disponibilități se pot efectua zilnic 
plăți ^încasări pentru care nu se va percepe 
comisii șj fără diminuarea dobânzii. Limita minimă 
pentruire se bonifică dobânda este 100.000

La <ta introducerii acestui produs bancar, 
dobânda vedere bonificată este de 22% pe an.

„DISPONIBILITĂȚI CURENTE 
PENTRU PENSIONARI"

* Beneficiarii acestui produs sunt toți pensionarii 
(atât cei pensionați pentru limită de vârstă și vechime 
integrală în muncă, cât și cei pensionați pe caz de 
boală, pentru incapacitate de muncă etc.).

* Dovada calității de pensionar se face cu 
buletinul (cartea) de identitate, împreună cu ultimul 
talon de pensie.

* Din aceste disponibilități se pot efectua zilnic 
plăți și încasări pentru care nu se va percepe 
comision și fără diminuarea dobânzii. Limita minimă 
pentru care se bonifică dobânda este 100.000 lei.

La data introducerii acestui produs bancar, 
dobânda la vedere bonificată este de 30% pe an.

Provin de lucru cu clienții: Luni-vineri: 8-18; Sâmbătă: 8-12 «Tel.: 234231/234231

• - Acesta e un restau
rant de categoria I?

— Desigur, dar vă putem 
servi fi pe dumnea
voastră...

La Galeriile „Forma” a fost 
vernisat în 24 februarie Târgul 
de artă 1999. Expoziția cu 
vânzare reunește tablouri (flori, 
peisaje), icoane, sculpturi în 
marmură, lemn și metal, obiecte 
decorative din sticlă, articole de 
lenjerie pentru femei sau pentru 
înfrumusețarea interiorului, 
pietre pictate cu subiecte 
religioase și felicitări pentru 8 
Martie. Expun 23 de creatori: 
Mircea Bătcă, losifMatyas, loan 
Herman, Torino Bocăniciu, 
Elena Rad, Maria Miertoiu, loan 
Cârjoi, Mihai Țopescu, 
Micsandra Andreescu, Adrian 
Samson, Tiberiu Fazakas, loan 
Șeu, Ernest.Kovacs, Ștefan 
Vasile Matias, loan Tengheru, 
Doina Reghiș lonescu, Adriana 
Popa, Constantin Sinescu, 
Elena Jianu, Eva Suto, Zoltan 
Szabo, Dan Cârjoi și Ana 
lonașcu.

Opere de artă sau creații 
vestimentare, exponatele sunt 
foarte nimerite cadouri pentru 
Ziua Femeii. Femeile, care au 
simț estetic, vor aprecia cu 
siguranță un astfel de dar 
deosebit. Iar prețurile nu sunt 
exagerate față de valoarea 
creației, începând cu felicitări 
pictate pe frunze, care costă 5 
mii de lei, continuând cu pietrele 
pictate (între 25-50 de mii de lei) 
și tablouri miniaturale (în jur de 
50 mii de lei) și încheind cu o 
sculptură în marmură, care 
valorează câteva milioane, 
prețurile sunt pentru toate 
categoriile de cumpărători.

Târgul de artă 1999 este 
deschis admiratorilor de frumos 
și cumpărătorilor până în 12 
martie. (V.R.)
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ROMTELECOM - prost 
reprezentat în 

municipiul Hunednara
O întâmplare ce frizează, la noi, prozaicul... Un telefon a luat-o 

razna și când îți este lumea mai dragă refuză să funcționeze. Fa
milia dnei Eva Epure, din Hunedoara, titulara postului, face un apel 
la deranjamente. După două demersuri fără rezultat, dl Liviu Epure 
trimite o adresă către conducerea Centrului de telecomunicații 
Hunedoara. Iritarea abonatului este justificată. De mai bine de o 
săptămână telefonul nu funcționa corect, iar apelurile repetate la 
serviciul deranjamente n-au "dezghețat’ aparatul. Luând de bună 
“schimbarea la față" a fostei regii de telecomunicații, adresa înaintată 
conducerii ROMTELECOM de pe Cerna a cuprins și fraze pe care 
orice client nemulțumit din lumea aceasta este îndreptățit să le afirme. 
Printre altele, dl Epure a amintit reprezentanților telefoniei fixe din 
Hunedoara că pentru niște servicii plătite și neonorate, clientul este 
îndreptățit să ceară și să primească daune morale și materiale. Mare 
eroare! Replica dlui Lucian Sabău, șef Centru telecomunicații 
Hunedoara, i-a relevat dlui Liviu Epure că a rămas un “umil" abonat. 
A doua zi după înregistrarea adresei telefonul familiei Epure a amuțit 
complet, iar dl Epure fusese deja "sfătuit” să treacă pe centrala 
Alcatel, contra unei taxe de peste 250.000 de lei, sau să reclame la 
Deva dacă are probleme cu telefonul.

Ceea ce a și făcut, nu înainte de a-și face cunoscut necazul la 
redacția ziarului nostru. între timp problema telefonului familiei Epure 
s-a rezolvat, aparatul funcționând acum normal. Rămâne însă gustul 
amar al unei experiențe umilitoare. întrebat despre prestația 
subalternilor de la Hunedoara, dnul ing. Pantelimon Șerban, directorul 
comercial al Direcției de Telecomunicații Hunedoara, recunoaște că 
la nivelul conducerii Centrului Tc. Hunedoara sunt probleme în privința 
comportamentului față de clienți: “ Pe lângă șeful de centru, Lucian 
Sabău, mai avem acolo doi angajați, dnii Junea, relații cu publicul, 
și Bora, comercial, care nu pentru prima.dată sar calul în relațiile cu 
abonații noștri. Conducerea direcției a hotărât să stea de vorbă cu 
acești angajați pentru a vedea care sunt intențiile lor privitoare la 
modul de tratare a clienților. Oricum, începând din toamna trecută 
există în cadrul ROMTELECOM un cod deontologic intern, care 
stabilește clar modul de comportament al angajatului nostru în fața 
clienților. Deci avem mijloacele legale de a sancționa ferm pe acei 
salariați care nu respectă aceste prevederi și îi tratează nepotrivit 
pe cei care apelează la serviciile noastre. Și vă asigur că dacă vom 
mai avea astfel de reclamați de la Hunedoara, nu ne vom sfii în a 
sancționa rapid o stare de fapt ce alterează imaginea întregii instituții".

Adrian SĂLĂGEAN

Miercuri 
3 martie 
TVR I

9.00 TVR Cluj-Napoca 
10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Sensul 
tranziției 13.00 D-na King, 
agent secret (s/r) 14.10 Santa 
Barbara (s/r) 15.00 Tradiții
16.30 Timpul Europei 17.00 
Desene animate 17.30 
Medicina pentru toți (mag. 
med.) 17.55 Fotbal România- 
Albania (d) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal.Meteo. Sport Ediție 
specială 20.55 Telesport 21.00 
Lumea bărbaților (s, ep. 5)
21.30 Fotbal Liga Campionilor: 
Manchester United 
Internazionale Milano (d) 23.40 
Jurnalul de noapte. Sport 23.50 
Cultura în lume

TVR 2
9.00 Teleenciclopedia (r)

10.20 Opinia publică (r) 11.50
Mapamond (r) 12.15 Sunset
Beach (s/r) 13.00 Sănătate, că-

J mai bună decât toate! (r)

14.00 Emisiune în limba 
maghiară 15.00 Criza 
economică bulgară 15.10 Limbi 
străine. Germană 15.35S.O.S. 
- La capătul lumii (d.a)16.00 
Țiganca (s, ep. 147) 16.45 
Santa Barbara (s) 17.30 Din 
cântecele noastre 19.10 
Contemp-Art(mag.)20.10 D- 
na King, agent secret (s) 21.00 
Pentru dvs., doamnă! 22.00 
Plăcerea distrugerii (dramă 
SUA 1995) 23.40 Opera mundi js^.

ANIEblA I
10.00 Știri 10.15 Agenția de 

presă (r) 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 11.20 
Macbeth (f. istoric Anglia 1996)
13.30 Planeta vie (do) 14.00 
Știrile amiezii 14.30 Foișorul de 
foc (talkshow) 15.30 Dallas (s, 
ep. 180) 16.30 Știri 17.00 Trei 
destine (s, ep. 99) 17.50 Zodiac 
18.00 Uraganul (s, ep. 34) 
19.00 Observator 19.30 Marius 
Tucă Show 21.00 Călătoria 
morții (f. SF SUA 1997) 23.00 
Observator

Un autentic act
de cultura

(Urmare din pag. 1)

viitoarele apariții acestea vor fi mult mai bune. 
De menționat că Valea Jiului nu este o zonă 
proscrisă, aici se face cultură, există preocupări 
literare, se face sport, viața este trăită în toate 
dimensiunile sale și trebuie ca atare percepută, 

în alocuțiunea sa, autorul loan Velica, ingirter 
la E.M. Dâlja, a arătat, între altele, că după 
arestarea lui Miron Cozma s-a "descoperit” 
faptul că Valea Jiului este parte integrantă din 
România. Este notabil că și Pius Brânzeu 
(născut la Vulcan în 1911, cetățean de onoare 
al acestui oraș, absolvent de medicină la 
Strasbourg) și-a găsit un loc distinct în paginile 
volumului, având o sumedenie de publicații 
literare și de specialitate. Supărarea sa este 
aceea că actualul ministru al culturii nu prea se 
ocupă de cultură, având suficiente argumente 
în acest sens.

De asemenea, dnii Valeriu Butulescu, 
Gheorghe Truță și Ion Hirghiduș, care sunt 
prezenți și în volum, au relevat însemnătatea 
aparte a momentului cultural,*fapt subliniat cu 
putere și de către primarul municipiului 
Petroșani, Carol Schreter.

Cu același prilej au mai fost prezentate 
cărțile “Volbura”, poezii de Ileana Firțulescu, 
"Istoria secretă a literaturii române (primele 111 
cazuri), de Mihai Barbu, precum și “După 20 de 
ani sau Lupeni 77 - Lupeni ’97" pentru care 
Editura Cameleonul merită laude.

O notă bună pentru formația de muzică a 
Casei de cultură Petroșani, condusă de Ion 
Dulămiță, și pentru Florentin.Buzea, care au 
întregit atmosfera momentului.

PRO ÎV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 9.10 Cărările iubirii 
(s/r) 10.00 Tânăr și neliniștit (s/ 
r) 10.45 Aventura (s/r) 11.30 
NYPD Blue (s/r) 12.30 Susan 
(s/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Hercule (s) 14.00 Xena (s) 
15.00 Spirit de echipă (s) 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 TY 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 In the Shadow 
of Evil (dramă SUA 1995)22.15 
Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 Nebun 
după tine (s, ep. 26) 23.00 Știri/ 
O propoziție pe zi

♦*

ACASA
7.00 Celeste se întoarce (s/ 

r) 7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 
Dex, mascatul (d.a/r) 9.00 
Dragostea nu moare (s/r) 10.00 
Ne marres pas... c'est pour rire! 
(f/r) 11.40 Ca la mama Acasă 
(r) 11.45 Ultima vară (sr) 12.30 
Dragoste și putere (s/r) 13.15

La piața din Deva

Doriți originală sau
Nu m-a impresionat (deoarece începe să devină un 

peisaj obișnuit, asemănător piețelor occidentale sau 
orientale) starea actuală a pieței centrale devene, unde, 
în lipsa produselor pomiculturii autohtone (aflată de 
mult în agonie), abundă invazia de fructe exotice. 
Atenția mi-a fost reținută de dialogul ce s-a purtat la un 
butic, de altfel destul de bine aprovizionat cu tot felul 
de produse, în special provenite din import, ceea ce 
denotă că și industria alimentară indigenă este în mare 
suferință.

Cumpărătorul era dornic să cumpere un pachet de 
cafea Jacobs. Ca urmare, i-a spus direct vânzătorului 
că dorește să cumpere un pachet de cafea. Cinstit ca 
întotdeauna, vânzătorul l-a întrebat pe client dacă 
dorește o cafea originală sau...

După ce și-a exprimat vizibil nedumerirea, 
cumpărătorul a scos 50 mii lei și a intrat în posesia 
cafelei originale, se pare aceasta fiind ambalată în 
Germania, în vreme ce celălalt sortiment, e drept ceva 
mai ieftin, dar purtând aceeași marcă, vine de prin Aus
tria. Ce ți-e și cu falsurile și cu originalele ce le mai 
consumă azi din belșug, uneori cu plăcere, alteori cu 

kmultă reținere, românul de rând. (N.T.) <

Misterioasa doamnă (s/r) 14.00 
Surorile (s) 15.00 Marimar (s, 
ep. 21) 16.00 Celeste se 
întoarce (s, ep. 23) 16.45 
Guadalupe (s, ep. 135) 17.30 
Ultima vară (s, ep. 83) 18.25 Ca 
la mama Acasă 18.30 
Dragostea nu moare (s, ep.77) 
19.25 Dex, mascatul (d.a) 
20.00 Dragoste și putere (s,ep. 
317) 20.45 Misterioasa
doamnă (s, ep. 180) 21.30 
Surorile (s, ep. 53) 22.30 Colina 
(dramă Anglia/SLJA '65)

PRIMA TY
7.00 Music Box 12.00 Ora 

12 13.00 Știri 13.10 Atingerea 
îngerilor (s) 14.05 Celebri și 
bogați (s) 15.00 Maria 
Mercedes (s, ep. 69) 16.00 Știri 
16.10 Tia și Tamera (s,e p. 67)
16.30 Malcolm și Eddie (s, 
ep.67) 17.00 Jerry Springer 
Show 18.00 Știri 18.50 Real TV 
19.00 Detectivi de elită (s, ep. 
41) 20.00 Camera ascunsă 
(div.) 20.30 Comisarul Rex (s, 
ep. 14)21.30 Gardă de corp (s, 
ep. 1) 22.30 Știri 23.00 Ultima 
ediție (talkshow)

Cu ochii la
putere

(Urmare din pag. 1)

mai liniștit fără incomodul și 
turbulentul Viorel Cataramă, el fiind 
mai degrabă reprezentantul marelui 
capital decât om politic liberal.

Și din teritoriu vocile au fost 
împărțite. Liberalii băcăuani l-au 
rugat pe Viorei Cataramă să revină 
în partid. Dimpotrivă cei doijeni cer 
scoaterea sa de sub protecție parla
mentară pentru a putea da socoteală 
în legătură cu „șmecheriile de !a 
SAFI, devalizările Bancorex și 
relațiile cu fosta securitate".

în aceiași timp, liderii PUNR, 
PAR, ApR și PUR i-au deschis larg 
ușile lui Viorel Cataramă. însă el și- 
a luat un răgaz pentru meditație. 
Răgazul n-a durat decât 10 zile. Era 
dar că, prinzând gustul puterii, 
Viorei Cataramă nu putea renunța la 
politică. Mai ales că i se oferea chiar 
conducerea unui partid. Profesorul 
universitar Mihai Berea a renunțat 
la funcția de lider al Partidului 
Național Român, în favoarea 
demisionarului din PNL, Viorei 
Cataramă, pe care acesta a primit-o 
cu mâinile amândouă. Mai mult, el a 
și subliniat viitoarea forță a PNR, ca 
alternativă ia putere între CDR și 
PDSR. Mai ales că îl are în dreapta 
pe abilul ex-sereist Virgi! 
Măgureanu. E lung drumul până 
departe...

HBG>
10.00 Creaturile nopții 

(f.gr., 1990) 11.45
Inseparabilii (f.a., 1998) 
13.45 Metropola (dramă, 
1987) 15.30 Clubul
guvernanților (co., 1995) 
17.00 Goana după copii 
(co., 1993) 18.45 Mâna care 
împinge leagănul (dramă, 
1992) 20.30 Cavalerii mesei 
rotunde (f.a., 1990) 22.45 
Lexx (s., ep. 5) 23.45 Ne
mesis 2: Nebula (thriller, 
1995) 1.15 Nu poți zări 
dragostea (co., 1989)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program co

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

il»f
Miercuri, 3 martie

O BERBEC
Puteți munci fără să vă 

grăbească cineva. Situația 
financiară se stabilizează 
pentru doamne. Trebuie 
doar să aveți puțină 
răbdare.

Z TAUR
Aveți un conflict cu 

partenerul. Ca să evitați 
pe viitor așa ceva, stați 
mai mult împreună. Altfel 
ruptura se adâncește. Nu-
1 lăsați pe alții să se 
amestece între voi.

3 GEMENI
Evenimentele se 

desfășoară ca și până 
acum, cunoștințele 
continuă să vă ajute. 
Șanse mari pentru 
primirea unor bani. Astrele 
vă avantajează.

O RAC
Ceea ce ați neglijat în 

luna trecută nu se mai 
poate recupera. Așteptați 
luna aprilie ca să fiți djn 
nou la înălțime. în 
problemele materiale, 
ștacheta e prea sus!

3 LEU
Cei din prima decadă 

au dificultăți la serviciu și 
din cauza agitației care-i 
împiedică să se 
concentreze și astfel fac 
greșeli.

O FECIOARĂ
Greutățile se țin lanț. 

Chiar dacă sunteți 
îndrăzneț, nu trebuie să 
riscați inutil din punct de 
vedere fizic. Noroc că vă 
ajută Jupiter.

O BALANȚĂ
Ați pierdut puțin din 

siguranță. Constatați 
încăpățânarea și răutatea 
anturajului, care din 
fericire nu vor dura. 
Ocupați-vă de casă nu de 
partener.

2 SCORPION
Aveți șansa unor relații 

profitabile pentru cariera 
dv. Bărbații cheltuie cam 
mult în zilele următoare. 
Ar trebui să econo
misească.

O SĂGETĂTOR
Ar trebui să încetiniți 

ritmul de lucru și să vă 
încărcați bateriile. Aveți 
remușcări că n-ați 
petrecut prea mult timp cu 
cei dragi.

3 CAPRICORN
Oportunitățile sunt nai 

bune ca la începuul 
săptămânii. E posibil: o 
excursie; cei ^inguriau 
șansa unei relații.

O VĂRSĂTOI
Azi puteți_ finaza 

proiecte vechi. încet, icet 
rezolvați și problemele 
financiare, chiar acă 
trebuie să returnațiJște 
datorii.

Z PEȘTI
Preîntâmpinați cnpli- I 

cațiile la serviciu d:ă vă I 
gândiți bine înainlde a I 
acționa. Doamnă au 
senzația că lucrea mult 
și câștigă puțin.
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Handbal feminin

Anego Tg. Jiu - Universitatea Remin Deva 25-30
Continuându-și campania 

de pregătire în vederea reluării 
campionatului, echipa de hand
bal feminin Universitatea Re
min Deva a susținut, săptă
mâna trecută la Tg. Jiu, un meci 
de verificare în compania echi
pei gazdă Artego Tg. Jiu.

Ambiția jucătoarelor din Tg. 
Jiu a constituit pentru echipa 
deveană un prilej foarte bunde 
a aborda și a rezolva în același 
timp problemele jocului aproa
pe de caracterul unui joc 
oficial.

Susținută și de un număr 
important de spectatori care 
au fost prezenți în sală, Artego 
Tg. Jiu nu a putut totuși să re
ziste tenacității etalate de 
echipa deveană în ceea ce 
privește organizarea jocului,

dovedindu-se superioară la 
aproape toate capitolele.

Jucătoarele devence au do
minat gazdele încă din primul 
minut al jocului, conducând atât 
pe tabela de marcaj, cât și în te
ren din punct de vedere teh- 
nico-tactic. Astfel că la pauză 
handbalistele de la Remin au 
condus cu 3 goluri diferență. 
Finalul de meci dintre Univer
sitatea Remin Deva și Artego Tg. 
Jiu a înregistrat un scor de 30- 
25 în favoarea-echipei devene. 
De notat faptul că, deși diferența 
rezultatului final putea fi cu mult 
mai mare, "măsurile” luate de 
gazde au făcut ca aceasta să 
fie de doar 5 puncte.

Jocul s-a dovedit a fi deo
sebit de util pentru echipa Univ. 
Remin Deva, corpul tehnic al-

cătuit din prof, loan Mătăsaru - 
director tehnic și prof. Marcel 
Șerban - antrenor, având posi
bilitatea să ruleze întreg lotul 
de jucătoare. S-a urmărit, de 
asemenea, evoluția jucătoa
relor în teren, atât din punct de 
vedere tehnic, cât și din punct 
de vedere tactic, problemă pe 
care echipa va trebui să o 
pună în practică în viitoarele 
confruntări oficiale.

în perioada 22-24 martie 
a.c., la Deva va avea loc tur
neul tradițional de handbal fe
minin dotat cu Cupa Remin la 
care vor participa cinci echipe 
și pe care în curând le vom 
face cunoscute iubitorilor de 
handbal.

Cristina CÎNDA

DIVIZIA A, RETURUL 
CAMPIONATULU11998 -1999, 
JOCURI TELEVI2ATE, ETAPELE 

18-28
Dat oficial de Liga Profesionistă de Fotbal.

Jocurile au fost stabilite de proprietarii drepturilor de televizare (Televiziunea 
Română și Antena 1), dobândite ca urmare a contractelor încheiate cu firma Izexim 
Group.

Programul ultimelor șase etape a fost stabilit de Adunarea Generală a LPF.

Etapa Data Ora Jocul Postul TV

18 Sâmbătă - 06.03 13,30 Gl. Bistrița Dinamo TVR2
Sâmbătă - 06.03 19,30 Steaua Univ. Craiova Antena 1
Duminică - 07.03 15,30 Rapid FC Argeș TVR1

19 Sâmbătă -13.03 13,30 FC Onești Rapid TVR2
Sâmbătă -13.03 19,30 Astra PI. FC Petrolul Antena 1
Duminică -14.03 15,30 FC Național - Oțelul Galați TVR1

20 Marți -16.03 14,00 Petrolul Univ. Craiova TVR2
Marți -16.03 16,00 FC Farul Rapid Antena 1
Miercuri -17.03 17,30 Steaua FC Argeș TVR2

21 Sâmbătă - 20.03 14,00 Rapid CSM Reșița Antena 1
Duminică - 21.03 16,00 FC Național - Dinamo TVR1
Luni-22.03 16,00 FC Argeș FCM Bacău TVR2

22 Sâmbătă - 03.04 14,00 Oțelul Univ.Craiova Antena 1
Duminică - 04.04 16,00 Steaua Rapid TVR1
Luni - 05.04 16,00 Dinamo Olimpia S.M. TVR2

23 Vineri - 09.04 16,00 CSM Reșița - Steaua TVR2
Sâmbătă -10.04 14,00 Rapid FCM Bacău Antena 1
Sâmbătă -10.04 16,00 Astra PI. Dinamo TVR1

Miercuri -14 aprilie: Cupa României - semifinale - tur

24 Vineri -16.04 17,00 Oțelul FC Argeș TVR2
Sâmbătă -17.04 15,00 Petrolul * - Rapid Antena 1
Duminică -18.04 16,00 Dinamo U. Craiova TVR1

25 Marți - 20.04 16,00 Rapid Ceahlăul TVR2
Miercuri - 21.04 13,00 Astra PI. FC Național Antena 1
Miercuri -21.04 15,00 Steaua FCM Bacău TVR1

26 Sâmbătă - 24.04 15,00 Dinamo FC Argeș Antena 1
Sâmbătă - 24.04 19,00 FC National - U. Craiova TVR2
Duminică - 25.04 16,00 Otelul Galati -1 • Rapid TVR1

27 Sâmbătă -01.05 14,00 FC Onești Dinamo TVR2
Sâmbătă - 01.05 16,00 Steaua Ceahlăul Antena 1
Duminică - 02.05 16,00 Astra PI. FC Farul TVR1

Miercuri - 05 mai: Cupa României - semifinale - retur

28 Vineri - 07.05 18,00 FC Național - FC Argeș TVR2
Sâmbătă - 08.05 16,00 Oțelul Gal. Steaua Antena 1
Duminică - 09.05 16,00 Dinamo Rapid TVR1

Returul Diviziei A, ediția ’98 - ‘99

(sâmbătă 6 martie) 
CSM REȘIȚA 
RAPID
FC FARUL 
GL. BISTRIȚA 
ceahlăul’p.n.
OȚELUL GAL. 
PETROLUL PL.
FCM BACĂU 
STEAUA

U'CLUJ.............
FC ARGEȘ.........
FC ONEȘTI........
DINAMO.............
FG NATIONAL...
FORESTA.........
OUMPIA S.M.....
ASTRA PL.........
UNIV. CRAIOVA.

(sâmbătă 13 martie) 
FC ARGEȘ 
FC ONEȘTI 
DINAMO 
FORESTA 
OLIMPIA S.M.
FC NAȚIONAL 
ASTRA 
Lf CRAIOVA 
"U” CLUJ

CSM REȘIȚA.... 
RAPID...............
FC FARUL.........
GL BISTRIȚA... 
CEAHLĂUL P.N. 
OȚELUL...........
PETROLUL......
FCMBACĂU....
STEAUA..........

- UCLUJ.........
- FCARGEȘ......
- FC ONEȘTI.....
- FC NAȚIONAL.
- FORESTA.......
- OLIMPIA S.M....
- ASTRA PL......
- U.CRAIOVA....
- RAPID.............

(miercuri 17 martie)
FCM BACĂU 
STEAUA
CSM REȘIȚA 
GL. BISTRIȚA 
DINAMO 
OȚELUL 
CEAHLĂUL 
PETROLUL 
FC FARUL

DINAMO.........
CSM REȘIȚA...
FC FARUL......
GL. BISTRIȚA.
CEAHLĂUL....
OTELUL........
PETROLUL...
fcmbacău...
STEAUA........

(sâmbătă 20 martie) 
FC NAȚIONAL
RAPID ' 

FORESTA 
OLIMPIA 
U. CRAIOVA 
ASTRA PL. 
“U” CLUJ 
FC ARGEȘ 
FC ONEȘTI

Etapa a 22-a

(sâmbătă 3 aprilie)
CEAHLĂUL - U'CLUJ...........
PETROLUL - FC ARGEȘ........
FCM BACĂU - FC ONEȘTI.......
FORESTA - FC NAȚIONAL...
DINAMO - OUMPIA...........
GL. BISTRIȚA - ASTRA PL.........
OTELUL - U.CRAIOVA....
FC FARUL - CSM REȘIȚA...
STEAUA - RAPID...............

Etapa a 23-a

(sâmbătă 10 aprilie) 
ASTRA PL. - DINAMO...
OLIMPIA - FORESTA. 
FC NAȚIONAL - FC FARUL.
U.CRAioVA 

FC ARGEȘ 
“U" CLUJ 
FC ONEȘTI 
RAPID 
CSM REȘIȚA

- GL BISTRIȚA.
- CEAHLĂUL...
- OȚELUL........
- PETROLUL...
- FCM BACĂU...
- STEAUA........

(sâmbătă 17 aprilie) 
GL. BISTRIȚA 
OȚELUL 
CEAHLĂUL
FC NAȚIONAL - OUMPIA 
FORESTA
DINAMO 
FCM BACĂU 
PETROLUL 
FC FARUL

- 'U’CLUJ....
- FC ARGEȘ.
- FC ONEȘTI.

- ASTRA PL....
- U.CRAIOVA...
- CSM REȘIȚA.
- RAPID....... ’.....

- STEAUA.......

(miercuri 21 
“U” CLUJ 
ASTRA
U. CRAIOVA 
OLIMPIA 
FC ARGEȘ 
RAPID
FC ONEȘTI 
CSM REȘIȚA 
STEAUA

aprilie)
- DINAMO...........
- FC NAȚIONAL..
- FORESTA........
- FC FARUL........
- GL BISTRIȚA...
- CEAHLĂUL.....
- OȚELUL...........
- PETROLUL PL.
- FCMBACĂU....

(sâmbătă 24 aprilie)
FORESTA
DINAMO
GL. BISTRIȚA - FC ONEȘTI.

- U'CLUJ.....
- FC ARGEȘ.

OLIMPIA - ASTRA PL..,.. 
FC NAȚIONAL - U.CRAIOVA. 
CEAHLĂUL
OȚELUL 
FC FARUL
PETROLUL

- CSM REȘIȚA.
- RAPID....... '.....
- FCMBACĂU..
- STEAUA.......

Etapa a 27-a

(sâmbătă 1 mai) 
FC ONEȘTI 
"U” CLUJ
FC ARGEȘ 
U. CRAIOVA 
ASTRA PL. 
RAPID 
STEAUA 
CSM REȘIȚA 
FCM BACĂU

- DINAMO..........
- FC NAȚIONAL.
- FORESTA.......
- OLIMPIA.........
- FC FARUL.......
- GL BISTRIȚA.
- CEAHLĂUL....
- OȚELUL.........
- PETROLUL....

(sâmbătă 8 mai)
OLIMPIA - 'U'CLUJ....
FC NAȚIONAL - FC ARGEȘ. 
FORESTA 
ASTRA PL.
GL. BISTRIȚA 
DINAMO 
FC FARUL 
CEAHLĂUL 
OȚELUL

- FC ONEȘTI....
- U.CRAIOVA...
- CSM REȘIȚA.
- RAPID............
- PETROLUL...
- FCMBACĂU..
- STEAUA.......

Etapa a 29-a

(sâmbătă 15 mal)
CSM REȘIȚA 
FC ONEȘTI 
RAPID
FC ARGEȘ 
“U” CLUJ 
U. CRAIOVA 
STEAUA 
PETROLUL 
FCM BACĂU

- DINAMO..........
- FC NAȚIONAL.
- FORESTA.......
- OUMPIA.........
- ASTRA PL.......
- FC FARUL.......
- GL. BISTRIȚA.
- CEAHLĂUL.....
- OȚELUL..........

'U’CLUJ........
FCARGEȘ...
FC ONEȘTI...
CSM REȘIȚA 
RAPID............
CEAHLĂUL....
PETROLUL...
FCMBACĂU..
STEAUA.......

(sâmbătă 22 mai) 
U. CRAIOVA 
ASTRA 
OLIMPIA 
FORESTA 
FC NATIONAL 
FC FARUL 
OTELUL 
GL. BISTRIȚA 
DINAMO

- U'CLUJ..........
- DINAMO..........
- FC NAȚIONAL.
- FORESTA.......
- OUMPIA.........
- ASTRA PL.......
- UN. CRAIOVA.
- GL BISTRIȚA.
- OȚELUL... ’.....

(miercuri 26 mai) 
FC FARUL 
FCM BACĂU 
CSM REȘIȚA 
STEAUA 
RAPID 
FC ONEȘTI 
FC ARGEȘ 
PETROLUL 
CEAHLĂUL

Etapa a 32-a

(sâmbătă 29 mai)
“U" CLUJ 
U. CRAIOVA 
OLIMPIA 
ASTRA PL 
OȚELUL 
GL. BISTRIȚA 
DINAMO 
FORESTA
FC NAȚIONAL - STEAUA..

- FC ARGEȘ....
- FC ONEȘTI....
- CSM REȘIȚA.
- RAPID............
- FCFARUL.....
- CEAHLĂUL....
- PETROLUL....
- FCMBACĂU..

Etapa a 33-a

(sâmbătă 12 Iunie) 
FC ONEȘTI 
FC FARUL 
CEAHLĂUL 
FCM BACĂU 
PETROLUL 
STEAUA 
CSM REȘIȚA 
RAPID 
OȚELUL

- ‘U'CLUJ...........
- FC ARGEȘ.......
- DINAMO...........
- FC NAȚIONAL.
- FORESTA.......
- OUMPIA..........
- ASTRA PL.......
- U.CRAIOVA...
- GL BISTRIȚA..

- FC ONEȘTI.....
- CSM REȘIȚA..
- RAPID..............
- FCFARUL......
- CEAHLĂUL....
- OȚELUL.........

(sâmbătă 19 Iunie)
FC ARGEȘ 
U CRAIOVA 
,“U” CLUJ 
GL. BISTRIȚA 
FORESTA 
DINAMO
FC NAȚIONAL - PETROLUL... 
OLIMPIA - FCMBACĂU. 
ASTRA PL. - STEAUA......

•v
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Zonele miniere defavorizate - extremă urgentă!
Am consemnat în 

ultimele două numere ale 
ziarului nostru că în zilele de 
25 și 26 februarie â.c., la 
Lupe.ni și Vața au fost 
organizate două colocvii pe 
tema zonelor miniere 
defavorizate - Valea Jiului și 
Brad. Participare numeroasă 
- de autorități și posibili 
investitori discuții inte-

resante, directe, 
menajamente.

S-au prezentat facilitățile 
oferite de stat și de 
administrațiile locale celor 
care doresc să dezvolte 
diferite activități în localitățile 
din cele două spații miniere 
și să angajeze forță de 
muncă disponibilizată, s-au 
pus întrebări și s-au dat

■-

fără răspunsuri, s-au făcut 
oferte, s-au legat relații 
pentru eventuale colaborări. 
Dar s-au criticat și hățișul 
legislativ, inerția unor 
autorități locale și deținători 
de spații nefolosite din 
domeniul minier, s-a cerut 
sprijin,1 deschidere, ur
gentarea procesului in- 
vestițional.

— »
Reforma face pași în 

domeniu. Deocamdată 
timizi. Cu multe obstacole. 
Dar se manifestă 
optimism. Se exprimă 
speranțe. Chiar apar 
primele semne pozitive. 
Fragmente din fiecare ne
am propus să consemnăm 
în pagina de față. Cu atât 
putem ajuta și noi.

MERS ANEVOIOS
PRIN HĂȚIȘUL 

LEGISLATIV

Șanse, implicare, 
încredere în reușită

Ne aflăm aici (la Vața de
Jos - n.n.) pentru a 

discuta ce și cum să facem 
pentru a da o șansă zonelor 
miniere defavorizate. Și este 
îmbucurător că din toate părțile

Am adresat mai multor participant la colocviul de ia 
Vața două întrebări:

1 - Ce șanse de dezvoltare economică și socială 
întrevedeți în zonele miniere defavorizate?

2. • în ce mod doriți (puteți) să vă implicați pentru 
reușita demersurilor generale întreprinse?

Ing. Dan Cazan, direc
torul SC “Absolut Corn- 
invest” SRL Deva:

1. Cred că aceste zone au 
șanse bune de progres și 
dezvoltare din toate punctele de 
vedere. Asta cu condiția ca 
legea nu de mult apărută să fie 
însoțită cât mai grabnic de 
metodologia de aplicare și să fie 
respectată cu strictețe pe toate 
palierele: putere, administrații 
locale, investitori și partenerii lor 
de afaceri. Să manifestăm cu 
toții maturitate, spirit de 
înțelegere și de angajament 
pentru valorificarea facilităților 
acordate.

2. Personal, aș vrea să 
organizez în zonă unele 
activități din domeniul societății 
mele: tâmplărie din lemn și 
aluminiu, poate chiar repere din 
mase plastice, construcții,

' materiale de construcții și 
industria lemnului. Am 
posibilitatea să aduc aici două 
firme din Germania: una 
interesată în informatică și alta 
în zootehnie.

Ing. Vasile Brătescu, 
director comercial, SC “Eco 
Invest” SRL Deva:

1. Facilitățile consistente 
acordate investitorilor în aceste 
zone pot atrage orice firmă 
privată, interesată în primul și în 
ultimul rând de profit. Profit care 
se va răsfrânge în dezvoltarea 
anumitor obiective și, firește, în 
viața oamenilor de aici. Depinde 
în ce măsură vor acorda credit 
potențialii investitori unor 
hotărâri încă neclare. 
Autoritățile îi îndeamnă pe 
oamenii de afaceri să se 
grăbească și să demareze 
activități în zona Bradului. Ca și 
în valea Jiului. însă legislația e 
stufoasă, cadrul fiscal greoi, 
imperfect.

2. Noi, ca firmă de 
construcții-investiții, căutăm 
parteneri pentru care să 
efectuăm aici diferite lucrări. 
Avem utilaje, instalații, 
tehnologii moderne, oameni

bine pregătiți profesional, încât 
suntem în măsură să facem față 
oricăror exigențe. Lucrăm în tot 
timpul anului, garantăm calitate 
ireproșabilă, iar ca prețuri, 
negociem. Important este că 
lucrurile se mișcă. Oamenii au 
dreptul să spere.

Prof. Viorel Vulturar, 
primarul comunei Buceș:

1. Sunt sigur că declararea 
zonelor miniere defavorizate 
constituie un bun prilej ca 
aceste localități - și mă refer la 
cele din Țara Zarandului - să 
iasă puțin din anonimat, să 
aspire la un statut de civilizație 
și modernism, prin asigurarea 
disponibilizaților a altor locuri de 
muncă, altor meserii, altor 
avantaje. Viața oamenilor de 
aici are toate șansele de a 
deveni mai bună. '

2. Eu mă pot implica în 
chestiune doar din unghiul 
funcției pe care temporar o 
ocup în fruntea comunei natale 
- Buceș. Noi oferim investitorilor 
întinse perimetre de pășune în 
vederea dezvoltării de activități 
în zootehnie, a creșterii de 
ovine și bovine și valorificarea 
produselor acestora. De 
asemenea, ținând cont că 90 la 
sută din suprafața comunei 
noastre este acoperită de 
pădure, în special foioase, 
așteptăm investitori și în acest 
domeniu, în exploatarea și 
prelucrarea lemnului.

Avem munți întregi de 
calcar pentru var, âvem întinse 
lunci pe malul Crișului, cu 
destul pește, avem spații, avem 
forță de muncă, oferim toată 
ospitalitatea noastră. Iar 
peisajul este încântător. Invităm 
la negocieri.

și de aceea am și venit la 
această întâlnire. Eu văd 
aceste documente adoptate 
de Guvern ca o șansă reală 
de dezvoltare a localităților din 
aceste zone și ca un prilej de 
prosperitate pentru investitori.

2. Societatea noastră de 
la Brașov este profilată pe 
realizarea de produse lactate 
și mă interesează dacă sunt 
multe vite pe aici, în ce mod 
se valorifică laptele de vacă 
sau de oaie. Voi lua legătura 
cu primarii, dar nu știu pe 
unde sunt. (L-am pus în 
legătură imediată cu dl Viorel 
Vulturar, bucuros că poate 
face ofertă directă unui 
potențial colaborator - n.n.).

legislație 
haotice*

Cornellu Morcov, Brașov:
1. Sunt la curent cu 

ordonanța de urgență a zonelor 
miniere defavorizate și cu legea 
de aprobare a ei, cunosc în linii 
mari facilitățile de care vor 
beneficia cei ce vor investi aici

Gheorghe Rus, primarul 
comunei Vața de Jos

1. Inutil să mai spun că 
zonele miniere defavorizate 
sunt o veritabilă speranță de 
mai bine pentru localitățile 
noastre (municipiul Brad și 
cele 14 comune din Țara 
Zarandului - n.n.) și pentru 
oamenii de aici. Ceea ce cred 
eu că mai trebuie este 
clarificarea urgentă a unor 
prevederi legale, explicarea 
de către noi, cei din fruntea 
administrațiilor locale, a 
facilităților concrete pentru 
eventualii investitori în zonă, 
ajutorarea lor cu mai multă 
încredere.

2. Poate nu multă lume a 
fost la Vața. Cine vine se va 
simți foarte bine la noi, mai 
ales după modernizările 
aduse stațiunii de 
Romtelecom. Suntem 
important punct turistic. Tot în 
acest domeniu noi am oferi 
unui investitor posibilitatea și 
sprijinul amenajării și punerii 
în valoare a peșterii de la 
Prihodiște, sat la 5 kilometri 
de centrul de comună, 
peșteră asemuită, ca 
frumusețe, cu peștera Urșilor, 
de lângă Oradea.

Atractivă ar fi și zona de 
agrement din satul Ociu, 
unde, cu bani puțini, se poate 
amenaja un punct turistic de 
reală valoare. După cum cele 
600 de hectare de pământ ale 
primăriei i-ar putea tenta pe 
amatorii de zootehnie.

Vil
se manifestă interes, se nutrește 
speranță. Din păcate, climatul 
afacerilor nu este prea favorabil. 
Legislația este haotică, 
imprevizibilă.

în ce ne privește pe noi, cei de 
la Camera de Comerț și Industrie 
a județului Hunedoara, cu sprijinul 
unor parlamentari și reprezentanți 
ai autorităților locale și județene, 
am formulat o serie de corecturi și 
perfecționări ale unor acte 
normative, între care Ordonanța 
nr. 50 privind accizele la alcool, 
cafea și țigări și se pare că ne-au 
fost luate în considerație de 
Parlament și Guvern. Este datoria 
noastră, în același timp speranța 
noastră de a determina ștergerea 
cu buretele a legislației fiscale 
greoaie și împovărătoare și 
adoptarea alteia clare, favorabile 
dezvoltării și progresului, stabilă 
pe 10-15 ani.

Gheorghe GRUN, 
director generai ai CCI 

Hunedoara

Restructurarea mineritului determină închideri de 
unități, disponibilizări de personal, sărăcie în localitățile 
preponderent miniere. Experiența ultimilor doi ani este 
elocventă din acest punct de vedere, iar în județul 
Hunedoara, cu atât mai mu it.

Guvernele de după 1996, care și-au propus să 
accelereze drumul tranziției ia economia de piață, au 
intrat în forță în domeniu! extractiv, hotărâte să limiteze 
pierderile, să așeze unitățile de exploatare și preparare 
pe principiile e ficienței. Până acum n-au reușit decât să 
închidă întreprinderi și să lase oameni fără serviciu, 
chiar dacă ie plătește 10-20 de salarii. Despre 
alternative,... om mai vedea.

COMENTARIUL PAGINII
S-a pornit cu stângul, ca de atâtea ori, ca în atâtea 

domenii. în urmă cu un an șijumătate se înființa Agenția 
Națională pentru Dezvoltarea și Implementarea 
Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere. Doar 
firma de ea (ANDiPRZM). Nu i-a fost asigurat și cadrul 
de funcționare, nici banii necesari. După un an, 
președintele său, Radu Mironovici, a fost înlocuit cu 
Petroniu Văsii. S-au pus apoi pe picioare structurile 
teritoriale: centrele zonale, consiliile consultative, 
consorțiiie de sprijin. Au fost încadrate cu personal, ii 
s-au asigurat spații, un minim de condiții pentru 
desfășurarea activității. Și primele semne pozitive au 
început să apară. Cei puțin în județul nostru, ia 
Petroșani și Deva, ele sunt evidente.

în 30 septembrie 1998, Guvernul a emis Ordonanța 
de Urgență nr. 24/ 1998 privind regimul zonelor 
defavorizate, însoțită, la un interval de timp, de 
metodologia de aplicare. După trei luni și jumătate, în 15 
ianuarie 1999, ordonanța s-a modificat pe ici pe colo, 
prin părțile esențiale, devenind lege. Numai că, iată, am 
intrat în martie, și metodologia de aplicare a legii, 
întârzie. în acest timp au început să apară zonele 
miniere defavorizate. între primele - Valea Jiului și Brad. 
Apoi încă 40 în întreaga țară. Cu multiple facilități pentru 
cei care vor să dezvolte activități în aceste regiuni. Din 
păcate, investitorii nu se grăbesc deoarece nu au încă 
niște repere foarte dare.

La colocviile organizate în cursul săptămânii trecute 
ia Lupe ni și Vața, pe tema oportunităților de afaceri și 
facilităților oferite de zonele defavorizate, o serie de 
discuții au fost contradictorii. Autoritățile județene ie 
recomandau investitorilor să se grăbească în realizarea 
unor obiective, deși eie înseși recunoșteau că legea are 
neclarități, iar metodologia de aplicare întârzie nepermis 
de mult. Numeroși oaspeți prezenți ia întâlnire, 
potențiali investitori, reclamau lămurirea anumitor stări 
de lucruri, cereau garanții pentru demararea afacerilor, 
mai a ies în privința asigurării clădirilor, terenurilor, 
oportunităților ia bănci, scuturarea de rutină și inerție a 
circuitului hârtiilor.

Calcită și... 
detergenți

Pași cu 
stan ul

Aspect din timpul colocviului de la Vața
Foto: Traian MÂNU

La o masă, într-un colț, 
doi băștinași și doi străini... de 
județul nostru discută intens. 
Par a se înțelege. îi abordăm. 
Acceptă cu plăcere dialogul.

Dl ing. Fabian Kiszely, 
director adjunct la SC 
"Calcita” SA Vața, oferă 
partenerilor de dialog calcita, 
materie primă de foarte bună 
calitate și extrem de necesară 
în industria chimică, precum 
și unele spații în vederea 
dezvoltării anumitor activități 
în domeniu.

La rândul său, dl ec. 
Gheorghe Huieț, directorul 
Sucursalei Hunedoara a Banc 
Post; instituție aflată pe ultima 
sută de metri a privatizării, le 
pune la dispoziția celor doi 
oaspeți serviciile și produsele 
bancare specifice, precum și 
accesul la câteva brevete de 
invenții ale unui client al 
băncii.

Timișorenii Văii Oprea și 
Florin Moza sunt entuziasmați 
de propuneri. Ne spun că
----------------------

par 
să 
în

ideile brădenilor li se 
interesante și speră 
ajungă la înțelegeri 
vederea unei bune colaborări.
"Noi nu suntem o firmă cu 
sute de angajați, dar ne 
mișcăm repede, bine, avem 
profit, relevă Florin Moza. 
Realizăm produse industriale 
și . chimice (mai ales 
detergenți). Ne-ar avantaja o 
cooperare cu “Calcita” Vața”. 
“Mai ales că, beneficiind de o 
serie de facilități fiscale, vom 
putea reduce prețul 
produselor și mări astfel 
vânzarea, adaugă Văii Oprea. 
Acum ne cam suflă-n ceafă 
străinul, că dă marfa la prețuri 
mai mici decât noi, iar 
calitatea este îndoielnică. Noi 
i-am lua fața cu produse 
ieftine și bune.”

- Se-arată o speranță de 
afaceri?, i-am întrebat.

- Negreșit, și-au exprimat 
toți patru optimismul.

Rămâne de văzuț.

E greu să punem pe 
picioare zonele miniere 
defavorizate. Legea cu 
pricina are mutte 
imperfecțiuni. Ordonanța a 
prevăzut o serie de facilități 
pe care legea nu le mai 
conține. Ordonanța a avut 
metodologie de aplicare. 
Legea încă nu are. S-a plecat 
cu stângu înaintea lui dreptu. 
Am și eu, o firmă în Valea 
Jiului, dar n-am nici un 
avantaj.

Am fost patru inși care am 
pus bazele ANDIPRZM. 
Agenția merge greu. Ar trebui 
să se ocupe mai mult de 
zonele miniere defavorizate. 
Eu pot să spun deschis 
chestiile astea că sunt 
vicepreședinte onorific, nu 
plătit. Ceilalți...

Simion SPIRIDON, 
vicepreședinte 

onorific,ANDIPRZM ,

Pagină realizată de 
Dumitru GHEONEA
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% Mattie. e
ziua ta...

Celebrând puterea infinită 
a naturii de a se regenera, 
ziua de 8 Martie rămâne în 
primul rând o sărbătoare a 
femeii în toate ipostazele ei: 
mamă; iubită, soție, partener 
social.

Dincolo de relațiile fami
liale, femeia reprezintă mult 
mai mult pentru echilibrul lumii 
în care trăim.

Cea mai înaltă ipostază a 
femeii este aceea de mamă. 
Femeia-Mamă este izvorul și 
leagănul* vieții pe pământ. Plă
mădită din marmura cea veș
nică ori din spuma mării, tandră 
și fragilă ca un vis de adoles
cent, își împletește razele pri
virilor cu șoaptele sufletului. Ca 
într-o joacă, mâini de copil îți 
așază pe frunte toate florile 
primăverii, cu petalele cărora a 
scris, pentru eternitate, în Car
tea Vieții, că 8 Martie e cea 
mai frumoasă și. cea mai plină 
de culori zi a anului.

8 Martie e ziua ta. E pri
măvara pe care ți-o dăruim în 
gând și în suflet. Astăzi și 
întotdeauna, numele tău în
seamnă iubire și eternitate.

Za ani/

învățătoare Viorica tACOB
Școala Generală Nr. 6 Deva

SIevi și profesori ai 
Colegiului Național 
din Deva au fost 

gazdele unui moment inedit, cu 
declarată semnificație culturală, 
petrecut la sfârșitul săptămânii 
trecute. In prezența principalilor 
săi inițiatori - Daniel Vighi și 
Gheorghe Secheșan, lectori la 
Facultatea de Litere, Filozofie și

-------
etc., “contracarând” astfel atri
butul unei revistei literare per
ceput în accepțiunea sa cla
sică. Cele mai multe pagini ale 
revistei justifică subtitlul acestui 
prim număr - "Subterana lite
rară” -, cu ale sale "Destine ca
nonizate", cu colecții de “poezii 
de moarte" și “de dragoste”, o 
literatură a anilor optzeci și a

Istorie a Universității de Vest 
din Timișoara - a fost lansat 
primul număr al revistei 
“Ariergarda”, realizată de stu
dent și cadre universitare ale 
amintitei instituții .timișorene.

Dorindu-se a fi în primul 
rând o revistă a promovării 
scrisului creator iar, pe de altă 
parte, o încercare de apropiere 
mai nonconformistă de lumea 
scriitorilor, "Ariergarda” se 
adresează inclusiv tinerilor, 
acelora însă cu anumite 
pretenții de lectură. Fiindcă 
“ariergarda noastră - ne 
lămuresc încă din primele 
pagini autorii - o gândim, 
metaforic, ca pe cartea cu 
scrieri suprapuse care trebuie 
citite mereu dinspre suprafață 
spre profunzime”.

Primul număr al revistei (pre
zentat la Deva de Gheorghe 
Secheșan) se “deschide" cu o 
așa-zisă parte teoretică, 
elaborată în jurul ideii de arier- 

Igardă, în plan literar, filozofic

“prestatorilor de servicii”...
Tinerilor cu preocupări într- 

ale condeiului și dornici de afir
mare le va fi rezervată cu gene
rozitate, în fiecare număr, rubri
ca “Debut”; cu generozitate dar 
și cu exigență, pentru că - afir
mă fondatorii revistei - "șta
cheta valorii este extrem de ridi
cată". în fine, subiectele ultimei 
părți vizează "Exilul. Exodul. 
Deportarea”, adiqă.“o experi
ență umană de milenii"; de altfel, 
“Ariergarda" a debutat chiar 
sub auspiciile Asociației Foș
tilor Deportați în Bărăgan.

Rămâne de văzut, așadar, 
în ce fel va reuși încercarea 
“de a face literatură într-o soci
etate în care nu mai e nevoie 
de ea” și cum vor îndrăzni tine
rii - mulți dintre ei, cu siguranță, 
viitori studenți timișoreni - să 
răspundă unei asemenea pro
vocări...

A consemnat
Georgeta BÎRLA

“Eu nu iau de 
pomană, că nu mi’s 

țigan”
îl vedem mereu pe străzile Devei, vine la ușa noastră, acasă 

sau la locul de muncă. îmbrăcat sărăcăcios acest copil ne roagă 
cu o voce sugrumată să îi cumpărăm produsele. “Vă rog cumpă
rați un umeraș, o lingură de lemn, o tăbliță”, spune aproape cu 
lacrimi în ochi. La o primă vedere ai putea crede că este unul 
dintre numeroșii șmecheri care cine știe de unde are marfa pe 
care o vinde, însă atunci când te oferi să Ii dai numai bani, 
mărturisind că nu ai nevoie de marfa lui, ceva ciudat se întâmplă: 
“Nu, vă rog, eu nu iau de pomană că nu mi's țigan. Dacă nu 
cumpărați, mie nu îmi trebuie banii”.

Spune că vine de la Făgetu de Sus, un sat undeva lângă 
orașul Câmpeni, în județul Alba. Are 17 ani, încă patru frați acasă, 
tatăl este bolnav de inimă, iar mama i-a murit. îl cheamă Dorin 
Cristea și, stând de vorbă cu el, începi să înțelegi tragedia din 
sufletul copilului pe care viața l-a maturizat prea repede. De 
foarte multă vreme acest mic om mare a fost nevoit să confec
ționeze și să vândă produse din lemn. Pentru moți este o înde
letnicire de sute de ani, însă nu te-ai aștepta din partea unui copil 
să facă așa ceva. Săptămânal, îl ia pe vărul său și pleacă prin 
județul Hunedoara încercând să vândă ceva. Scăzând toate 
cheltuielile rămâne lunar cu aproximativ 100.000 de lei. Din bani 
cumpără ulei, zahăr și alte produse de care are nevoie acasă. în 
Deva și-a găsit o gazdă căreia îi plătește 8000 de lei pe noapte. 
,,Afn o viață foarte grea, dar nu am ce să fac”, spune cu destul 
de multă seninătate.-îl întrebi dacă nu ar vrea să facă o școală, 
să se specializeze într-o meserie și să își găsească un loc de 
muncă și el îți zâmbește ușor, aproape șăgalnic: ,,Ba da aș vrea 
să pot să merg iar la școală că nu am făcut decât opt clase da’ 
n’am bani. Nu mai pot că trebuie să am grijă de frații mei". Cel mai 
mic dintre frați este elev în clasa a lll-a, iar altul este în clasa a V- 
a. Și ei vor face după ce termină gimnaziul aceeași meserie. 
Trebuie să trăiască la fel cum au făcut-o strămoșii lor care 
mergeau prin tot Ardealul cu vestitele lor ciubere, primind în 
schimbul lor grâne, legume și fructe. Pleacă spunând că este 
grăbit și că mai are de umblat prin multe locuri, fiindcă nu a prea 
vândut nimic în ultimele două zile. îl însoțim și pe lângă noi trece 
un copilaș strigând în gura mare către mămica lui că îi trebuie o 
bicicletă nouă. Unde ești copilărie...

Andrei NiSTOR

tMTCRJMTVkVl

Puțini dintre cei care fo
losesc un computer nu au 
avut de a face vreodată cu 
unul sau mai mulți viruși. Mii 
de viruși există la ora actu
ală în lume, răspândindu- 
se cu o rapiditate amețitoa
re mai ales cu ajutorul Inter- 
netului. Pe ,,pielea” virușilor 
s-a dezvoltat o adevărată 
industrie a producătorilor

Asiaticii — în 
topul 

creatorilor 
de viruși

--- “-----------------  
încotro?

Adolescența este vârsta la care clipa trebuie trăită în întreaga sa 
splendoare. Este vârsta la care speranța este mai puternică decât ura 
și minciuna. Tinerețea înseamnă optimism șl vise mărețe. Este imboldul 
care trebuie să ne facă să credem în noi și în viitor.

Avem nevoie de lumina din depărtare. Avem nevoie de miracole, 
de povești și de realitate. Iar realitatea ne-o putem clădi doar noi.

Avem un drum pe care trebuie să-l urmăm. în care trebuie să 
credem. Poate că nu va fi ușor, dar noi putem să-l facem mai frumos. 
Resemnarea, dezamăgirea și gândurile negre trebuie alungate. Trebuie 
să încercăm. îngenuncheați în deziluzii nu vom reuși niciodată. 
Plângându-ne de milă vom deveni propriii noștri dușmani, într-o luptă pe 
care nu avem cum s-o câștigăm.

... Iar noi, cei tineri, încotro să ne îndreptăm? Ce să facem pentru ca 
să ni se împlinească visele? Să mai credem în idealuri?

Ni s-a tot spus că noi ne plângem de milă și că nu facem nimic. Ni 
s-a repetat că visăm “cai verzi pe pereți”, că aspirăm la viața de 
“dincolo", dar că în afară de vise, nu avem nimic. Am fost catalogați de 
la început ca fiind niște incompetenți și niște mașinării care nu gândesc.

Dar oare cine ne-a făcut să fim așa cum suntem? Cine ne-a 
învățat să reproducem informații care nu ne interesează, pe care nu le 
înțelegem sau cu care nu suntem de acord? Cine ne-a învățat că este 
mai bine să repeți ce*au spus alții, decât să-ți spui punctul de vedere? 
Și acum, pentru că nu putem să ne adaptăm “din mers", pentru că nu- 
știm cum să facem acest lucru,'este mai simplu să ni se spună că noi 
suntem devină...

Am greșit... pentru că a trebuit să ne maturizăm înainte de vreme? 
Pentru că am fost copii fără copilărie? Pentru că trebuie să suportăm 
ipocrizia politicienilor, care ne repetă că suntem “în tranziție"? pentru că 
trebuie să facem față unui program școlar, în care descongestionarea 
materiei și reducerea numărului de ore rămân la stadiul de proiect? 
Astăzi încă mai suntem... Dar mâine ce vom fi? încotro ne vom 
îndrepta? Orice ar spune alții, noi nu suntem marionete. Și avem dreptul 
să trăim, să visăm și să credem. Dacă la această vârstă nu putem visa, 
la ce să ne așteptăm de la ziua de mâine?

Noi vrem să schimbăm ceva în țara asta. Noi înțelegem că pentru 
România mai este doar o șansă. Și ne-am săturat să ni se tot 
Vorbească despre “generații de sacrificiu". Nu este suficient că ne-am 
sacrificat copilăria și o parte din vise?...

Manuela RUSU, Brad

y

de antiviruși. Atunci când în 
computerul tău există sto
cate informații ce valorează 
mii de dolari și sute de ore 
de muncă, iar un virus rebel 
încearcă să ți le distrugă, nu 
te prea uiți la pungă când 
cumperi un program de 
devirusare.

Din păcate, virușii au e- 
voluat mereu, ajungând la 
forme dintre cele mai dis
tructive. Un exemplu în 
acest sens îl constituie viru
sul CIH. Pe scurt, odată in
trat într-un computer, CIH 
distruge placa de bază fă- 
cându-l practic inutilizabil. 
Originea lui este asiatică, 
mai bine spus taiwaneză, 
de răspândirea lui rapidă în 
lume fiind ,,responsabil” 
Internetul. Specialiștii susțin 
că CIH este o adevărată bi
juterie în materie, el fiind 
capabil să șteargă BIOS-ul 
calculatorului. BIOS-ul este 
inima procesorului, fiind 
esențial pentru pornirea fi
zică a sistemului. O mani
festare ciudată a virusului o 
reprezintă faptul că sistemul 
Windows NT este imun, în 
timp ce Win 95 sau Win 98 
pot fi infectate.

Lunar, apar în lume a- 
proximativ 500 de viruși noi 
așa încât singura posibili
tate a utilizatorilor de com
putere de a se apăra este 
de a-și instala cât mai multe 
programe antivirus.

A. NiSTOR♦ . _Z

MUSIC BOX

f------------------------------------------------------\
I Tot mai multi studenti români i

In 1998, numărul de-locuri subvenționate de la bugetul de stat I 
| în învățământul superior a fost de 60.000 pentru studii universitare | 
. și 30.000 de locuri pentru studiile postuniversitare. Aceste cifre J 
I reprezintă un prag maxim, după ce în ultimii ani numărul locurilor în I 
| universitățile de stat a cunoscut o permanentă creștere. Pentru |
■ acest an, chiar dacă numărul total de locuri în sistemul universitar ■
* public va fi același cu cel din 1998, o augmentare se va face ■ 
| simțită la nivelul opțiunilor printr-o diversificare importantă a | 

| formelor de învățământ. Pentru prima dată universitățile sunt I 
' autorizate să-și stabilească autonom forma admiterii și numărul de ! 
I locuri. Ca opțiuni, există locuri subvenționate de la bugetul de stat, I 
| locuri pe bază de taxă de școlarizare în învățământul de zi și locuri |
■ în cadrul învățământului la distanță, tot pe bază de taxă. O di- ■ 
I versificare notabilă este prezentă din acest an și la nivelul • 
| învățământului postuniversitar, studiile putându-se efectua prin | 

I master, doctorat, școli postuniversitare, studii avansate și |
* perfecționări.(A.S.) *

Din albumul The Sonny 
Side Of Cher s-a extras sin- 
glelul Bang Bang (My Baby 
Shot Me Down), primul 
million seller solo care a 
figurat pe locul 2 în 
Billboard (26.03.1966) și 
locul 3 în UK (7.05.1966).

Deși în 1967 au realizat 
două albume (In Case You’ 
re In Love și Good Times), 
Sonny & Cher nu au mai în
registrat succese de tcfp re
marcabile și asta deoarece 
cerințele pieței în acel mo
ment erau orientate spre 
acid rock, singura excepție 
fiind singlelul The Beat 
Goes On (locul 6 în 
Billboard la 28.01.).

Cher realizează l P-ul
“Cher” (Imperial) pe care 
figurează piesele: Alfie/ 
Sunny/ You Don't Have To 
Say Yoy Love/ Homeward 
Bound/ Catch The Wind/

Until It’s Time For You To 
Go/ I Want You/ Cruel War/ 
Twelfth Of Never/ Will You 
Love Me Tomorrow/ Pied Pi
per și Magic In The Air. Din

They Are A Changin'. Din al
bum au fost extrase single- 
surile: You Better Sit Down 
Kids (locul 6 în Billboard la 
18.11), Mama și Sunny.

Sonny Bono era foarte 
ferm în legătură cu drogu
rile și de aceea a finanțat un 
film anti - dope pentru copiii 
din școli. Cum toți adoles
cenții au început să adopte

CHER (111)
acest album a fost extras 
singlelul Alfie (compoziție 
Sonny Bono inclusă pe 
soundtrackul filmului cu 
același titlu cu Michael 
Caine) ce a figurat pe locul 
32 în Billboard (20.08.).

Tot în. 1967 Cher scoate 
și albumul With Love - Cher 
(Imperial) ce cuprinde pie
sele: You Better Sit Down/ But
I Can’t Love You More/ Hay 
Joe/ Mama/ Behind The Door/ 
Sing For Your Supper/ Look At 
Me/ There But For Fortune/1 
Will Wait For Yoy și Times

moda hippie, Bono începe 
să se îmbrace mai puțin 
scandalos ajungând chiar 
convențional.

în 1968, Cher realizează 
discul Backstage pe care fi
gurează piesele: Go Now/ 
Carnival/ It All Adds Up Now/ 
Take Me For A Little While/ 
Reason To Believe/ Masters 
Of War/ Do You Belive In Ma-
gic/1 Wasn’t Ready/ House Is 
Not A Home/ Click Song/ Im
possible Dream și Song 
Called Children. Cher rămâ
ne gravidă și nu mai apare în

public, de aceea casa de dis
curi scoate culegerile The 
Best Of Sonny & Cher și 
Cher’s Golden Greats.

în 1969 se naște fiica 
Chastity în cinstea căreia 
scot un film (Chastity). 
După ce a trecut pe la 
chirurgia estetică (operație 
de mărire a sânilor, 
modelarea bărbiei, dinților, 
șoldurilor și abdomenului) 
“proaspăta mămică" Cher 
revine cu albumul solo 
“3614 Jackson Highway", 
un disc de soul din care s- 
au extras pe single For 
What Is Worth și I Walk On 
Guilded Sprinters. Pe disc 
sunt incluse piesele: For I 
What It’s Worth/ Hangin’ 
On/ Dock Of The Bay/ 
Tonight I’ll Be Staying 
Here/ I Threw It All Away/ I 
Walk On Guilded Spinters/ 
Lay Baby Lay/ Please Don’t i 
Tell Me/ Cry Like A Baby/ Do 
Right Woman, Do Right 
Man și Save The Children.

(- va urma -)

Ho ria SEBEȘ AN j
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ZAHĂRUL ROMÂNESC ESTE 
FOARTE AMAR

Cu toate că, teoretic, este 
considerat ca un produs stra
tegic (alături de grâu, ulei, carne, 
lapte), zahărul - respectiv cultura 
sfeclei din care se obține - este 
lăsat la periferia preocupărilor, 
din moment ce alții au supra
producție, iar noi ne complăcem 
în postura de consumatori și im
portatori a zeci și sute de mii de 
tone anual din produsul respectiv. 
De ce se întâmplă oare o aseme
nea situație? •

Dacă înainte de 1990 
aveam în cultură, pe țară, pes
te 250 mii ha cultivate cu sfe
clă de zahăr, în anul trecut 
cultura s-a restrâns, din con
siderente economice, evident, 
undeva la abia 106 mii ha. O 
evoluție asemănătoare a avut 
cultura și în județul nostru. în 
ceea ce privește capacitățile 
de prelucrare, este de mențio
nat că avem peste 30 de fa
brici, din care o parte s-au pri
vatizat, unde se pot prelucra 
anual (unele având însă ran
dament scăzut) peste 6000 de 
mii de tone rădăcini. Din păcate 
însă, la o recoltă medie de circa 
20 tone rădăcini la ha, cât se 
realizează anual la noi, rezultă 
că nici o treime din capacitățile 
autohtone de producere a za
hărului nu mai sunt utilizate. Dar 
să vedem care ar fi cauzele 
ce determină o astfel de stare 
de fapt.

Gurasada - încă o 
primărie falimentară

Cu cele 11 sate și 1838 
de locuitori, comuna Gura- 
sada nu poate fi conside
rată neînsemnată.

Totuși, aici lucrurile nu 
stau nici pe departe atât de 
bine pe cât ar trebui. Lipsa 
acută a fondurilor necesare 
unei bune desfășurări a 
activității își pune amprenta 
pe aspectul exterior și pe 
viața socială a comunei. 
Așa după cum declara dl 
primar Victor Haneș, felul 
în care se va constitui bu
getul local pe acest an re
prezintă o mare nebuloasă. 
Domnia sa susținea că nu 
are nici cea mai vagă idee 
despre felul în care va pu
tea strânge fondurile nece
sare. în 1998 bugetul local 
a fost de 330 de milioane 
de lei, însă așa după cum 
evoluează în prezent lucru
rile nu se va putea conta pe 
aceeași sumă și în '99. 
Legea finanțelor publice 
locale este și ea, în opinia 
dlui primar, destul de ne
clară și nu aduce rezolva
rea problemelor din admi
nistrațiile publice locale.

Lipsa banilor nu reduce 
însă și nevoile locuitorilor. 
Ba dimpotrivă, este nevoie 
de investiții în lucrările de 
alimentare cu gaz și cana
lizarea comunei. Desigur 
că toate acestea sunt 
proiecte mărețe și aproape 
irealizabile fără un ajutor 
guvernamental substanțial. 
Totuși, la ora actuală cea 
mai stringentă problemă o 
reprezintă lipsa unui mijloc 
de transport în comun care 
să facă legătura între

Pentru a înțelege ce se în
tâmplă în circuitul producător de 
sfeclă de zahăr - fabricant de 
zahăr și comerciant, să vedem 
cum, prin date comparative, se 
desfășoară lucrurile la noi și în 
alte țări europene. Un aspect 
aparte ce reține atenția privește

Fără protecția 
producătorilor

țările din Uniunea Europeană, 
unde s-a ajuns la stabilirea unor 
niveluri și cote exacte de pro
ducție la sfecla de zahăr ce 
merg până la proprietarul de pă
mânt, care vinde sau cumpără, 
odată cu tranzacția terenului și 
cota de recoltă anuală, ceea ce 
dă o stabilitate a recoltei și pro
ducției de zahăr.

Cu referire directă la produ
cătorul agricol român de sfeclă 
de zahăr se poate arăta că 
acesta a cam fost marginalizat, 
interesul importatorilor fiind situat 
deasupra încurajării producției 
autohtone. Cât se poate de con
cludentă în acest sens este chiar 
și constatarea că în vreme ce un 
cultivator de sfeclă de zahăr 
român ajunge să obțină, la nivelul 
producțiilor noastre, în jur de 5,5- 
6 milioane lei venituri la ha, un 
producător din Ungaria, Polonia, 
Cehia sau Slovacia (unde

Gurasada și Ilia sau Deva. 
Până nu de mult societatea 
llvotrans Ilia deservea și 
comuna Gurasada, însă 
din motive financiare și teh
nice acest lucru a fost im
posibil de continuat. Ca ur
mare, elevii nu au cu ce se 
deplasa spre școli, ei fiind 
cei mai afectați de situația 
respectivă. Pe de altă 
parte, tineretul din Gura
sada are și așa destule 
probleme, fiind foarte clară 
lipsa de preocupare a con
ducerii locale pentru îmbu
nătățirea condițiilor de 
muncă și chiar de petrece
re a timpului liber. De altfel, 
dacă alte inițiative private 
nu au prins contur decât 
foarte timid, în schimb 
birturi există destule.

Inițiativa privată este re
prezentată la Gurasada, în 
opinia dlui viceprimar 
Cornel Moisin, de numai 
doi investitori. Este vorba 
despre două făbricuțe, una 
de prelucrare a lemnului, 
iar cea de-a doua de ma
teriale de construcții. Aici 
lucrează 13 oameni, foarte 
puțini ținând cont de faptul 
că șomajul este destul de 
ridicat în zonă. Practic la 
Gurasada există numai 
250 de salariați, restul lo
cuitorilor fiind pensionari 
sau șomeri.

Perspectivele imediate 
ale comunei sunt așadar 
sumbre și nici în viitorul 
mai îndepărtat nu se între
vede o schimbare semni
ficativă a situației.

Andrei NiSTOR 

producția medie este de 40-60 
tone rădăcini la ha), aproape la 
același nivel de cheltuieli, 
realizează cel puțin 30 milioane 
lei, ceea ce înseamnă de 5-6 ori 
mai mult. De aici se desprinde 
nevoia de performanță, de 
dotare a producătorilor noștri, 
de stimulare și de respectare a 
tehnologiilor avansate.

Dincolo de greutățile cu ca
re se confruntă producătorii 
de sfeclă de zahăr, prea bine 
n-o duc nici fabricanții de za
hăr care, cu dotarea existentă, 
obțin un procent redus de ex
tracție, iar uneori stau cu pro
ducția pe stoc din cauza im
porturilor. în ceea ce îi privește 
pe comercianți, întotdeauna 
aceștia ap avut grijă să-și ro
tunjească câștigurile, în final 
consumatorul fiind cel ce re
simte pe buzunarul propriu 
influența tuturor factorilor din 
lanțul cultivator-fabricant-co- 
merciant.

Cerința esențială a produ
cătorilor autohtoni este aceea 
de a fi protejați în fața avalan
șei de importuri, de a li se asi
gura un preț acoperitor și’în
curajator, astfel putându-se 
economisi valută și redobândi 
faima de agricultori adevărați a 
cultivatorilor de sfeclă de za
hăr din țara noastră.

Nicoiae TfRCOB

La

Foto: Traian MÂNU

grupa pregătitoare, a educatoarei Lavinia Lata, de la Grădinița din Dobra, copiii 
sunt la activitatea de desen

Cu programe suple și cu interes, activitatea se menține la înălțime
- Care ar fi, succint, activi

tatea instituției pe care o con
duceți, die director?

- Știind situația unor formații 
profesioniste și de amatori, multe 
în pragul colapsului, printr-un 
program adoptat cu suplețe am 
reușit să menținem în funcție 
majoritatea formațiilor noastre 
artistice, să realizăm spectacole 
folclorice, de divertisment, pre
cum și acțiuni în domeniul artelor 
plastice, literaturii, istoriei, muzicii, 
concursuri pe teme diferite și 
participări la festivaluri interne și 
internaționale. Din totalul celor 
163 de acțiuni desfășurate anul 
trecut în Casa de Cultură Hune
doara, peste 90 la sută au fost 
manifestări proprii.

- Multă lume asociază 
numele așezământului dv cu 
cel al ansamblului folcloric 
“Hațegana".

- Ansamblul este într-adevăr 
formația noastră etalon, care a 
susținut în 1998 peste 20 de 
spectacole, în afara participărilor 
la festivalurile folclorice “Sărbă
toarea pădurenilor", “Comori fol
clorice" de la Brad, la concertele 
de colinzi ș.a. A participat ca 
invitat la Festivalul internațional

Apariții editoriale
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* Semna
lăm în cele 
ce urmează 
grija deose
bită pe care 
managerul 
SC Intel- 
credo SRL 
Deva, dna 
ec. Sonia 
Bolea, o do

vedește față de acoperirea cu 
carte de specialitate a unui seg
ment de interes apreciabil. In 
speță este vorba despre do
meniul financiar, care în perioada 
de tranziție îmbracă o'sumedenie

A început ancheta 
ultimei mineriade
După arestarea lui Miron Cozma, Poliția a demarat și 

ancheta privind cea de a șasea mineriadă. Săptămâna 
trecută a sosit în Valea Jiului un colectiv de anchetă din 
cadrul Inspectoratului General al Poliției care în colaborare 
cu lucrătorii Inspectoratului Județean al Poliției va face 
investigații privind ultima mineriadă. Practic, ne relata dl 
Ionel Dobre, comandant al Poliției Petroșani, vor avea loc 
audieri de persoane pentru a se realiza filmul eveni
mentelor, începând de la plecarea din Petroșani până la 
înfruntările cu forțele de ordine de la Stoenești. “în cola
borare cu sindicatele de la minele Dâlja, Lonea, Lupeni și 
Vulcan, s-au realizat liste cu participantii. Urmează ca toți 
cei cuprinși pe aceste liste să fie audiați și să dea o 
“simplă declarație de martor". Volumul de muncă pe care îl
presupune această anchetă este imens astfel că cer-
cetările vor dura câteva săptămâni.

Ciprian MARiNUȚ

“Mario Manzoni” din Italia cât și la 
cel din Szombathely (Ungaria). Tot 
în Ungaria, la Dunayvaros, an
samblul a reprezentat combinatul 
la o sărbătoare a siderurgiștilor.

Interviu cu loan Nicușor Ghiorghioni, 
directorul Casei de Culturâ Hunedoara

- Ce se întâmplă cu cele
lalte formații?

- La partea modernă avem so
liști vocali, formații de dans modem, 
de break-dance, hip-hop care au 
susținut 16 spectacole de diver
tisment “Liceenii Hunedoarei", de
venite tradiționale. Participarea la 
festivalul-concurs “Cristal de ar
mindeni" de la Petrila, ediția a VIIl-a, 
a însemnat obținerea premiului I de 
către formația de dans modern 
“Conection”, premiul III pentru so
lista de muzică ușoară Anca Pleș 
și o mențiune pentru duo-folk.

- Vorbeați la început și de alte 
acțiuni. Care sunt acestea?

- Pentru preșcolarii municipiului 
organizăm periodic concursuri cu 
premii mini-top “Sfârlează”. Pentru 
elevi, cu prilejul împlinirii a 150 de 
ani de la Revoluția din 1848 s-au 
realizat concursuri. Ne bucură

AGENJILOR ECONOMICI DIN 
ROMÂNIA"

de aspecte, de la privatizarea, or
ganizarea și funcționarea firmelor, 
fluctuația cursului de schimb al 
monedei naționale, liberalizarea 
prețurilor și până la sistemul fiscal. 
Răspunzând preocupărilor exis
tente în acest domeniu, iată că 
Editura Intelcredo Deva a adus de 
curând pe piață, punând la înde
mâna celor interesați, un util și ne
cesar instrument de lucru, anume 
“Finanțele agenților economici din 
România", lucrare a lectorului uni
versitar dr. Hada Teodor. Pe lângă 
aspectele teoretice, în carte sunt 
abordate o serie de aplicații prac
tice, acestea fiind deosebite atât 

reluarea activității cenaclului literar, 
care și-a schimbat numele în 
“Catharsis” și e format mai ales 
din tineri poeți și prozatori. între 
acțiunile literare se numără și 

lansările de carte ale autorilor loan 
Urdă, loan Evu, Eugen Evu, Raisa 
Boiangiu și Victor Isac. Și acti
vitatea expozițională a fost bo
gată, eleganta sală “Concordia" 
găzduind 7 expoziții de arte plas
tice. Casa de Cultură a mai fost și 
gazda închiderii Festivalului inter
național de folclor pentru tineret și 
copii “Carpatica’’ și a doar 7 spec
tacole venite din afară. Dar anul 
1999 a început mai bine din acest 
punct de vedere. Au fost deja pre
zente spectacolele Teatrului de 
Estradă Deva, al solistului Aurel 
Tămaș, ale Teatrului Național Cluj- 
Napoca și s-a anunțat venirea 
Teatrului "Trianon" Galați.

- Alte proiecte pentru acest 
an?

- Dorim să continuăm acțiunile 
din anul precedent. Toate formațiile 
sunt în repetiții, cercurile func- 

pentru specialiștii din firme, cât și 
pentru studenții de la facultățile 
de științe economice.

în aria tematică a acestei 
cărți sunt cuprinse capitole 
referitoare la: conținutul fi
nanțelor întreprinderii, organi
zarea întreprinderii, capitalurile 
întreprinderii, structura finan
ciară a întreprinderii, investițiile 
și sursele de finanțare, nece
sarul financiar al exploatării, 
gestiunea portofoliului, relațiile 
de credit dintre întreprinderi, 
costul capitalului, riscurile în
treprinderii, diagnosticul finan
ciar și altele. (N.T.)

r 1
! I In miliard optzeci de mili- I 

Uoane de lei. Atâta a fost !
I bugetul primăriei Burjuc în 1998. I 
| Suma, chiar dacă pare copie- [ 
I șitoare, devine insignifiantă în . 
I fața valorii investiției aflată în I 
| curs de desfășurare în comună. | 
I“Avem ca investiție în derulare o ■ 

punte pietonală peste râul 1 
| Mureș între localitățile Burjuc și | 
■ Tisa. Anul trecut am investit 800 ■ 
J de milioane de lei pentru proiect, ! 
I obținerea avizelor necesare și I 
l începerea lucrărilor. Până la | 

! Un pod ! 
I îndepărtat I
| această oră, s-a efectuat fora- |

rea coloanelor pe ambele maluri ■ 
și sunt ridicate picioarele de ' 
ancorare a punții", ne spune dna | 
Eugenia Mariș, primarul comunei | 
Burjuc. Valoarea reevaluată a : 
obiectivului, care conform pla- I 
nificărilor inițiale trebuia să fie | 
terminat deja, se ridică la aproa- . 
pe 5 miliarde de lei. Primăria I 
Burjuc are cuprinse în proiectele | 
de buget investiții care vizează ■ 
introducerea, până în 2002, a ■ 
alimentării cu apă curentă în | 
centrul de comună și în loca- ■ 
litatea Tătărești. Cele două Io- J 
calități au asigurate sursele de | 
apă, fiind pretabilă o soluție de i 
alimentare, mai economică, prin ' 
“cădere liberă". O altă activitate I
în care sunt angrenați funcțio
nari ai primăriei din Burjuc este 
întocmirea, conform Legii nr. 50 
din 1991, a unui plan urbanistic 
general al comunei. Acesta tre
buie să evidențieze caracte
risticile urbanistice ale intra
vilanului comunei. Proiectul va 
folosi la stabilirea unei strategii 
optime de extindere a intravila
nului comunei prin diferite obiec
tive arhitectonice.

A.SĂLĂGEAN
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ționează. Cenaclul literar a ani
versat ziua lui Eminescu, de 24 
Ianuarie am făcut un spectacol în 
aer liber, în 29 ianuarie a fost 
“Liceenii Hunedoarei", am avut o 
emisiune în direct la Antena 1 
Hunedoara cu orchestra de la 
“Hațegana”. în august plecăm cu 
ansamblul la Szombathely. Și 
sperăm într-o ameliorare a vieții 
oamenilor care să le mărească 
apetitul pentru actul cultural.

- Cum stați cu partea admi
nistrativă?

- întâi vreau să vă spun că 
principala sursă de venituri o 
reprezintă discoteca,, privatizată 
cu o firmă din Deva. în domeniul 
administrativ am reușit să re
zolvăm aproape toate neajun
surile semnalate de pompieri, mai 
exact cele care au stat în pu
terea noastră. Dar mai sunt altele 
ce trebuie continuate, cum e ba
zinul exterior pentru apă. în pri
vința bazei materiale, ea rămâne 
în continuare deficitară din mo
tive financiare. Iar față de alte in
stituții de profil, noi nu avem spații 
câte activități desfășurăm.

A consemnat 
Viorica ROMAN
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l • • • —___ — • Vând vaci, iepe, oi, porci

ANIVERSARI

• “La mulți ani și fericire” 
urează bunicii din Mintia, 
Silvia și Petrică, nepoțelului 
lor Sebastian Paul, cu ocazia 
zilei de naștere. (9965)

________ , iepe, oi, porci 
și fân. Sat Cîrjiți, nr. 92. Tel. 
625970. (9459)’

• S.C. ROMAVICOM SRL 
DEVA, fermă particulară de 
păsări, cu sediul în Mintia, 
platforma Casa Agronomului, 
vinde zilnic, inclusiv sâmbăta, 
între orele 8-16, pui vii. Informații 
suplimentare tel. 233484 (OP)

• URGENT LOCURI DE 
MUNCĂ, 800-2500 D.M. lunar, 
Germania, Canada, Australia, 
pentru zidari, tâmplari, fierar- 
betoniști, muncitori necalificați, 
construcții/agricultură/zoo- 
tehnie, electricieni, șoferi, 
zugravi, faiantari (individual 
sau echipe). Tel. 01/8985819 
(2100 lei/sec.) (OP)

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan, 
Geoagiu - Băi. Relații la 
tel.216590

• Cumpăr piese de mo
bilier vechi, peste 80 de ani, 
ceasuri, tablouri, argintărie, 
statuete, diferite piese deco
rative, vechi. Tel. 056/ 
184728, 092/397184 (6476)

• Societate comercială 
vinde apartament 3 camere 
parter, 72 mp, situat pe str. Ion 
Creangă, Deva, cu proiect 
aprobat spațiu comercial. Tel. 
219232, 092/281895. (9193)

• Vând apartament 4 ca
mere, etaj 1 (deasupra la 
Devasat), 180.000.000, sau 
schimb cu apartament 2 
camere, plus diferență. Tel. 
219120, după ora 20. (9461)

• Vând casă, Mintia, strung 
mic, compresor, mașină de 
găurit de banc. Tel. 622476. 
(8880)

• Vând apartament 2 ca
mere, etaj 2, central, Simeria. 
Tel. 260308, orele 15-18. 
(7782)

• Vând în Hațeg apar
tament cu 3 camere, hol 
central, două băi, două bal
coane, îmbunătățiri, suprafa
ța locuibilă 80 mp, plus garaj. 
Tel. 777623 (3184)

• Vând motoare Diesel, 
Opel, VW, Citroen, Fiat, Ford, 
Peugeot, cu acte vamale. Tel. 
092 447851 (9188)

•Vând Renault 11 TSE. Tel. 
233634, după ora 16. (9462)

• Vând multicar IFA, Diesel, 
1100 cmc, preț 12 milioane, 
negociabil. Informații tel. 
718301 (6488)

• Vând 2,5 tone cărbune 
huilă. Simeria, tel. 260221, 
după ora 17. (9180)

• Cumpăr HDD 200-400 
Mb și procesor 486 D x 66. Tel. 
094 628328 (9458)

• Viagra, 120.000, spray 
contra ejaculr ' -nidp 
169.000, 01/6376273, 092/ 
342628, 092/342629. (OP)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (130.000), 
video, satelit. 092/368868. 
(2737)

• Termoprofil SRL Orăștie 
comercializează ghips car
ton, vată minerală, tâm- 
plărie pvc cu geam termo- 
pan, cărămizi de sticlă, 
spumă poliuretanică, tavan 
decorativ Donn, toate din 
import. Tel/fax: 054/243557, 
092/740048 (6948)

• Vând vitrină și ladă frigo
rifică, Orăștie, Kogălniceanu, 
17, tel. 241290 (6950)

• Vând 2 mașini înghețată, 
amândouă 10 milioane lei, 
una defectă, dozator TEC 
Cornelius, cu cinci capete, 
stare foarte bună, 10 milioane 
lei, congelator ladă 300 litri, 2 
milioane lei. Informații tel. 
711312, 092/380654 (6490)

• Vând SRL fără activitate, 
2,5 milioane. Informații tel. 
724764, după ora 17. (3482)

• Concern internațional 
oferă posibilități de câștig 
proporțional cu munca de
pusă. Sunt invitate persoanele 
cu mintea deschisă și fără 
prejudecăți. Veți fi pregătiți 
gratuit ca manageri. Pe timpul 
formării, câștiguri nelimitate. 
Experiența nu este necesară. 
Numai încercând puteți reuși. 
627527 (9180)

• S.C.Romfruct SA Orăștie 
vinde prin licitație mijloace 
fixe din dotare, în fiecare zi de 
luni, ora 10, până la epui
zarea stocului. Tel. 242364 
(9401)

• S.C. Hațegana SA Ha
țeg organizează în data de 
10.03.1999 concurs pentru 
ocuparea postului de șef 
producție. Informații supli
mentare privind condițiile 
de încadrare și concurs la 
sediul societății sau tel. 054/ 
770550, biroul personal. 
(3183)

PIERDERI

OFERTE DE 
SERVICII

• Instalăm interfoane scară, 
prețuri avantajoase, rate. Tel. 
094 278162, 624055. (9168)

• Angajez șofer categoria 
“D”. Deva, Grigorescu, nr.2. 
Tel. 211618. (9189)

• SC Euroclass”SRL anga
jează în condiții avantajoase 
bucătar. Detalii la tel. 092 
341452, 094 398478. (9474)

SC Ava Intertrans SRL Hunedoara
Str. Brazilor, nr. 22

produce și comercializează cornete 
și vafe pentru înghețată.

Informații și comenzi la tel. 715752.

Grupul Școlar Industrial MR Simeria 
anunță 

concurs pentru ocuparea unui post de 
contabil, în data de 15 martie 1999.

Relații la telefoanele: 260453 și 261950.

■ c (VlrHOMIN 20OO)«-« L

• Firmă specializată caută 
distribuitori - colaboratori în 
vederea promovării de ser
vicii și echipamente pentru 
telecomunicații (terminale 
fixe și mobile). Tel. 01/ 
2123024, 092/226944 (OP)

• Efectuez transport marfă, 
2000/km, Orăștie, tel. 242380 
(6949)

• Pierdut legitimație de 
serviciu pe numele Purtător 
Adrian, eliberată de CONEL 
Deva. O declar nulă. (9661)

Comemorări
• n

U «A

DIVERSE

• în conformitate cu Legea 
nr. 137/1995, Zamfir Aurora 
din Hunedoara anunță înce
perea demersurilor pentru 
obținerea acordului de mediu 
pentru magazinul de piese 
auto din Călan. Eventualele 
sesizări se depun la sediul 
APM Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 
25. (9460)

• Familiile Petrescu și 
Schimbău anunță cu regret 
împlinirea a 6 săptămâni de 
când ne-'a părăsit pentru 
totdeauna dragul nostru soț, 
tată, bunic și cuscru

PETRESCU MIROZOLIN
Nu îl vom uita niciodată! 

Mulțumim celor care au fost 
și sunt alături de noi. (6487)

DECESE

A

£

S.C. VIPR0MIN 20WS.R1.
Str. Sas. Km 75 + 3W m

Salonta, Județul Bihor
Producător de

*

CAUTA DISTRIBUITORI PENTRU 
JUDEȚUL HUNEDOARA

Firmele interesate sânt rugate sa ne contacteze 
la tel; 059/479.262 sau fax; 059/479,259

• S.C. Mercur SA Brad 
organizează în data de 19. 
03.1999, ora 10, la sediul 
societății, licitație pentru 
vânzarea activului: birou și 
magazie cantină Gurabarza, 
compus din: P+1 E, în su
prafață de 239,56 mp și teren 
de 437,92 mp. Preț pornire 
150 milioane, plus TVA. Infor
mații tel. 650958, 650968 
(6861)

• Fiul Marinei, nora Lia, 
nepoțica Corina cu adâncă 
durere anunță că în ziua de 
mărțișor

DOMNICA MIHĂILĂ

din Mintia, în vârstă de 79 ani, 
după o grea suferință, a 
plecat dintre noi spre cele 
veșnice.înmormântarea azi, 
03 martie, ora 13, în Mintia. 
Dumnezeu s-o ierte și s-o 
odihnească în pace! Familia.

c-

PUBLICITATE

"CcraftKTtrr.

• Vremea va fi în general frumoasă și caldă în 
jumătatea de sud-est a țării și schimbătoare în rest, 
în nordul, vestul și centrul țării, temporar se vor 

semnala ploi. în restul teritoriului condițiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla 
slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 16 grade, iar 
minimele se vor situa între 0 și 8 grade, mai coborâte în depresiuni. în zonele 
joase vor fi condiții de ceață.

VREMEA

Consiliul de administrație al SC Țara Hațegului SA cu 
sediul în Hațeg, str. Horea, nr. 7, convoacă în data de 22.03.1999, 
ora 11,00, în sala de spectacole a orașului Hațeg, pe toți acționarii 
înscriși în RRA la data de 01.03.1999 pentru a participa la Adunarea 
Generală Ordinară, cu următoarea ordine de zi:

7. Raportul administratorilor pe anul 1998.
2. Raportul cenzorilor pe anul 1998.
3. Prezentarea și aprobarea bilanțului pe anul 1998.
4. Prezentarea și aprobarea bugetului pe anul 1999.
5. Modificarea și completarea statutului privind structura 

acționariatului.
6. Schimbarea sediului societății.
7. Alegerea administratorilor, a cenzorilor și stabilirea 

remunerației acestora.
8. Diverse.
Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul necesar de 

acționari conf. art. 112 din Legea 31/1990, Adunarea Generală se va 
ține în ziua de 23.03.1999, la aceeași oră și în același loc.

NU UITATI

Se face la oficiile poștale din județ, la 
factorii poștali, la firma RODIPET. în 

acest fel economisiți 11.000 lei pe lună!

ROMANIA
Alcătuit din fabricile de bere MIERCUREA CIUC, GRIVIȚA BUCUREȘTI, HABER HAȚEG, 

în topul producătorilor de bere din România, este un nou grup, creat cu management 
britanic, în plină dezvoltare a echipei de vânzări.

Angajează

SALES AGENTS
Cu domiciliul în DEVA.
Cerințe:
- experiențe în vânzări - produse cu mișcare rapidă - minimum 3 ani;
- studii medii;
- aptitudini de comunicare și negociere, spirit de echipă;
- dinamism;
- stagiul militar satisfăcut;
- permis de conducere categoria B;
- cunoștințe minime de operare PC;
- cunoașterea limbii’engleze constituie un avantaj.
Oferim:
- oportunitatea unei cariere de succes;
- training;
- pachet salarial atractiv;
- mașina companiei.

Trimiteți CV însoțit de scrisoare de intenție și o fotografie recentă la: 
OP Hațeg, CP 7, până la 12.03.1999, data poștei.
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PNȚCD e !a guvernare, dar guvernează alții

Nu sunt tabere, ci
numai curente...

La recenta sa reuniune 
lărgită, Comitetul de Con
ducere al PNȚCD a încercat să 
facă un bilanț după doi ani de 
guvernare, dar cu acest prilej 
au răbufnit și o serie de 
divergențe ce au mocnit de 
multă vreme în interiorul 
acestui partid. Indiferent dacă li 
se spune tabere sau numai 
curente, cert este faptul că 
există, și sunt recunoscute ca 
atare, niște dispute și cdnflicte 
între adepții fostului premier 
Ciorbea și cei ai actualului 
premier Vasile.

Acuzele între suporterii 
celor două tabere principale 
sunt reciproce și, se pare, se 
găsesc puse pe baze 
ireconciliabile. Principalele 
acuze ce-i sunt aduse lui Radu 
Vasile se referă la faptul că 
acesta nu realizează o 
guvernare realistă, criza 
prelungită - inclusiv mineriadele 
- având efecte negative și 
asupra încheierii acordului cu 
FMI. Pentru a schimba cât de 
cât imaginea șifonată a 
partidului, s-a cerut ca PNȚCD 
să rămână la guvernare, însă 
cu condiția să dea garanții că 
obiectivele asumate de partid 
vor fi înfăptuite, în acest sens 
insistându-se să fie asumată 
răspunderea Guvernului în 
legătură cu legile ce vizează 
reconstituirea dreptului de 
proprietate - crez electoral

fundamental al acestei 
formațiuni politice.

în replică, Radu Vasile a 
amenințat cu demisia imediată, 
în cinci minute, dacă nu mai are 
sprijin politic în rândul 
formațiunii ce l-a propulsat în 
funcție. Respingând categoric 
acuzele ce i-au fost aduse de 
către adversarii țărăniști, 
actualul premier a dat asigurări 
că în luna aprilie a.c. acordul cu 
FMI va fi semnat - după alții 
doar în iunie - aici având și el un 
merit. Un alt punct oarecum în 
divergență l-a constituit și vizita 
Papei în țara noastră, lucrurile 
rămânând însă, până acum, în 
ceață. în vreme ce aripa 
țărănistă din Ardeal (în mare 
parte formată din greco-catolici) 
ar dori ca Papa să ajungă, 
eventual, la Blaj, există și 
propuneri, ca o altă variantă, de 
a fi vizitat Bacăul, ceea ce nu 
prea este convenabil pentru 
împăcarea tuturor intereselor. 
Cum până la momentul 
respectiv mai este vreme de 
reflecții și de controverse, 
firește că se va găsi și o cale de 
împăcare a spiritelor.

Cel mai înverșunat 
adversar al premierului Vasile, 
Matei Boilă - după cum a relatat 
mass-media - a cerut ieșirea 
PNȚCD de la guvernare. De 
altfel să ne reamintim că chiar 
de la nivelul conducerii 
partidului s-a afirmat că, deși

PNȚCD se află la guvernare, în 
realitate guvernează alții... în 
același timp senatorul a 
insistat obsesiv ca Guvernul 
să-și asume răspunderea 
asupra legilor referitoare la 
reconstituirea dreptului de 
proprietate.

Cu toate că nici 
președintele Diaconescu n-a 
avut succes în aplanarea 
conflictului, totuși Comitetul de 
Conducere a adoptat o 
rezoluție care reafirmă 
hotărârea PNȚCD de a acorda 
sprijinul său politic Guvernului 
Radu Vasile, totodată țărăniștii 
angajându-se ca în cadrul 
actualei sesiuni parlamentare 
să insiste pentru adoptarea 
legilor vizând sprijinirea IMM, 
accesul la dosarele fostei 
securități și reconstituirea 
dreptului de proprietate, deși 
au existat și voturi ce s-au 
împotrivit unor prevederi sau 
rezoluției în ansamblul său. Ce 
se va mai întâmpla în 
continuare cu curentele ce 
bântuie prin PNȚCD rămâne 
să avem răbdare și să 
constatăm la timpul potrivit. 
Corupția în floare, anemia din 
privatizare, căderea economiei 
și a nivelului de trai, și alte 
subiecte fierbinți au rămas în 
afara discuțiilor, de parcă altele 
ar fi durerile și problemele 
acute ale românilor.

Nicolae TÎRCOB

[Servicii și. J 
! contra- ! 
! servicii !
■ Un domeniu aproape1 
| descoperit în spectrul |
■ economic românesc îl ■ 
J constituie prestările de servicii. ■ 
I Din punctul de vedere al | 
I varietății ofertei compartimentul | 
! serviciilor autohtone este! 
I aproape inexistent. Puterea de I 
I cumpărare a românilor, aflată I 
! într-o disperată scădere,! 
I lovește progresiv în cifra del 
| afaceri a prestatorilor de| 
. servicii. Conform cifrelor. 
I avansate de Comisia Națională I 
| de Statistică, în 1998, rulajul |

I serviciilor prestate populației a ■ 
scăzut în unsprezece luni cu ' 

| 18,8 la sută, față de perioada | 
■ similară a anului 1997. Cele] 
'mai abrupte scăderi s-au' 
| înregistrat în activitatea de| 
I spălare, curățire și vopsire ai 
! textilelor și blănurilor, unde cifra ' 
I de afaceri a coborât cu 31,2 la |

O comună unde 
pădurile se cer 

cu acte
Dacă în majoritatea comunelor procentul celor care 

revendică păduri este mare, în conformitate cu Legea 169/1997, 
la Burjuc aproape toate cele 580 de cereri sunt însoțite de acte 
doveditoare. Deoarece la Primăria Burjuc există o copie a Cărții 
Funciare pentru satele Tisa, Glodghilești și pentru centrul de 
comună, primăria procedând la utilizarea ei în întocmirea 
dosarelor necesare împroprietăririi cu pădure. Doar locuitorii 
satelor Tătărăști și Brădățel au fost nevoiți să se deplaseze la 
Cartea Funciară de la Deva pentru obținerea extraselor CF.

Titlurile de proprietate acordate conform prevederilor Legii 
18 sunt eliberate la Burjuc în proporție de doar 20 la sută. 
Primarul comunei motivează această stare de lucruri prin faptul 
că oamenii au pământul distribuit în mai multe sate, iar obținerea 
titlului de proprietate nu se poate face până când nu se va termina 
în toate localitățile faza proceselor verbale de punere în posesie.

Oricum, am aflat la fața locului, lipsa mijloacelor materiale 
îndepărtează proprietarii de pământ de activitățile agricole. Anul 
trecut au rămas nelucrate peste 300 de hectare, dintr-o suprafață 
agricolă totală de 800 de hectare. La această situație de fapt 
contribuie și starea “fizică” a populației. Media de vârstă în 
comuna Burjuc este de 55 de ani și doar 10 la sută din populația 
comunei este activă, restul locuitorilor fiind pensionari, “casnici” 
^sau șomeri. (A.S.)

„Municipiu! Brad va arata aitfei"
Declararea municipiului Brad, 

împreună cu un număr de 12 
comune, zonă defavorizată, a 
polarizat atenția mai multor 
investitori care sunt dispuși să 
aloce fonduri serioase în diferite 
activități.

Alături de alți factori care au 
susținut declararea Bradului ca 
zonă cu statut special se numără 
și dl dr. Constantin Blejan, senator 
PNL de Hunedoara, care este 
localnic. Cum vede domnia sa 
viitorul municipiului Brad a fost una 
dintre întrebările pe care i le-am 
adresat de curând. ,, Vreau să vă 
spun că declararea municipiului

Brad ca zonă defavorizată 
reprezintă una dintre cele mai bune 
realizări ale noastre și aș putea să 
o consider fără să greșesc și a mea 
pentru că am fost susținut și de 
către dl Valeriu Stoica după ce I- 
am prezentat o situație socio- 
economică a zonei.

Pe baza acestui statut cred că 
Bradul va arăta în câțiva ani altfel 
- în maximum 4-5 ani întrucât 
sunt foarte mari facilități pentru cei 
care doresc să investească aici.

Este exemplul unei firme care 
a cumpărat un teren și spații 
disponibile pentru o fabrică de 
materiale de construcții, se

intenționează de asemenea 
construirea unei fabrici de 
medicamente, la care se mai 
adaugă demersurile pentru 
găsirea de fonduri necesare 
racordării Bradului la rețeaua de 
gaz metan. Pentru ultima 
investiție am solicitat primăriei 
locale să facă o documentație 
prin care sperăm să obținem 
fonduri PHARE nerambursabile, 
precum și pentru groapa 
menajeră a orașului. Cred că 
Bradul va avea un viitor în aceste 
condiții, iar viața localnicilor va fi 
mai bună”.

C. POENAR

Feriti-vâ de bolile parazitare ale pielii!
»

Aceste boli sunt cauzate de 
paraziți ale căror gazde (cei pe care 
trăiesc, se înmulțesc și din care se 
hrănesc) sunt oamenii și unele 
animale domestice. Actualmente, 
cele mai răspândite boli parazitare 
ale pielii sunt scabia sau râia și 
infestarea cu păduchi sau 
pediculoza.

Scabia sau râia este o boală 
contagioasă provocată de un parazit 
microscopic (invizibil), asemănător 
unui mic păianjen. Imediat ce ajung 
pe pielea omului, femelele acestui 
parazit sapă “galerii" în piele și depun 
ouă din care ies, după 7 zile, extrem 
de multe larve. în timpul de 8-21 zile 
de la infestare, bolnavul suferă de o 
mâncărime puternică a pielii 
provocată de înțepăturile paraziților 
ca să se hrănească și înțepăturile 
femelelor care sapă galerii pentru a 
depune o nouă generație de ouă.

Bolnavul de scabie ("gazdă") 
transmite altora paraziții prin atingere 
(contact direct), prin intermediul 
lenjeriei de corp sau de pat sau chiar 
prin alte obiecte de îmbrăcăminte, pe 
care paraziții supraviețuiesc 2-4 zile, 
în general, paraziții râiei “preferă" 
zona taliei, abdomenului și din jurul 
ombilicului, zona feselor, în jurul 
coatelor, zona organelor genitale 
bărbătești și a sânilor la femei. La 
copii și sugari râia se localizează în 
alte zone: pe spate, între omoplați,

pe cap, pe față, pe palme, pe tălpi și, 
uneori, între degete.

Rănile tipice scăbiei sunt: mici 
umflături ale pielii pline cu lichid 
(vezicule), pete roșii și cruste mici de 
culoare roșie - brună, dar și zgârieturi 
datorate scărpinatului. Prelungirea 
bolii și scărpinatul fac ca leziunile să 
se extindă și să dea complicații 
(infecții și eczeme ale pielii) care 
îngreunează vindecarea.

Prevenirea scabiei de către 
populație. O modalitate simplă și 
eficientă de prevenire â îmbolnăvirii 

(~Jcăi/biai' 
este comportamentul fiecăruia de 
asigurare a igienei personale și a 
locuinței. Curățenia pielii se obține 
prin spălare, în fiecare seară, a 
corpului cu apă caldă și săpun dar, în 
lipsa apei calde, trebuie acceptată și 
apa rece. La aceasta se adaugă 
curățenia prin spălare, fierbere și 
călcare a lenjeriei de corp (de zi și de 
noapte) și a lenjeriei de pat și 
schimbarea lor când apar semne de 
murdărie.

O altă măsură este evitarea 
îmbrăcării lenjeriei de corp și a 
îmbrăcăminții împrumutate de la alții, 
întrucât parazitul scabiei 
supraviețuiește pe haine sau pe alte

obiecte câteva zile, se va face 
fierberea obligatorie cu detergenți 
sau sodă și călcarea cu fierul încins 
a hainelor respective care au venit 
în contact cu persoane sau animale 
bolnave, iar obiectele contaminate 
se vor dezinfecta.

De asemenea, la revenirea 
dintr-o călătorie (după ce s-a dormit 
în hoteluri, cabane, hanuri, cămine- 
dormitoare, vagone de dormit etc) 
este obligatorie spălarea, fierberea 
și călcarea imediată a lenjeriei de 
corp folosite. La cel mai mic semn 
de boală a pielii, vă recomandăm 
să vă adresați medicului 
dumneavoastră de familie, singurul 
abilitat să stabilească diagnosticul 
și tratamentul adecvat.

în cazul depistării unui 
preșcolar sau elev bolnav de 
scabie, la triajul epidemiologie 
obligatoriu în colectivități, acesta va 
fi izolat la domiciliul sau la infirmerie 
și tratat. De asemenea, se vor lua 
măsurile legale de asigurare a 
igienei colective.

Compartimentul de 
Promovare a Sănătății și 

Educație pentru Sănătate 
ai Direcției de Sănătate 

Publică a județului 
Hunedoara

I sută,-și în activitatea agențiilor! 
! de turism și asistență turistică,! 
I unde diminuarea înregistrată a I 
| fost de 29,7 la sută. i
. Sfera serviciilor cuprinde în . 
I România, pe lângă amărăștenii I 
| de mici meseriași, coloși | 
Imonopoliști care oferă, 

abonaților ceea ce se numește I 
| pachetul de utilități publice. | 
I Aceste servicii

populației, de ______
| pachet", cu o atitudine ce| 
«variază după ___ ,
' indolență la sfidare. Unde mai * 
| punem că nu de puține ori | 
I calitatea acestor servicii este ■ 
! sub orice critică. Primește! 
I cineva despăgubiri dacă'nu-i| 
I merge telefonul luni de zile,! 
! dacă serviciul de salubritate! 
I lasă să se adune la pubelă ol 
| grămadă de resturi menajere | 
. mare cât piramidele egiptene,. 
I sau dacă după o călătorie tu I 
| trenul hainele imaculate, la | 
I urcare, ale călătorilor seamănă |

cu salopetele minerilor la' 
| ieșirea din șut? Nimeni, | 
■ niciodată ! Pe ce poți conta, tu,« 
• ca cetățean, este scumpirea • 
| continuă a acestor servicii. O | 
■ privire rapidă asupra statisticii ■ 
[ oficiale te informează că între ; 
| ianuarie 1998 și ianuarie 1999, | 
I prețul serviciilor de apă, canal, | 
! salubritate au cunoscut o! 
I creștere de 159,5 procente, I 

prestațiile de poștă, telefon,! 
telegraf și radio sunt mai mari! 
cu 151,4 la sută, în timp cel 
transportul pe calea ferată s-a | 
scumpit cu 147,1 la sută.

Din nefericire, majorarea I 
acestor tarife nu este generată | 
de o ridicare a calității și ■ 
promptitudinii prestațiilor, ea1 

| fiind o oglindire clară a lipsei de | 
■ organizare și perspectivă pej 
'care contribuabilul român* 
| trebuie să o suporte tot mai| 
■ acut pe propriul buzunar.

A. SĂLĂGEAN J

sunt oferite ■ 
obicei, “la1

caz, de lai

ANUNȚ
AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPARE Șl 

FORMARE PROFESIONALĂ
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ 

HUNEDOARA DEVA
Cu sediul in Deva, str. Titu Maiorescu (fosta 

Minerului), nr. 28, telefon/ fax 231101 (in incinta Liceului 
Energetic) organizează cursuri de calificare, recalificare 
șl perfecționare in următoarele meserii:

- lucrător social, ajutor analist programator, operator 
calculator electronic șl rețele, contabilitate asistată de 
calculator, operator Imagine TV, contabilitate, mecanlc- 
auto, zidar, electrician-auto, sudor, tâmplar - dulgher, 
brutar, vânzător, vopsitor-auto etc.

înscrierile se fac la sediul CFP - intre orele 8-15.
CFP organizează cursuri de calificare, recalificare șl 

perfecționare in toate meseriile solicitate de persoane 
fizice sau Juridice la prețuri avantajoase (contravaloarea 
cursului se poate achita șl in două rate).

Certificatele de calificare șl perfecționare sunt 
recunoscute in țară șl străinătate, se pot inscrle in 
Carnetul de muncă.

I 
I 
I 
I 
I 
I

Numărul corect
este 150

în articolul “Un consilier 
riscă să fie dat în judecată” - 
apărut în ziarul nostru de joi, 
25 februarie, s-au făcut 
referiri la numărul salariaților 
pe care îl are în prezent SC 
Fabrica Zarand SA Brad. 
Societatea brădeană are în 
prezent 150 de salariațl și nu 
15 cum a apărut în articolul 
precedent. (C.P.)

SC PANI COR SA Hunedoara
Str. M.Viteazu, nr. 1 

Angajează cinci absolvenți studii tehnice 
superioare promoțiile 1993-1998. 

Informații la telefoane: 713556; 713421.

INSTAL IMPtXw
ARAD, str.DOROBANTILOR Nr. 55

’ 9

IMPORTATOR DIRECT 
de materiale, furnituri și echipamente 

pentru instalații tehnico-sanitare, 
gaze și încălzire centrală

CAUTA COLABORATORI / DISTRIBUITORI
NOI VĂ OFERIM

PRODUSE DE CALITATE 
LA PREȚ DE IMPORTATOR 
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* LLdILK CUVÂNTUL LIBER -

Societate pe acțiuni cu capital privat, 
înmatriculată la Registrul Comerțului Deva, cu 

nr. J20/618/1991.
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