
De mâine

începe examenul de bacalaureat
Examenul de baca

laureat din acest an va 
debuta mâine, cu proba 
orală la limba și 
literatura română. Deși 
au existat unele
perturbări generate de 
recenta grevă generală 
din învățământ în 
organizarea acestui im
portant examen (legate 
de încheierea situațiilor 
la clasele a XII-a și de 
pregătirea comisiilor de 
cadre didactice), s-au 
făcut eforturi susținute 
pentru ca bacalaureatul 
să se desfășoare în 
condiții corespunzătoare, 
afirmă dl Simion Molnar, 
inspector general adjunct

al Inspectoratului Școlar 
Hunedoara.

Bacalureatul va avea 
loc conform noului plan- 
cadru, respectiv 6 examene 
la 5 discipline: limba și 
literatura română (oral și 
scris), o limbă de circulație 
internațională (oral),
istoria românilor (scris) și 
două materii la alegerea 
candidaților, în funcție de 
profilul liceului absolvit.

Față de anul trecut, 
precizează inspectorul 
general adjunct, în acest 
an a fost redus numărul 
centrelor unde vor susține 
bacalaureatul cei peste 
4000 de candidați din 
județul nostru; aceasta ■ în

urma unei note primite de 
la MEN, potrivit căreia 
nu pot fi mai puțin de 75 
de candidați într-un 
centru, ceea ce înseamnă 
că vor exista 29 de astfel 
de centre în județ. în 
rest, lucrurile au rămas 
neschimbate față de anii 
trecuți, rămânând ca la 
reușita examenului care 
în multe cazuri va avea 
pondere la admiterea la 
facultate să contribuie nu 
doar inspectoratul școlar, 
dascălii și supra
veghetorii, ci și elevii, 
prin dovada unei bune 
pregătiri obținută pe 
parcursul anilor de liceu. 
(Georgeta Birla)

/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Consiliul Județean Hunedoara

întâlnire oficială
romano-maghiarâ

Miercuri, 23 iunie, a avut loc, la Deva, o întâlnire între 
oficiali maghiari și reprezentanți ai Consiliului Județean 
Hunedoara. Județele Csongrad (Ungaria) și Hunedoara fac 
parte ambele din "Cooperarea Inter-regională DCMT" 
cunoscută sub denumirea de “Euro-regiunea Dunăre-Criș- 
Mureș-Tisa".

Aflați într-o misiune oficială în județele Arad, Caraș- 
Severin, Timiș și Hunedoara, la întâlnirea de la Consiliul 
județean au participat: dl Orban Istvan - vicepreședinte al 
Consiliului județului Csongrad, împuternicit pentru 
probleme economice și de dezvoltare regională și dl Gog 
Jânos, consilier județean, împuternicit pentru relații în 
domeniul turismului și informaticii. Județul Hunedoara a 
fost reprezentat la convorbiri de către: dl loan Băda, 
vicepreședinte, dl luliu Winkler, subprefect, dna Dana Dan, 
secretar al județului, dl Ladislau Eory, consilier județean, 
dnii directori loan Medruț și Ștefan Ajtay, dl Ciprian Alic, 
șeful Relațiilor externe ale județului.

Au fost abordate subiecte privind intenția tuturor părților 
angajate în DCMT de a continua relațiile pe multiple planuri 
în cadrul cooperării, în contextul suspendării activităților 
DCMT în acest an datorită conflictului armat din Iugoslavia, 
care a afectat profund și provincia Voivodina, membră a 
Euro-regiunii. Domeniile identificate ca posibile într-o 
cooperare directă bilaterală Hunedoara-Csongrâd sunt: 
administrație publică și juridică, infrastructură, amenajarea 
teritoriului, schimburi economice, turism și informatică, dar 
necesară a apărut și abordarea unor domenii de cooperare 
implicând mai pregnant factorul uman: cultură, social, 
educație. Un segment al convorbirilor a abordat subiecte 
din domeniul sănătății, discuții conduse de către dna Otilia 
Sfetcu, director al Direcției pentru Sănătate Publică a 
județului Hunedoara.

S-a stabilit desemnarea de către județele membre 
ale DCMT a unor specialiști pe domeniile identificate ca

_______Nicoiae TÎRCOB 
(Continuare în pag. 2) 
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"CALA
VACANTEI"

Astăzi, începând cu 
ora 18, în Piața Victoriei 
din Deva, va avea ioc un 
amplu concert rock, 
organizat de Casa de 
Cultură Deva și Tete 7 
Deva. Momentul prin
cipal al spectacolului 
aparține grupului sibian 
RIFF, care își va lansa cel 
mai recent album “Riff 
1998” - casetă și CD. Vor 
mai participa grupurile 
devene BiO DOME, 
PROFETUL, CLONE, 
alături de GR/MEGOD 
(Arad) și Dance Group 
ABYSS din Sibiu. (G.B.)

Sprijin pentru 
znnele calamitate
Miercuri la Sediul Prefecturii județului a avut loc ședința 

Comisiei județene de apărare împotriva dezastrelor în cadrul 
căreia s-au stabilit ajutoarele bănești pentru pagubele 
rezultate în urma inundațiilor și alunecărilor de teren din 
perioada ianuarie-martie a.c.

în urma evaluării pagubelor s-a aprobat suma de 
1.286.000.400 lei din care 1,285 miliarde de lei pentru 
refacerea și repararea locuințelor, a anexelor gospodărești 
și 608.000 de lei despăgubiri pentru animale și păsări de 
curte.

Prin ordin al prefectului județului din 23 iunie a.c., pentru 
pagubele pricinuite de ploi și alunecări de teren s-au 
acordat primăriilor din localitățile afectate următoarele 
sume de bani (mii de lei): Băcia-300; Băița-83500; Brad- 
93.850; Buceș-103.500; Bucureșci-472000; Certeju de Sus- 
120.000; Deva-22.950; Gurasada-17.545,4; Hunedoara- 
6421; Ribița-106.236; Simeria-94851; Șoimuș-2850; 
Teliucu lnferior-20000; Tomești-17000; Toplița-3000; Vața 

^de Jos-12000 și Vălișoara 110.000 mii de lei. (C. Poenar)

COTIDIAN INDEPENDENT

LIBER
APARE LA DEVA

Județul 
Hunedoara
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WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483 
ACORDĂ DOBÂNZI 

ATRACTIVE LA 
DEPOZITELE ÎN LEI 

PERSOANELOR FIZICE!
x la 30 de zile - 

70% /an 
prin capitalizare - 98%/an 

x la 90 de zile - 
75% /an 

prin capitalizare ■ 99%/an

(( ..........
Din lipsa mijloacelor de transport

Relația medic-pacient 
are de suferit

întâlnirea de ta Deva a președinților C.C.t.

Creează premisele dezvoltării
comunității de afaceri

9

româno-maghiaro-sârbe
intr-o anumită 
perspectivă, ce 

ține de procesul integrării 
europene, o parte a 
bătrânului nostru conti
nent poate fi comparată 
cu un mozaic. Entitatea 
cea mai mică a acestuia 
este Euro-Regiunea. 
Spațiul unei Euro-Regiuni 
se vrea a fi o pepinieră 
pentru creșterea și 
promovarea ideilor, 
principiilor și valorilor 
lumii Europei occidentale, 
printr-un proces in
tensificat de schimburi 
polivalente- economice, 
culturale, politice- între 
diferite zone învecinate 
ale continentului. Creată 
în baza unui concept de 
dezvoltare regională, 
Euro-Regiunea cuprinde, 
la rândul ei, componente 
specifice administrației 
locale și regionale situate 
preponderent pe zona de

■frontieră a mai multor țări.
Creată în toamna 

anului 1997, Euro- 
Regiunea Dunăre-Criș- 
Mureș-Tisa (DCMT) 
cuprinde nouă județe din 
trei țări. Din Ungaria fac 
parte județele Csongrad, 
Jasz-Nagykun-Szolnok, 
Bekes și Bacs-Kiskun, din 
Iugoslavia participă 
regiunea Voivodina, iar din 
România, județele Timiș, 
Arad, Caraș-Severin și 
Hunedoara. Dacă până 
acum existența Euro- 
Regiunii DCMT era 
consfințită doar în planul 
abstract al protocolului 
semnat de Consiliile 
județene ale părților 
componente, în prezent se 
pun bazele “umplerii” 
acestui spațiu cu seva 
vitală a schimburilor 
economice. Rolul acesta a 
revenit Camerelor de 
Comerț și Industrie din

Euro-Regiunea DCMT. 
întruniți miercuri, 23 
iunie a.c., la Deva, 
președinții acestor 
instituții au creionat un 
cadru de cooperare, un 
regulament de funcțio
nare și un “modus ope- 
randi” pe sectorul 
dedicat Euro-Regiunii.

Pe lângă existența 
unei baze de date comune 
pentru toți membrii, 
colaborarea va viza mai 
multe aspecte legate de 
posibilitatea dezvoltării de 
proiecte în zonă. Datorită 
avansului economic 
deținut, a experienței 
dobândite în promovarea 
de programe Phare și a 
iminentei sale intrări în 
UE, partea ungară este 
percepută ca port
drapelul colaborării eco-

în pofida faptului că mult 
așteptata reformă în domeniul 
sănătății întârzie șă apară, iar 
situația instituției medicului de 
familie este încă incertă, cadrele 
medicale continuă să-și 
îndeplinească datoria față de 
pacienți cu profesionalism și 
devotament. La Dispensarul 
medical din comuna Brănișca 
unde își desfășoară activitatea 
doi medici generaliști și un 
medic stomatolog, actul medical 
este bine înfăptuit.

Dincolo de dotarea 
sărăcăcioasă cu materiale 
sanitare, dispensarul se 
confruntă cu o mare greutate și 
anume lipsa unui mijloc de 
transport pentru consultația la 
domiciliul pacienților. Din 
această cauză, la bolnavii din 
satele mai îndepărtate cum ar fi 
Bărăștii lliei, situat la 15 km de 
Brănișca și în satul Furcșoara 
se ajunge destul de greu. în 
plus, locuitorii celor mai 
îndepărtate sate nu s-au prea 
înscris pe listele medicului de 
familie. "Pe listele celor doi 
medici de familie s-au înscris 
până la ora actuală 1500 de 
persoane, ceea ce înseamnă

cca 90% din populația comunei. 
Sunt pacienți în satele 
îndepărtate care nu știu nici 
acum unele lucruri despre acest 
nou sistem, deși noi le-am 
explicat procedura. Ei sunt 
oameni în vârstă (peste 70 la 
sută din totalul populației), iar 
dacă au nevoie de asistență 
medicală oricum le-o acordăm.

Asistența 
medicală la sate

De asemenea mulți nu au venit 
la dispensar din cauza lipsei 
mijloacelor de transport, iar alții 
nu au avut înscris în buletin 
codul numeric personal", 
spunea dna dr. Aida Ropcean.

Știm cu toții că de multe ori 
viața unui om depinde de 
operativitatea cadrelor 
medicale, iar o fracțiune de 
secundă contează enorm de 
mult. Ce se întâmplă cu locuitorii 
satelor izolate în cazul unei 
grave îmbolnăviri care cere 
intervenții imediate? ‘‘Nu uităm 
că și în acele cătune surit 
suflete. Atât eu cât și dl dr. 
Viorel Tusac ne cunoaștem 
foarte bine pacienții, știm de ce

anume suferă și realizăm 
controale periodice. în cazul 
unei urgențe, indiferent de oră, 
ne anunță familia sau vecinii, 
și cu mașinile lor putem 
ajunge în timp util. Având o 
colaborare foarte bună cu 
căminul-spital Brănișca, ne-au 
pus la dispoziție în cazuri 
urgente mașina lor”, 
mărturisea dna dr. Aida 
Ropcean. Ținând cont de 
faptul că media de vârstă pe 
comună este de peste 50 de 
ani, majoritatea pacienților 
suferă de boli cardio
vasculare și afecțiuni 
respiratorii (bronșite acute și 
asmatiforme).

Am constatat că și la 
Brănișca pentru medici 
jurământul lui Hipocrate este 
sfânt și se depun eforturi 
pentru înfăptuirea unui act 
medical de calitate. Rău este 
că de cele mai multe ori pe 
fondul lipsei de bani dar și al 
dezinteresului din partea 
autorităților centrale, în 
domeniul sănătății există o 
dotare precară, sub cota de 
normalitate.

Cristina CÎNDA

Adrian SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. 2)

Venind în întâmpinarea solicitării clienților băncii
BANCA INTERNAȚIONALA A RELIGIILOR

9

prelungește emisiunea privind constituirea de DEPOZITE de către
k persoanele fizice, cu următoarele teimene și dobânzi 

* pe două luni, cu DOBÂNDA FIXĂ de 78% pe an 
- pe patru luni, cu DOBÂNDA FIXĂ de 80% pe an 

«Valoarea minimă a unui depozit este de 1.000.000 lei
• La depozitele de patru luni, dobânda se va vira lunar în contul 
curent, urmând a fi pusă la dispoziția depunătorului

Deva, B-dul Decebal, bl. 8
Program de lucru: luni-vineri: 8 - 18 « sâmbăta: 8-12
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NOTEINFORMATIIOPINli
Orașul Vulcan 
are ambiții de f 

municipiu
Consiliul local Vulcan a 

adoptat recent o hotărâre 
privind întocmirea docu
mentației de promovare a 
unei inițiative legislative de 
declarare a orașului Vulcan 
ca municipiu. Consilierii 
Vulcanului cred că orașul lor 
îndeplinește toate criteriile în 
acest scop. Rămâne de 
văzut.

S-a deschis 
Terasa-Lac din 

Geoagiu Băi
Cu destulă întârziere, s- 

a deschis totuși, în urmă cu 
câteva zile, Terasa-Lac din 
stațiunea balneoclimaterică 
Geoagiu Băi. Totul a fost 
vopsit în alb-roșu, a fost adus 
mobilier nou, muzica 
bănățeană de petrecere 
eliberată din boxele imense 
concurează concertul 
broaștelor din lac, servirea 
este promptă, prețurile 
piperate. C-așa e viața, azi.

CONEL stinge lu
mina în Petroșani 

în registrele SD Deva, din 
^cadrul Conel, RAGCL

întâlnire oficială 
româno-maghiarâ

(Urmare din pag. 1) 

posibile ale cooperării, 
pentru stabilirea concretă de 
către aceștia a modului de 
realizare a proiectelor. 
Partea maghiară a făcut 
promisiuni ferme de a 
susține în toate demersurile 
ei integrarea județelor 
românești membre ale 
DCMT în Programe comune 
finanțate de către UE.

Următoarele întâlniri sub 
egida DCMT vor avea loc în 
toamna acestui an, iar 
gazde vor fi județele

Vineri 
25 iunie 

tvr i
9.00 TVR Cluj-Napoca 

10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Căsuța din 
prerie (s/r) 13.00 Conviețuiri
13.30 De la lume adunate:.. 
14.10 Santa Barbara (s) 15.30 
Em. în limba germană 17.00 
Ceaiul de la ora 5 20.00 
Jurnal, meteo, sport. Ediție 
specială 22.00 Iubire 
pătimașă (dramă It. 1995, ul
tima parte) 23.20 Jurnal de 
noapte. Sport 23.35 Planeta 
Cinema

TVR 2
9.00 Lumină din lumină (r) 

10.10 Integrale (r) 13.00 
Rebelul (s) 13.45 TVR 
Craiova 14.31 TVR Cluj- 
Napoca 15.10 Limbi străine 
pentru copii. Italiană.

Petroșani figurează cu o 
restanță la plata energiei 
electrice de 2,5 miliarde de 
lei. De curând, RAGCL 
Petroșani s-a divizat în două 
societăți comerciale pe 
acțiuni: SC Gospodărie 
Prest SA și SC Termoficare 
SA. Fiecare și-a luat partea 
sa de datorii către Conel. 
Numai că trebuie plătite. 
Altfel, după cum le-a 
avertizat, Conel va stinge cât 
de curând lumina în 
Petroșani. ■

Cizmăria a 
trecut în față
Unitatea de cizmărie 

din cartierul Progresul, 
din Deva, din vecinătatea 
magazinului alimentar de 
aici, s-a mutat mai la 
vedere, la stradă, într-un 
spațiu mai mare și mai 
bine organizat, în locul 
atelierului de reparat 
utilaje și echipamente 
electrocasnice.

Acesta funcționează 
acum în locul cizmăriei. 
Dacă aveți de pus tălpi... 
la pantofi, cizmăria din 
Progresul vă așteaptă 
într-un spațiu cores
punzător.

Dumitru GHEONEA 
_________________________ /

Hunedoara și Csongrâd. 
La noi se va desfășura 
“Săptămâna internațională 
a protecției drepturilor 
cetățeanului într-o Euro- 
regiune", iar la prietenii 
maghiari “Conferința inter
națională pe teme de 
turism și. informatică". 
Partea maghiară a ex
primat chiar opțiunea stu
dierii realizării unui pro
tocol comun Hunedoara - 
Csongrâd, separat de con
textul mai. larg al cooperării 
sub egida DCMT.

Engleză 15.35 Sailor Moon 
(d.a) 16.00 Grecia (s) 16.45 
Santa Barbara (s) 18.00 
Universul cunoașterii 19.10 
Arhive românești 19.40 
Dreptul la adevăr 20.10 
Căsuța din prerie (s) 21.00 
Vânare de vânt 22.00 Time 
Out (mag. sportiv) 22.45 
Prietenul nostru comun (s) 
23.35 Conviețuiri

ANTENA I
10.20 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 11.30 Brigada 
mobilă (r) 12.00 Cronici 
paranormale (s) 13.00 
Știrile amiezii 17.00 Știri 
17.25 Leonela (s, ep. 47, 48) 
19.00 Observator 20.00 Ul
tima speranță (f. SUA 1997)
21.30 Baywatch Nights (s, 
ep. 34) 22.15 Observator 
22.45 Viitorul începe azi (s, 
ep. 61)

"N-am nici o legătura 
cu SARTEX '96"

La recenta întâlnire pe care a avut-o la Petroșani cu 
reprezentanți ai LSMVJ (la invitația acestora) și ai 
conducerii CNH Petroșani, cu primari și directori ai unor 
societăți comerciale din Valea Jiului, și cu ziariști, Traian 
Băsescu, ministru al Transporturilor și vicepreședinte 
al Partidului Democrat, a răspuns la o întrebare care nu 
i s-a pus, dar care circulă de o vreme în diferite medii.

- Da, am auzit și eu că patronul firmei SARTEX ’96 
din județul dumneavoastră, de la Simeria, sau de la 
Băcia, se bate cu pumnul în piept că sunt implicat în 
afacerile unității. Dacă spune așa ceva este un escroc. 
Nu are nici o legătură cu mine, nu am nici o legătură cu 
el. L-am cunoscut într-o singură ocazie, când m-am 
aflat cu treburi în Simeria. l-am vizitat firma de la Băcia, 
dar nu să facem afaceri împreună. Nu ne leagă absolut 
nimic. (D.G.)

(Urmare din pag. 1)

nomice în Euro-Regiune. 
Din cele declarate de 
reprezentantul Camerei 
de Comerț și Industrie din 
Seged, am reținut că 
accentul se va pune pe 
colaborări în domeniul 
turismului și al 
infrastructurii. Sunt vizate 
aporturi în crearea și 
dezvoltarea coridoarelor 
europene, fiind de 
maximă importanță 
construirea autostrăzilor 
Budapesta-Belgrad și 
Budapesta-București.

Vremea va fi în 
general instabilă în 
regiunile din vestul și 
nordul țării, apoi și în 
cele din sud. Cerul va fi 
mai mult noros și vor 
cădea averse de ploaie 
însoțite de descărcări 
electrice, iar izolat și de 
grindină. în zonele de 
deal și munte precum și 
în vestul țării, pe alocuri 
cantitățile de apă pot fi 
însemnate. Vântul se va 
intensifica temporar. 
Temperaturile maxime 
vor fi cuprinse între 18 și 
26 de grade, iar cele 
minime între 10 și 20 de 
grade.

X_________________________ /

• PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.00 Tânăr și 
neliniștit (r) 11.00 Melrose 
Place (r) 11.45 Mercenarii (r)
12.30 Dragul de Raymond (s) 
13.00 Știri 14.45 Oglinda 
timpului (s) 15.05 Familia 
Bundy (s) 15.30 Ștrengărița (s)
16.15 Tânăr și neliniștit (s) 
17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Aripile pasiunii (s, ep. 20)
18.15 Inimă de țigancă (s, ep. 
20) 19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Corbul, îngerul negru (s,ep. 
13) 21.30 Ochi pentru ochi (f. 
p. SUA ’92) 23.55 Știrile PRO 
TV

AGASA
7.00-12.45 Filme și seriale 

(reluări) 13.30 Maria (s) 14.15 
Perry Mason: Cazul
cântărețului (r) 16.00
Guadalupe (s) 17.00 Celeste

întâlnirea de la Deva a 

președinților C.C.I.
Pentru ca schimbul 
comercial să fie cât mai 
viu, se prevăd des
chiderea de noi puncte de 
frontieră între cele trei 
țări, construirea unei căi 
ferate Seged-Timișoara și 
transformarea Tisei în 
cale fluvială interna
țională. Nu sunt uitate nici 
problemele legate de 
protecția mediului, fiind

REZULTATE FRUMOASE LA 
EXAMENUL DE CAPACITATE

Emoția examenului de capacitate s-a risipit, însă 
bucuria obținerii unor rezultate frumoase mai persistă. 
Cei 41 de elevi ai Școlii generale din Vața de Jos au 
susținut probele examenului de capacitate în centrul 
Baia de Criș. Dintre concurenți doar 10 au fost 
respinși, procentul de promovabilitate fiind de 73,17. 
Din spusele dnei Maria Boloț, directoare, am mai notat 
că la proba de limba și literatura română s-au obținut 
doar două note sub 5, iar cea mai mare notă obținută 
a fost 9,90. Un succes al Școlii generale Vața de Jos 
de care profesorii sunt foarte mândri aparține elevului 
Bogdan Mircea Frențiu care în urma probelor s-a aflat 
primul pe listă cu media 9,61. (C. CÎNDA)

Conferință Profitness
Astăzi, 25 iunie 1999, ora 17,00, la Casa de cultură 

Deva, sala de curs, etaj II, va avea loc o conferință 
Profitness, susținută de dr. Rodica Avram, cu tema 
“Sănătatea și suplimentele alimentare.”

se întoarce (s) 18.00 Dragoste 
și putere (s) 18.45 Căsuța 
poveștilor (s) 19.30 Viața 
noastră (s) 20.15 înger sălbatic 
(s) 21.15 Minciuna (s, ep. 85) 
22.00 Milady (s) 23.00
Trandafirul roșu din Cairo 
(tragicomedie SUA 1985)

PRIMA TV
9.00 Capsula de oxigen (r) 

13.00 Nimeni nu e perfect (s) 
14.00 Jerry Springer Show 
15.00 Pretutindeni cu tine (s) 
16.00 Celebri și bogați (s) 
17.00 Maria Mercedes (s) 18.00 
Știri 18.50 Real TV 19.00 Ca
mera ascunsă (div.) 19.30 Vi
per (s, ep. 61) 20.20 Alegeți 
filmul! 21.50 Real TV

HB®
10.00 Prizonieri în școală 

(f.a.SUA ’97) 11.45 Dragă am 
micșorat copiii! (s) 12.30 Dirty 
Dancing (dramă SUA 1987)

Primăria comunei 
Buceș felicită Batalionul 
26 Vânători de munte 
"Zarand" Brad cu 
ocazia aniversării a 30 
de ani de la înființare.

Dorim militarilor 
brădeni multe succese în 
pregătirea de luptă 
pentru apărarea 
independenței, 
suveranității și
integrității patriei 
române.

La mulți ani!
Prof. Viorel VULTURAR, 

primar 
X________________ -

preconizată dezvoltarea 
mai multor proiecte în 
acest domeniu. întâl
nirea de la Deva a 
președinților CCI din 
Euro-Regiunea D.C.M.T. 
a creat un cap de pod al 
dezvoltării comunității 
de afaceri rornâno- 
maghiaro-sârbe în 
spațiul limitrof graniței 
dintre cele trei țări.

14.15 Totul despre sex (s, 
er.) 14.45 Surplus de bagaje 
(co. romantică SUA ’97)
16.30 Al cincilea element (SF 
Franța 1997) 18.45 Cinci zile 
într-o vară (f. romantic SUA 
1982) 20.30 Formidabilii 
Baker Boys (co. romantică 
SUA 1989) 22.30 Risc maxim 
(f.a. SUA 1996)

PRO TV - DEVA
06.40-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 
- 10.00 “Bună dimineața, 
PRO TV e al tău!” (copro
ducție cu stațiile locale) 
10.00-10.45 Program co
mercial PRO TV Deva 17.30- 
18.00 Știrile PRO TV (copro
ducție) 23.15-23.25 Știri lo
cale

Redacția nu-șl asumă 
modificările ulterioare intervenite 
în programele posturilor TV.

Vineri, 25 iunie

O BERBEC
Cineva vă face curte. Dv 

vă speriați și renunțați, vă 
temeți să nu vă pierdeți 
independența. La serviciu 
trebuie să faceți ore 
suplimentare, căci ce ați făcut 
deja nu mai contează.

O TAUR
Nu vă plictisiți căci trebuie 

să lucrați și în locul altora. Dar 
nu pozați în eroi sau martiri. 
Promisiunile trebuie respec
tate cu riscul unei jene 
financiare.

O GEMENI
Discutați cu o veche 

cunoștință o bună 
oportunitate de afaceri. Cei ce 
fac sport au performanțe 
deosebite. După-masa este 
plăcută în compania 
partenerei.

O RAC
Toate inițiativele vă sunt 

blocate și vă simțiți nefericiți. 
Nu vă merge bine la locul de 
muncă, primiți vești rele de la 
rude, situația materială e 
instabilă...

Z> LEU
Chiar și necunoscuții vă 

fac bucurii. Cu colegii 
abordați și alte subiecte 
decât cele profesionale. 
Acceptați și sarcinile altora, 
căci resursele de energie vă 
permit.

O FECIOARĂ
Lăsați-vă în voia soartei, 

relaxați-vă și nu dați atenție 
unei indispoziții. într-un 
moment liber definiți-vă 
planurile și faceți noi 
cunoștințe.

O BALANȚĂ
Ghinionul vă pândește, mai 

ales dacă încheiați azi o 
căsnicie. La serviciu cineva 
încearcă să vă denigreze în 
fața șefilor.

Z) SCORPION
Aveți probleme de 

comunicare, mai ales referitor 
la bani. Nu deschideți 
subiecte tabu, liniștea 
contează mai mult. Petreceți 
timpul cu partenerul.

O SĂGETĂTOR
Nu fiți nerăbdători, chiar 

dacă ziua vă pare plicticoasă. 
Vi se vor îndeplini dorințe 
vechi, îi impresionați inclusiv 
pe șefi cu inventivitatea dv.

Z> CAPRICORN
Aveți o zi plăcută. Radiați 

bună dispoziție și îi molipsiți 
pe cei din anturajul dv. Apar și 
întâlniri emoționante în timpul 
zilei.

O VĂRSĂTOR
De azi începeți să depășiți 

greutățile materiale. Poate veți 
fi ajutați, fără a vă știrbi 
mândria. Eșecul nu vă va mai 
părea atât de tragic.

Z> PEȘTI
Azi nu “atacați", spre . 

bucuria celor ce vă iubesc. 
Aveți noroc și în dragoste. Vă 
preocupă misticismul și 
explicațiile extraterestre ale 

\£enomenelor ezoterice.____ J
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De la Agenția 
zonală 

călători 
Timișoara

Persoanele ce călătoresc în 
vagonul de dormit CFR din trenul 
240 (Budapesta - Veneția) / 241 
(Veneția - Budapesta) „ Veneția Ex
press”, cu destinație sau tranzit 
Croația și Slovenia, sunt rugate să 
prezinte, la dus, poliției de frontieră 
și vamă din țările respective diverse 
sume de bani (între 300 DM și 500$) 
sau invitații legalizate în cazul 
călătoriei în Italia (deși în pașaport 
există viză Schengen valabilă). 
Aceleași organe solicită călătorilor la 
întoarcerea dinspre Italia spre 
Ungaria să prezinte o altă sumă de 
bani (cca. 200$), în caz contrar 
călătorii riscând să fie coborăți din 
vagon.

Menționăm că vagonul de dormit 
CFR circulă în relația București Nord 
- Veneția și retur zilnic cu trenurile:

• 372-1 (București Nord pl. 0.20; 
Simeria sos. 8.01, pl. 8.03; Deva sos. 
8.11, pl. 8.13; Arad sos. 10.05, pl. 
10.08; Budapesta sos. 14.20), apoi 
vagonul se atașează în Budapesta la 
trenul 240 (Budapesta pl. 17.35; 
Veneția sos. 9.18)

• la întoarcere trenul 241 (Veneția 
pl. 21.22; Budapesta sos. 11.38), apoi 
vagonul se atașează în Budapesta la 
trenul 373-2 (Budapesta pl. 15.15; 
Arad sos. 20.45, pl. 20.48; Deva sos. 
22.42, pl. 22.44; Simeria sos. 22.52, 
pl. 22.54; București Nord sos. 6.57)

/S 

Vata de Jos tinde----------- - ■ ... - -V

Comuna Vata de Jos are pe anul în curs un 
buget în valoare de peste 1,8 miliarde de lei, din 
care 240 milioanețvin de la stat, iar peste 1604 
milioane sunt venituri proprii. Este mult, este puțin? 
Mult în comparație cu alte comune din zonă. Puțin 
ținând seama de nevoile localității. Dna Maria 
Aldea, contabila primăriei, ne spunea:

- Este pericol să nu atingem nivelul stabilit la 
veniturile proprii. Asta din pricină că, dacă 
stațiunea și Calcita își achită impozitul pe teren și 
pe clădiri, unitatea de industrializare a lemnului și 
cea care cplectează fructe de pădure nu reușesc 
treaba asta.

- Din ce pricină?
- Fiindcă își restrâng mereu activitatea, n-au 

bani nici pentru salarii, scot mereu în șomaj.
în ce scop sunt utilizați banii? în localitate nu 

sunt în derulare obiective de investiții. Se va 
cumpăra mobilier pentru sala de ședință a

f lObfls w
Echipă mixtă de 

agresori
Recent, o femeie de 50 de 

ani din Deva a fost agresată pe 
o stradă de două persoane 
necunoscute provocându-i 
leziuni care au necesitat 25 de 
zile îngrijiri medicale. Cei doi 
au fost identificați de polițiști. Se 
numesc Sebastian Emil 
Airimitoaie, 20 de ani, din Deva 
și Argentina Mioara Lupșe -19 
ani, din Sebeș, județul Alba.

Halal colegi
Polițiștii din Brad au 

identificat doi minori, respectiv 
pe O.G., de 16 ani și C.B., 15 
ani, elevi la Școala generală nr. 
1 din localitate care, într-o zi, 
dintr-un dulap aflat într-o sală 
de clasă au sustras carnetul 
CEC al unui elev al școlii. După 
ce au falsificat mai multe file, 

X__________ ____________

au ridicat alocația pe 8 luni a 
băiatului.

Halal colegi, nu?

Cătălin din Cotorca și 
tabla zincată

La Vulcan, Cătălin Ivanov, de 
23 de ani, s-a pripășit venind 
tocmai din Cotorca, județul 
Buzău. Acum el este cercetat 
de polițiștii din oraș pentru că, 
dacă tot nu avea nici o ocupație, 
s-a apucat să fure tablă zincată 
de pe conducta magistrală 
aparținând “Termoelectrica” 
Paroșeni. Când a ajuns la un 
prejudiciu de 11.976.300 de lei, 
a fost prins. Pentru complicii săi 
în această afacere, Constantin 
lovanescu și Eugen Lutus, ambii 
din Lupeni, polițiștii desfășoară 
activități de urmărire și prindere, 
întrucât au dispărut de la 
domiciliu.

9

primăriei, repararea și întreținerea școlilor, iluminatul 
public ș.a. în satele comunei s-au montat 120 de 
lămpi, funcționează 14 școli. 290 milioane lei au fost 
repartizate drumurilor comunale, se va repara 
căminul din Basarabasa.

Vața de Jos nu mai are cămin cultural, întrucât 
urmași ai fostului proprietar au recâștigat clădirea. 
Intenția dlui Gheorghe Rus este aceea de a începe 
în acest an elaborarea documentației pentru o casă 
de cultură și un nou sediu administrativ, lucrare ce 
se va întinde pe o perioadă mai mare de timp. Dar, 
cum zicea cineva, ca să faci un lucru, trebuie să-l 
începi întâi de toate. Ne spunea primarul Gh. Rus:

- Vom utiliza bugetul cu cea mai mare chibzuință 
și vom acționa pentru ca în anul 2000 să ne 
autofinanțăm.

- Cum, die primar?
- Vom căuta și vom atrage noi surse la buget.

Traian BONDOR

Prin loc nepermis
Un pensionar de 70 de ani 

din Deva - Victor Pop, a fost grav 
accidentat de autoturismul 
condus de Dionisie Rus. 
Bătrânul s-a angajat în 
traversarea Bulevardului 
Decebal prin loc nepermis și 
fără să se asigure.

Angajați sau hoți?
în atenția poliției pentru a fi 

cercetați au intrat în ultima 
vreme și Ironim Alin Lazăr, 22 
de ani, din Archia, brutar la SC 
“Panicor" SA Hunedoara, 
cunoscut cu antecedente 
penale, și Constantin Olărașu, 
41 de ani, din Tâmpa, manevrant 
la Stația CFR Simeria - Triaj. 
Primul a spart un autoturism 
parcat pe o stradă din 
municipiul Deva, cel de-al 
doilea a furat legături din cupru 
de la vagoanele de marfă aflate 
în reparații.

Rubrică realizată cu 
sprijinul IPJ Hunedoara

Ministerul 
Transporturilor 

Răspuns la 
interpelarea 
dlui senator 
Constantin 

Blejan
1. Construcția drumului ce 

leagă Câmpu lui Neag de 
Herculane

Ministerul Transporturilor, prin 
dministrația Națională a 

Drumurilor, a pregătit o Hotărâre 
de Guvern ce va fi prezentată în 
prima ședință de Guvern, pentru 
clasarea ca drum național a 
sectorului de drum neclasificat, în 
lungime de 79,2 km, ce leagă 
Câmpu lui Neag km 30+604 până 
la km 109+804, unde intersectează 
drumul național DN 67D la km 
76+830 pe Valea Cernei, drum ce 
va avea tot indicativul DN 66 A.

Programul de lucrări va fi 
următorul:

-■ 01.08.1999 încheierea 
contractului de execuție;

15.08.1999 începerea 
lucrărilor de execuție;

2. Drumul dintre Brad si Abrud 
în programul de lucrări

prevăzute pentru anul 1999 pe DN 
74, drum ce leagă localitățile Brad 
și Abrud, Administrația Națională 
a Drumurilor va realiza 48 km de 
tratamente bituminoase în 
valoare de cca 6 miliarde lei.-_____________________ >

CONNEX te cheamă la START

UN START
PENTRU O CURSĂ LUNGĂ

Dacă vrei să fii învingător, regula numărul unu este să intri în cursă cu orice preț. 
CONNEX ți-a pregătit însă un tarif special. Pentru ca tu să iei startul fără eforturi.

Acum poți porni pe drumul comunicării cu numai 5$. Este cel mai ieftin abonament 
și e un start pentru o cursă lungă alături de CONNEX.

Tariful pentru apeluri în rețeaua CONNEX este de numai 0,10$/min.
Și tot de la CONNEX ai o ofertă promoțiopală excepțională: 

conectare gratuită pentru totdeauna și abonament gratuit 
pe două luni*.

*Oferta este valabilă până la 30 iunie. Prirrîa și a treisprezecea lună.
I

CONNEX
Viitorul Sună Bine

-



<t, | Cuvântul liber | zzss ~
1 ■■ 11  ....................    — ■»■■ g" ............. ■ ! ■!■■■■■— —

25 IUNIE 1999

Oamenii nu mai au bani să-si
9

plătească birurile
- Discuție cu dl. 

PETRU NÎURGOI, 
primarul comunei 

Bosorod-
Comuna Boșorod cu cei 

2344 de locuitori împărțiți in 9 
sate este una dintre cele mai 
întinse comune hunedorene. 
Și aici, ca și în alte localități, 
lucrurile nu merg foarte bine, 
fapt datorat mai ales lipsei 
resurselor financiare. Totuși 
hotărârea și spiritul combativ 
ale celor aflați în fruntea ur
bei sunt în măsură să dea 
speranțe pentru o viitoare îm
bunătățire a situației.

Rep.: - Die primar, spu- 
neți-ne care este bugetul co
munei pentru anul 1999?

P.M.: - Bugetul estimat 
pentru acest an este de 456 
de milioane de lei, buget care 
presupune realizarea în tota
litate a veniturilor proprii. Din 
acești bani, 175 de milioane de 
de lei sunt sumele alocate de 
la buget, restul fiind sume pro
venite din impozitele pe salarii 
și din venituri proprii. Practic, în 
aceste condiții și în absența 
unei viitoare rectificări, bugetul 
este asigurat numai pentru 7 
luni de zile. Rămâne un mare 
semn de întrebare situația 
noastră după ce se termină 
acești bani.

Rep.: - Cine va fi cel mai 
afectat în cazul în care nu va 
mai exista>o rectificare?

P.M.: - Vă pot spune doar 
că nu este asigurat nici măcar 
un leu pentru lemnele nece
sare la internatul școlii, sau 
pentru primărie și școală. Nu 
avem nici un fond prevăzut 
pentru bursele școlare pe tri

mestrul I al anului școlar urmă
tor și de asemenea iluminatul 
public în cele două sate din co
mună va mai fi funcțional doar 
până la terminarea celor 7 luni 
de care v-am pomenit deja.

Rep.: - Câți dintre locuitorii 
comunei sunt în prezent 
șomeri?

P.M.: - Șomajul este cu ade
vărat o mare problemă în aceas
tă zonă. Mulți dintre boșorodeni 
lucrau înainte la Călan, însă 
odată cu reducerea activității 
Combinatului majoritatea au ră
mas pe drumuri. în prezent eu 
știu că sunt în jur de 350 de dis- 
ponibilizați și mai lucrează încă 
vreo 150 de oameni. Este însă 
foarte probabil ca în curând și 
cei 150 să fie trecuți în șomaj. 
Datorită situației financiare pre
care, oamenii nemaiavând un loc 
de muncă, s-a ajuns la imposibi
litatea plății obligațiilor către stat. 
Pur și simplu, oamenii nu mai au 
bani să-și plătească birurile care 
sunt din ce în ce mai multe și mai 
mari.

Rep.: - Care este situația 
proprietăților funciare și a pă
durilor?

P.M.: - Trebuie spus că 
zona aceasta a fost doar 
parțial colectivizată așa că în 
general nu sunt probleme mari 
cu pământurile. La Chitid a fost 
finalizată faza câmp fiind 
întocmite procesele verbale de 
punere în posesie, la Boșorod 
însă momentan nu avem un 
topograf și situația este un pic 
mai dificilă. Totuși oamenii și-au 
cam știut așezarea terenurilor 
și au intrat în țarini fără să mai 
aștepte până la finalizarea tu
turor actelor. Cert este că aici 
există oameni foarte muncitori, 
cu dragoste pentru pământ și 
eu sincer să fiu nu știu dacă 
undeva în județ mai există pă
mânturi așa de bine lucrate ca 
la Boșorod. Cu pădurile însă 
este o altă poveste. Oamenii 
au umblat foarte mult pentru 
a-și face toate actele de re
trocedare a suprafețelor de 
pădure și acum stăm cu toții și 
așteptăm o reglementare din 
punct de vedere legal a si
tuației, mai ales că aici au fost 
composesorate. Oamenii sunt 
nemulțumiți că legile nu sunt 
votate mai repede așa încât să 
poată intra și dispune de 
pădurea lor.

Rep.: - Spuneți-ne în în
cheiere ce proiecte de investiții 
aveți planificate pentru anul 
acesta?

P.M.: - Proiecte ar fi des
tule și amintesc numai câteva: 
alimentarea cu apă a localită
ților Boșorod și Chitid, alimen
tarea cu gaz metan în Boșo
rod, construirea unui drum de 
acces spre satul Ursici etc. 
Toate acestea vor rămâne nu
mai proiecte în cazul în care 
nu vom putea obține fondurile 
necesare.

r •

Biblioteca din comuna Boșorod 
este frecventată tot mai des în 
ultimul timp de către elevi din orașele 

Călan și Hunedoara. Motivul îl con
stituie faptul că în aceste orașe ce
rerea de carte școlară este foarte ma
re, copiilor fiindu-le adesea imposibil 
să găsească ceea ce a6 nevoie pen-

FONDURILE 
PENTRU 

ACHIZIȚIE DE 
CARTE NOUĂ 

LIPSESC
tru școală. Ca urmare, mulți dintre 
copiii care vin în vacanțe la bunici 
vizitează și biblioteca pentru a împru
muta cărțile de care au nevoie la 
școală. Conform afirmațiilor dnei bi
bliotecare Mariana Marian, indicele de 
atragere a cititorilor este de 9%, adică 
unul foarte bun ținând cont de faptul 
că biblioteca din Boșorod este una 
relativ mică. De la începutul anului 
biblioteca a avut 295 de cititori, nu
mărul total al volumelor fiind de 9000.

Pentru ajutorarea cititorilor din 
Chitid, dna bibliotecară a hotărât 
deschiderea unui punct de împrumut 
și acolo, pentru acest scop fiind ne
voită să care în sacoșă săptămânal 
câteva zeci de cărți. “Este practic o 
bibliotecă ambulantă, însă este de 
mare ajutor sătenilor care nu mai 
sunt nevoiți astfel să vină pentru o 
carte până la Boșorod".

Marea problemă a acestei instituții 
de cultură este aceea a banilor. “Nu 
avem carte nouă și nici bani pentru 
achiziție de carte nouă”, spune dna 
Marian. în anul acesta Consiliul local 
a prevăzut doar 500.000'de lei pentru 
achiziție de carte nouă, însă mai mult 
nu era de unde, bugetul fiind și așa 
foarte mic.

Pagină realizată de 
AndreiNISTOR, Ciprian MARiNUȚ

UN 
DISPONIBILIZAT 

ÎNTREPRINZĂTOR
Valul de disponibilizări care s-a abătut 

asupra Combinatului siderurgic din Călan i-a 
afectat și pe locuitorii satelor comunei Boșorod. 
peste 350 de oameni pierzăndu-și locul de 
muncă și cea mai importantă sursă de venit. 
Majoritatea celor disponibilizați și-au cheltuit 
rapid banii cumpărăndu-și mașini, aparatură 
electronică ori chefuind prin birturi. O excepție 
fericită de la această regulă o constituie Tiberiu 
Cacuci din satul Boșorod care a avut curajul să-și 
investească banii într-o afacere privată.

Disponibilizat la cerere în decembrie 1997 de 
la Sidermet, Tiberiu Cacuci (36 de ani) și-a 
deschis o asociație familială având ca profil de 
activitate comerțul și serviciile agricole. Banii 
primiți în urma restructurării, la care s-au adău
gat sume obținute prin munca la câmp cu trac
torul, au fost investiți în construirea unui magazin 
tip ABC și în achiziționarea unui prim stoc de 
marfă. “ începutul a fost greu ca orice început, eu 
neavănd nici un fel de experiență în domeniu. 
Concurența este mare, numai la noi în sat mai 
existând alte 8-9 magazine similare. Dar am 
muncit mai mult, am învățat din mers, m-am zbă
tut, conștient că asupra mea apasă responsa
bilitatea asigurării veniturilor familiei. Strategia a 
fost cea a practicării unor prețuri la limita de a 
nu pierde clientul. Am făcut ceea ce am crezut eu 
că-i bine, am învățat să iau decizii, să-mi orga
nizez afacerile și am reușit. Chiar dacă muncesc 
mai mult și am o responsabilitate mai mare decât 
în combinat nu regret că m-am privatizat, "-mărtu
risea tânărul nostru interlocutor.

Acum partea comercială a afacerii a fost 
lăsată , în mare parte, în grija soției. Tiberiu 
Cacuci se ocupă mai mult de agricultură. “Anul 
trecut am luat pământ în arendă, l-am lucrat, dar 
nu am avut un profit prea bun, întrucât prețul 
semințelor , al insecticidelor și al lucrărilor 
agricole este foarte mare raportat la prețul de 
vânzare al produselor agricole. în acest an 
schimb puțin strategia reducând suprafața de 
teren pe care o voi lucra și încercând să-mi fac o 
micro -fermă. Fără a avea pretenția că sunt 
specialist, din proprie experiență pot spune că 
dacă statul ar asigura achiziționarea produselor 
agricole la un preț dinainte stabilit s-ar putea 
relansa producția agricolă și salva agricultura. ’’

...... ......... ..
Pe scurt

Taxă pentru drum
în ultima ședință a Consiliului local al comunei Boșorod a fost 

adoptat un proiect de hotărâre care prevede taxarea utilajelor 
grele care traversează drumurile comunei. Hotărârea este 
perfect legală, fiind în concordanță cu prevederile Ordonanței 
Guvernului nr. 43 privind regimul drumurilor. Mașinile care 
transportă lemne - prezență obișnuită pe drumurile comunei - 
plătesc începând din 1 iunie diferite taxe. Astfel, mașinile care 
au peste 7,5 tone sunt taxate pentru două transporturi cu suma 
de 30. 000 de lei pe zi. Dacă efectuează până la 5 transporturi 
într-o zi plătesc 50,000 de lei, iar peste 5 transporturi taxa este 
de 75.000 de lei. Pentru a putea folosi drumurile comunale 
aceste mașini au nevoie și de o autorizație de la primărie, 
autorizație care costă 250.000 de lei. Banii sunt folosiți pentru 
întreținerea și repararea celor 41 de km de drum comunal.

Veterinarii sunt nemulțumițif 9
Așa după cum se cunoaște, medicii veterinari au trecut de 

curând în directa subordine a primăriilor, fapt care a condus la o 
stare,generală de nemulțumire. Datorită faptului că bugetele 
locale nu permit acordarea salariilor pe care medicii le aveau 
înainte s-a ajuns la o situație încordată. Și la Boșorod lucrurile 
stau la fel, Consiliul local fiind în imposibilitate de a le asigura 
veterinarilor salariile și sporurile pe care aceștia le aveau 
înainte. Ca urmare, s-a luat decizia plății doar a salariilor de bază 
fără a se mai ține cont și de sporuri. ,

Agricultură mecanizată
Conform afirmațiilor dlui primar Petru Murgoi în comuna 

Boșorod există până în acest moment peste 100 de tractoare, 
majoritatea fiind în proprietatea locuitorilor din Chitid și Boșorod. 
Paradoxal însă, deși numărul de tractoare este atât de mare, la 
Chitid mai rămân suprafețe agricole nelucrate, fapt datorat în 
primul rând costurilor mari de exploatare. "înainte erau doar 7 
tractoare și se lucra tot pământul, iar acum cu 100 de tractoare 
încă mai rămân terenuri nevalorificate”, a spus dl. primar. Chiar și 
așa, comuna rămâne una dintre cele în care pământul este 
lucrat într-o proporție de peste 95%.

Angajați pe 6 luni
Conform programului de reducere a șomajului finanțat de 

Banca Mondială și la Boșorod au fost angajate de către primărie 
pentru a presta diverse activități 20 de persoane. Astfel, pe 
perioada celor 6 luni de angajare ei vor munci la decolmatarea 
șanțurilor, la întreținerea drumurilor și, în cazul în care programul 
se va derula în continuare, ei vor fi folosiți și la întreținerea 
pășunilor. Salariul fiecărui angajat este de 900. 000 de lei pe lună.

< 1
O clădire încălzită cu un 

singur foc
Internatul școlii din comuna Boșorod este locul unde 

sunt cazați în permanență cel puțin 25 dintre copiii care 
învață aici. Majoritatea locuiesc în cele 9 sate ale co
munei, însă distanțele mari și greutatea cu care se poate 
ajunge până acasă i-au determinat să locuiască la 
internat. Pentru a rezolva cât mai eficient și cu costuri cât 
mai puține problema încălzirii internatului, primăria a 
alocat în urmă cu doi ani fonduri pentru realizarea in
stalației. Cu ajutorul unei sobe cu lemne și al unui ven
tilator s-a conceput și realizat un ingenios sistem care 
preia aerul cald de la sobă și îl împinge pe niște con
ducte până în interiorul fiecărei camere din internat. 
Sistemul se pare că funcționează foarte bine, astfel că 
numai cu un singur foc s-a reușit rezolvarea problemei 

k încălzirii acestei clădiri.

Micii unri iffunrt
Lucrătorii postului de po

liție al comunei Boșorod 
apreciau că în acest an sta
rea infracțională în satele 
comunei este mai scăzută 
decât anul trecut. "Majorita
tea contravențiilor erau pro
vocate de consumul băutu
rilor alcoolice. Oamenii mer
geau la crâșmă, se îmbătau 
și făceau scandal. Dar acum 
oamenii nu prea mai au bani 
să facă prostii" - ne spunea 
pit. maj. Vasile Mircea, șeful 
postului de poliție. în acest 
an pe raza comunei nu s-a 

^consemnat nici o infracțiune

gravă (omor, tâlhărie, viol 
etc) și nu a fost semnalat nici 
un furt. Astfel, cea mai gravă 
și recentă infracțiune a fost 
comisă de Dănuț Furdui (20 
ani) care în data de 3 mai 
a.c. a fost prins conducând 
autoturismul fără a avea per
mis de conducere. în conse
cință, neavănd fapte grave 
pe care să le supună opro
briului public, gazeta de pe
rete a Poliției prezintă infor
mații pentru bicicliști și că
ruțași care sunt avertizați în 
legătură cu pericolele exis
tente pe drumurile publice.

Sărăcie, nu rea 
voință

Nivelul destul de redus al 
colectării impozitelor- pe clădiri, 
terenuri și mijloace de transport 
- se datorează în opinia dnei 
Marioara Băluș, contabil șef al 
Primăriei Boșorod, sărăciei po
pulației și nu dezinteresului pen
tru achitarea obligațiilor finan
ciare către stat. Majoritatea oa
menilor din satele de munte ale 
comunei - Luncani, Alunu, Tirsa, 
Prihodiște, Cioclovina, Ursici și 
Bubaria - nu au venituri din sa
larii ori pensii, ci trăiesc numai 
din ce obțin prin creșterea ani
malelor. Oamenii merg la târguri 
și piețe, dar fie nu prea au vân
zări, fie prețurile produselor lor 
sunt foarte mici, astfel că banii 
pentru plata impozitelor se gă
sesc foarte greu.

La examenul de 
capacitate - 

rezultate surpriză
Din cei 16 absolvenți ai cla

sei a Vlll-a de la Școala gene
rală din Boșorod care au sus
ținut probele examenului de ca
pacitate doar 6 au reușit să 
obțină note de trecere.

Mariana Ciuică, directorul 
școlii, justifica aceste rezultate 
slabe prin faptul că a fost o ge
nerație mai slabă, mulți copii pro
venind din satele de munte și 
nedorind să-și continue studiile. 
Cei mai mulți dintre elevii școlii 
au clacat la proba de limba ro
mână confundând se pare 
"Vizită” cu "Dl Goe". Dna Ciuică 
aprecia că pentru conducerea 
școlii rezultatele examenului de 
capacitate prezintă câteva sur
prize, unii elevi slab cotați obți

nând note neașteptat de mari, în 
vreme ce alți elevi mai silitori 
obținând doar note la limita pro
movării.

Turismul e doar o 
palidă consolare
Pe teritoriul comunei Boșo

rod peisajul natural este de un 
pitoresc deosebit. Mai mult decât 
atât, în zonă există câteva 
obiective care ar putea fi de un 
real interes turistic. Cetatea da
cică Piatra Roșie are o vechime 
de peste 2000 de ani și repre
zintă una din așezările de mare 
importanță istorică de pe teri
toriul țării. Parcul Natural Gră- 
diște-Cioclovina cu o suprafață 
de 142 km2 are în centru Poiana 
Omului (altitudine 1100 metri) și 
face legătura plaiurilor muntoase 
din M-ții Șureanu spre Retezat. 
Despre peștera Valea Stânii se

spune că ar fi una dintre cele 
mai frumoase din Europa, ca
tegoric mai frumoasă decât 
Peștera Urșilor, iar peșterile 
Cioclovina cu apă și de uscat 
sunt unice în țară datorită con
ținutului de guano-fosfat.

Și totuși în ciuda acestor 
atractive obiective, zona nu 
prea e vizitată de turiști. Petru 
Murgoi, primarul localității, apre
cia că "dacă comuna ar fi de
clarată zonă defavorizată 
atunci ar crește substanțial 
interesul investitorilor și ar 
spori șansele dezvoltării turis
mului. Până atunci, ca palidă 
consolare, am consemnat că 
mai multe persoane cu posi
bilități financiare din Hunedoa
ra și Călan au remarcat pito
rescul zonei cumpărându-și 
loturi de teren pentru constru
irea unor căsuțe de vacanță.
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„Literatura modernă are de 
mult clasicii ei. Editura UNI
VERS își propune să vi-i rea
mintească acum, când finele 
veacului și al mileniului se apro
pie vertiginos." Am citat de pe 
ultima copertă a volumului în 
discuție această frumoasă pro
fesiune de credință a Editurii 
Univers care, respectându-și 
cititorii și respectându-se pe 
sine, repune publicul în contact 
cu marile și importantele valori 
ale literaturii universale. Cum se 
întâmplă acum cu această carte 
apărută în colecția „Clasici ai 
literaturii moderne". De exemplu, 
imi era dor să citesc pagini din 
Italo Calvino, scriitor al secolului 
nostru, cu o personalitate artis
tică atât de clar conturată.

Autorul acestei cărți, Italo 
CALVINO (1923-1985), este unul 
dintre cei mai prolifici și mai 
cunoscuți scriitori italieni, fiind 
apreciat mai ales datorită ro
manelor sale predilect alegorico- 
fantastice, cu dese subtexte 
ironico-moralizatoare. Cu titlu 
strict informativ, aș aminti aici 
câteva titluri de cărți semnate de 
el: Poteca cuiburilor de păianjen 
(1947), Strămoșii noștri, trilogie, 

Vicontele tăiat în două (1951), 
Cavalerul inexistent (1960), Cos- 
micomicele, povestiri (1965), T. 
cu zero (1967), precum și Ora
șele invizibile, Basme italiene 
(1956)...

După cum se menționează în 
Prezentare(a) - prefață, „prima 
ediție a Baronului din copaci a 

Italo Calvino: Baronul din copaci
Cditura Univers, 1999

apărut la Editura Einaudi, în iunie 
1957". Personajul principal al 
romanului, Cosimo Piovasco di 
Rondo, este „rudă" apropiată cu 
Alice din Alice în țara minu
nilor, dar și (mai semnificativ) cu 
celebrul Baron Munchausen... 
O sinteză a acestui simpatic și 
atrăgător roman alegoric sună 
cam așa (citez din Prezentarea- 
preambul): „Un băiat se suie într- 
un copac, se cațără printre ra
muri, trece dintr-un arbore în 
altul (și, în concluzie n.D.H.), își 
petrece întreaga viață în co
paci...” Palpitant, nu? Deși, după 
cum încep... ostilitățile cărții, nu 
ne duce mintea la cine știe ce 

lectură interesantă, mai degrabă 
îl suspectăm pe autor de un des
criptivism imposibil de digerat de 
bună voie. Numai că, în scurtă 
vreme, Calvino ne demonstrează 
cu lux de amănunte și cu argu
mente indubitabile necesitatea 
abordării expresiei epice din a- 
cest unghi. Narațiunea în sine, și 

dialogurile de-o vioiciune aparte, 
dar excelent integrate în text, 
domină treptat cititorul obligându- 
I nu doar la o implicare ci chiar la 
afecțiune față de personajele prin
se cu seriozitate în acel joc ale
goric... Relațiile interumane sunt 
firești până la un punct, fiindcă 
autorul intervine ori de câte ori 
simte că situația este gata să 
scape de sub controlul fantas
ticului creat cu atâta grijă... îm
pletirea realului cu fabulosul vine 
aproape de la sine: „Pe aici, 
spuse Cosimo și preluă con
ducerea, apucând-o de mână sau 
de mijloc la fiecare săritură din 
ram în ram..." (p. 207). Imaginația 

autorului pare să o ia razna de 
multe ori, el dedându-se la ade
vărate „orgii" în care narațiunea 
are gust clar de basm, însuși 
Cosimo fiind surprins cu porniri 
cel puțin megalomane: "...simți 
cum se trezesc și în el noi forțe 
și fu cuprins de bucurie: își 
descoperise atitudinea de a-i 
face pe oameni să se înto
vărășească și de a se pune în 
fruntea lor..." (p. 142). Revenind 
la partea fantastică a lucrurilor, 
în partea a doua a cărții, și chiar 
mai către sfârșitul ei un citat în 
acest sens ne va fi revelator: 
„Copacii săi erau acum gătiți cu 
foi de hârtie scrise și chiar cu 
afișe ce conțineau maxime de 
Seneca și de Shaftesbury..." (p. 
236 și urm.). Dar, la urma urmei, 
Baronul din copaci nu este 
altceva decât o fantasmagorie 
frumos povestită de un hâtru 
lăsat pradă propriei imaginații, o 
aventură într-o lume în care ne 
convine să mai existăm cu 
minte de copii nebunatici și 
visători. Baronul din copaci ne 
oferă din belșug această po
sibilitate...

Dumitru HURUBĂ

Stepei Suu,

O frumoasă împlinire a des
tinului scriitoricesc, mereu ne
liniștit și totuși rodnic, are poetul 
hunedorean, care a debutat 
cândva în paginile noastre de 
literatură și artă - Eugen Evu.

De curând, îngrijit de pres
tigiosul colectiv universitar - 
Mircea Zaciu, Marian Papahagi și 
Aurel Sasu, a apărut volumul 2 al 
masivului,, Dicționar al Scriitorilor

Ocrotirea,
Deodată-am înțeles că dintre toate 
Ale-ntâmplării legi ce ne-mpresoară 
Un rost urmează-anume și răzbate 
Către lumlnă-n pura libertate

* • »

Români". Paginile 242-243 con
semnează, sub girul exigentului 
critic Al. Cistelecan, bio-biblio- 
grafia poetului, opera sa de până 
la 1989 și prețioase judecăți 
asupra valorii sale. Lucrare de 
înaltă ținută științifică, definitorie 
pentru un scriitor, Dicționarul este 
un autentic dar apropiatei săr
bători a poetului Eugen Evu, care 
va împlini vârsta de 55 de ani. Cu 
acest frumos prilej, se află sub 
tipar cartea ,,Grădinile seman
tice”, într-o excepțională pre
zentare și cu alese referințe cri
tice,-urmând a fi lansată într-o 
suită de întâlniri cu cititorii din Hu
nedoara, Deva, Geoagiu Băi, 
Hațeg, Orăștie, Simeria... Este 
semnificativ și faptul că Eugen 
Evu a publicat în ultima vreme în 
revistele "Ălora"din Germania și 
"Poesie", din Paris, iar în acest 
an va edita și cartea trilingvă 
(româno-engleză-franceză) - 
„Cuțitul în fagure", iar o impor
tantă poetesă germană îi traduce 
o carte în limba lui Novalis...
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I'll'
“în viața fiecărei ființe 

umane se întâlnesc peri
oade fericite, care devin 
repere existențiale, zone 
luminoase ale biografiei 
interioare. Pentru Zoița 
Bogdan Tripa o astfel de 
perioadă s-a consumat in 
intervalul septembrie 1939 
• iunie 1943 (...) iar mar
torul fidel și confidențial al 
acesteia este “Jurnalul u- 
nei eleve la Liceul Regina 
Maria”.

Pentru autoarea năs
cută ia Uia in urmă cu 72 
de ani, lansarea recentă a 
acestui jurnal (din a cărui 
prefață - semnată de Ale- 

X-

S 

I 
I

xandru Țion - am citat în 
rândurile anterioare) a con
stituit, în plus, un plăcut și 
emoționant prilej de a se 
reîntâlni după zeci de ani 
cu câțiva dintre eroii cărții 
sale. Carte ce reunește frag
mente de jurnal pe care Zo- 
ița Bogdan Tripa a început 
să-l scrie, după cum măr
turisea, încă din adoles
cență, consemnând întâm
plări din anii de liceu, in
spirată fiind de primul jur
nal citit la acea vreme (“Jur
nalul lui Ionică Furtună ") și 
încurajată permanent de 
mama sa.

Anii au trecut și "intr-o

Premiul Național pentru Literatură pe 1998 
s-a acordat lui

Uniunea Scriitorilor din Ro-
| mânia a decernat premiile pe
■ anul 1998, cele mai prestigioase 
• dintre acestea fiind Premiul Na- 
| țional pentru Literatură, decernat
■ lui Nicolae Balotă și Premiul 
1 Opera Omnia, pentru care a fost 
| ales Cornel Regman.
i La secțiunea Poezie au fost 
! premiați Gabriel Chifu - "La mar- 
I ginea lui Dumnezeu" (Cartea Ro-

I
V

mânească); Irina Mavrodin - "Vo
cile” (Cartea Românească); Leo

Butnaru - "Gladiatorul din des
tine” (Cartea Românească).

Cei mai buni prozatori au 
fost declarați Gheorghe Schwartz 
pentru “Oul de aur” (Allfa) și 
Marius Tupan pentru “Coroana 
Izabelei" (Fundația Luceafărul).

La categoria Teatru, premiul 
a fost primit de Matei Vișniec, 
pentru volumul "Teatru descom
pus" (Cartea Românească).

Critica și istoria literară au 
fost în acest an reprezentate în 

IW

zi, recitindu-ie - povestește 
autoarea -, am retrăit toate 
acele clipe minunate, sub
scrise laitmotivului cărții: 
“sunt fericită, fericită, ni
ciodată n-am fost atât de 
fericită”...Și, totuși, s-au 
mai scurs câțiva ani până 
ce jurnalul să vadă lumina 
tiparului, editat (cu spri
jinul familiei) de S.C. "Cin
ci nat Pavelescu" Brașov. 
“Talentul de povestitoare, 
arta de a portretiza perso
naje, umorul blajin și dis
cret fac din acest jurnal o 
lectură plăcută și recon
fortantă", aprecia profesoa
ra Ana Maria Mărită (de ta

IMîcolae Balotă
palmares de Adriana Babeți pen
tru “Bătăliile pierdute" (Amarcord) 
și Ana Selejean pentru “Lite
ratura în totalitarism".(Cartea 
Românească).

Traducătorii anului au fost 
declarați Dan C. Mihăilescu pen
tru vol. V din "Opere" de Eugen 
lonescu (Univers) și Tudora Șan- 
dru-Mehedinți pentru “Șotron" de 
Julio Cortazar (Univers).

La secțiunea Eseu-Publicis- 
tică, juriul USR a decis că cei mai

w

Biblioteca Județeană “O- 
vid Densusianu" Hunedoa- 
ra-Deva), cu ocazia lansării 
găzduite de librăria “Casa 
cărții" din Deva; “mărtu
risind autenticitatea nara
țiunii, autoarea mi-a redat 
bucuria de a-mi confirma 
că da, chiar a existat o via
ță normată aici, ia noi. Că 
da, au existat familii ade
vărate, cu relații firești, cu 
multă bună cuviință, cu ci
vilizația traiului de fiecare 
zi, cu fericirile și nefericirile 
inerente copilăriei și ado
lescenței”.

A consemnat 
Georgeta BÎRLA |
—

I 
I

buni autori au fost Mihai Șora I 
pentru "Firul ierbii" (Scrisul Ro-1 
mânesc) și Dorin Tudoran pentru ■ 
"Kakistocrația" (ARC). 1

Premiul pentru îngrijire de | 
ediții a fost decernat Corneliei ■ 
Pillat, pentru volumul Ion Pillat1 
“Scrisori" (Du Style). I

Cea mai bună carte de Li-1 
teratură pentru copii apărută în * 
1998 a fost "Cartea albă a lui I 
Arpagic" (Du Style), scrisă de | 
Ana Blandiana. ,

Iar când părea că ne lovim de moarte 
Chiar moartea da târcoale mai cu teamă, 
Nedeslușita forță ne desparte 
De rău! ce grăbește să ia vamă

Un duh ocrotitor veghează, viu: 
Al Tatălui, pentru iubitu-i fiu.

“Jet (Line a jzaetccCccc 
April cu iarba-n vânt va număra 
Și luna mai cu florile în rugă 
A! vieții noastre drum rămas așa 
Din cel pierit cu a luminii fugă

Cuvinte-n care-am locuit arzând 
fn roiuri mari, pieiadice risipe - 
La seceriș prin vis, din când în când, 
Vor năiuci-n durata unei clipe 

Nume vor da în felurimea lor 
Aprinse buze-n stihuri mai frumoase 
Ci nouă ne-or rămâne-n viitor 
Pecetluind sărutul ce-nnoptase

La prag tăiat în zare cu privirea 
Pe-ai Vremii umăr. Vag ne-o aminti-o 
Pe-a celei dragi. Cum una-i, doar, iubirea 
Și-n poezie-i Unui Domn. Adio!

S<zncctcc( ^eotecc
Din fiori târzii e mierea gurii taie 
Atingerea mi-ajunge, - atâta doar: 
Tot ceru! ocrotit intre petale 
Ființa-mi o reumpie cu nectar!

Pe câmpuri vechi, sub toamnele pe ducă, 
Miresme sacre-n ultim zvon adună 
Culori, miresme-n ardere năucă 
Dorința ior luminii să i-o spună

Asemeni tu, sărutul când mi-i dai, 
Mă iei din lume și mă duci în Rai.

Eugen EVU
(din volumul „Grădinile semantice" al cărui semnal editorial 

a apărut de curând)•

absolventă (cu 18 ani în 
urmă) a Institutului de 
Arte Plastice “Ion Andreescu" 

(secția artă decorativă) din 
Cluj-Napoca, dna Maria Mier- 
toiu se află acum la a IV-a 
expoziție personală, după ce a 
înscris îh palmaresul său ar
tistic zeci de participări în ex
poziții de grup la Deva, Timi
șoara, Cluj-Napoca, București, 
Arras și Perefeu du Var (Fran
ța), Thieux (Belgia), având, 
totodată, și numeroase lucrări 
în colecții particulare din Ro
mânia, Belgia, Franța, Italia, 
Suedia, SUA.

Un public iubitor de fru
mos, numeros și avizat a ono
rat cu prezența momentul 
inaugural, participând cu in
teres la “spectacolul vizual", 
cum a numit expoziția criticul 
de artă Marin Mihalache din

La Galeriile de artă “Forma"din Deva

Cxpoziția de pasteluri și arta decorativa
București. “Mă impresionează 
această expoziție unde e pre
zent un spirit religios ce în
deamnă a zăbovi îndelung în 
fața fiecărei lucrări. Maria 
Miertoiu are harul de a vizua
liza meditațiile care trec de 
suprafața lucrurilor, de rea
litatea imediată. Pastelul - cu 
o tehnică specială foarte pre
tențioasă, care cere o muncă 
îndelungată pentru a-ți urma 
gândul - e prezent aici cu 30 
de lucrări. Cele mai multe 
pasteluri au ca temă omul 
spiritualizat ("Senectute”, 
“Semne", "Gânduri", “Liniște", 

"Tristețe”, "Ego"). Parcă i-ar fi 
teamă Măriei să încerce cu 
penelul mai multe linii, pete de 
culoare - remarcă criticul M. 
Mihalache. într-adevăr, minuni 
mai mari ca omul nu-s, după 
cum spune gânditorul, dar iată 
că Maria ne aduce aici și al 
doilea chip al omului - mâna. E 
foarte greu de redat mâna! 
Maria însă face un studiu de 
mână macro, tocmai pentru a 
pune în valoare acest al doilea 
chip al omului ("Aspirații", "Me
ditație", “Surorile"). Cele peste 
25 de lucrări de artă deco
rativă impresionează, cred, și 

mai mult. Spirit iscoditor, Ma
ria asociază ingenios tehnici 
diverse în abordări perso
nale. Geometria e pusă în 
slujba artei. Pentru că în artă, 
forma e suprema lege.”

“Sacrificiu", “Izvorul” I, II, III, 
“Fântâna viselor", "Geometrie 
liniară", “Dinamică structurală", 
"Fluture”, "Ritm" 1, 2, "Arcade” 
oferă vizitatorului posibilitatea 
trăirii unor clipe de autentică 
emoție estetică. Cele trei mari 
tablouri ("Căpițe” 1, 2, 3), cu 
mesaj filozofic, artista le con
sideră ca pe niște gânditori ai 
pământului nostru, vatră în

țeleasă ca o grădină a Maicii 
Domnului. De aceea i s-a părut 
potrivit ca pe forma stilizată a 
căpițelor (diferențiate cromatic 
după cele trei stări ale fânului) 
să aducă imaginea maternității 
teologice (Maica și Pruncul).

Pentru artistul plastic, Ma
ria Miertoiu, cea de-a IV-a 
personală înseamnă “Un re
per pentru prezent și pentru 
viitor, o compensație la nevoia 
de a merge mai departe cu 
curaj, îndrăzneală, speranță și 
credință pentru realizarea 
unui deziderat profesional pe 
care-l caut de câtăva vreme. 

Desigur - recunoaște artista 
organizarea acestei expoziții n- 
ar fi fost posibilă fără sprijinul' 
deosebit al unor oameni de 
suflet cărora le aduc sincere 
mulțumiri: Dănuț Cârjoi, Mara 
Lucian, fam. Durleșteanu și 
cuplul Cristina și Timotei, tipo
grafiei "Graphotipex", priete
nei Doina Spădaru, dșoarelor 
Violeta și Codruța, tuturor 
acelora care, în aceste condiții 
grele de viață, au înțeles să 
sprijine o acțiune culturală, ca 
eveniment artistic pentru ora
șul Deva."

Cu o notă puternic spiri
tualizată, expoziția - care ră
mâne deschisă până la 5 iulie 
a.c. - emană sufletul sensibil 
al Măriei Miertoiu pentru care 
arta înseamnă căutare.

Lucia LICIU



MATERIALE DE CONSTRUCȚII Șl FINISAJE

*PAL melaminat 

*PFL melaminat

* Lambriuri

+Parchet laminat
* Blaturi bucătării
* Bandă cant 

*PAL simplu 

*PFL dur

* Placaje

City Napoca
Str. Cantonului 30 - Tel./ Fax: (064) 416475

SC FARES SA Orăștie
Achiziționează

E> Flori de tei argintiu 
la prețul de 13.000 lei/kg uscat

E> Capsule de brândușe de toamnă
la prețul de 3.000 lei/kg crud

E> Iarbă de scai vânăt 
la prețul de 10.000 lei/kg uscat

Informații suplimentare la-sediul SC Fares SA Orăștie, 
str. Plantelor 50 sau la telefoanele 247.574, 241.940, int. 154.

credtt
b’B BAN/CDEVA

vinde la LICITAȚIE PUBLICĂ ce va avea 
loc în data de 02.07.1999, ora 10.00, la Jude
cătoria Hunedoara, birou executori, următoarele:

- apartament 2 camere situat în 
Hunedoara, str. 1. Creangă, bl. 5, ap. 12, 
proprietar Popa Ortansa;

- apartament 2 camere situat în 
Hunedoara, str. 22 Decembrie, bl. 5, ap. 97, 
proprietar Sava Ana;

- televizor color, ladă frigorifică, frigider, 
combină muzicală, proprietar Jurj Ana Maria;

Informații suplimentare la sediul băncii din 
str. 1 Decembrie, nr. 16 sau la telefon 211853.

CEC
Sucursala Județeană 

Hunedoara Deva
Bd. 22 Decembrie, nr. 90, bl. 26, parter, 

organizează în data de 15.07.1999, 
ora 10.00

LICITAȚIE DESCHISĂ FĂRĂ 
PRESELECTIE

pentru proiectarea sediului Agenției 
CEC nr. 1 Hunedoara. Documentele lici
tației se pot procura de la sediul nostru, 
zilnic, între orele 07.00 și 15.OO, contra 
cost, iar informații la tel. 218050, 
218460 sau 218461, interior 132.TELE 1 DEVA

Organizează 
concurs pentru
ocuoarea
Dosturilor de
redactori știri TV.

Selecția se va
desfășura în data de
1.07.1999, cu
începere de la ora
9.00, la Casa de
Cultură Deva.

Doritorii vor
depune CV-urile până 
la data de

acum la prețul cel mai bun

SORTARE PE SEZOANE

COLECTARE ORIGINALĂ
MJMAl dr. etajele mc» de Getmaniel jJ Olandei

ri oik i iu: iii: iu n vi nii 4___
wiMiKikflyxi3%

266.877, 018-591.874

J OFERTĂ 

/ SPECIALĂ?

BANI SAL... GEAM TRAS?
ACLM LE PLTEȚI AVEA PE AMÂNDOUĂ 

CUMPĂRÂND GEAM TRAS DE 4 mm DE LA 
COMAT DEVA.

Informații suplimentare veți obține la tel. 
054-217210; 233137, int. 148, sau la sediul 

firmei din Deva, str. Depozitelor nr. 5. 
Comat DEVA oferă 

PRODUSE PENTRU TOȚI, SERVICII 
PENTRU EIECARE.

---------------
VINDE:

CASE DE MARCAT CU MEMORIE FISCALe CARAT 1500 ER-I
Casa de marcat cu memorie fiscală CAPAT1500 ER~/este destinată pentru 

înregistrarea vânzărilor în toate tipurile de unități comerciale.
Caracteristici:
S Memorie fiscală energoindependentă de păstrare a circuitului realizat la 4 

grupe fiscale precum și a circuitului total cuprinzând 3.109 rapoarte (8 ani) 
Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori

•7' Programarea prețurilor (PLU) pentru 1.500 articole la magazine și 1.400 
articole la restaurante

S■ Tipărirea automată a TVA (4 grupe).
•S Imprimarea pe bon a unui text (antet, nr. de ordine al bonului, codul casierului, codul 

fiscol al agentului economic, data și ora de emitere a bonului, seria fiscală)
S Interfețe pentru cuplare la calculator, cântar electronic, cititor optic
■S Sertar cu cifru de siguranță
Se asigură service garanție și postgaranție de către IIRUC SA Deva

PREȚ 400$ +TVA
L INFORMII LA TEL: 054-213357,054-214124SAU LA SEDIUL SOCIEWI

30.06.1999, ora 18,1a 
firma ,,Quasar" din 
Bd. Decebal, bl. R, 
parter:

Condiții de
participare:

studii supe
rioare (de preferință 
jurnalistică)

- vârsta maximă 
30 de ani.

PUBLICITATE

USER"

MODEI. SPECIFICAȚII Capacitate de răcire
BTU-ora Kcal ora

Acoperire

AS07A1AE O unitate de interior 7000 1764 ( 37.5 45 1 ni*
AQ07A1AF. O unitate de interior încălzire 7000 1764 (37.5-45 jTA
AS09AIAE O unitate de interior 9000 2268 ( 50 62.5 ) m1
AQ09A1VE (.) unitate de interior încălzire 9000 2268 ( 50 62.5 ) tu1
AQ12A1VE O unitate de interior încălzire 12 000 3 024 ( 62.5 75 ) m ’
AQ18A1QE O unitate de interior încălzire 18 000 4 536 (100 125 )m'

AQT24A1QE O unitate de interior încălzire 24 000 6 048 (125 I50)in'
W18A1E2 Doua unitati de interior Încălzire 2x9000 2x2268 ( 100 125 )ni‘
AD24A1E2 Doua unitati de interior încălzire 2x12000 2x3024 M25 150 )m'

ASIIM260VE Trei unitati de interior Încălzire 2x1764 ■ 3024 (137.5 I65)m’

Ecologice
Funcționare automata
Telecomanda cu aflsaj cristale lichide 
Silențioase

*

*

*

*

Mai bine cu noi -gw» Prin {ANA ELECTRONIC

Distribuitori autorizat!: QUASAR, B-dul Decebal, bl. R, parter, Deva, Telefon: 0541 222 995

Expert Center.
Experții recomandă 

această ofertă

Conectează-te la CONNEX prin Expert Center Quasar! 
Numai până la 30 iunie, experții noștri îți vor prescrie 
conectare gratuită și două luni de abonament gratuit*  și 
tot in această perioadă, poți cumpăra telefonul Motorola 
D520 CU 69USD**.  Nu'e nevoie să te programezi! Vino 
direct la Expert Center, conectează-te ți vei primi pe loc 
un tricou MYX ți un fier de călcat Philips***!



vinde zilnic pui vii, orele 7-
15. Informații la tel.

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• vând casă, curte, gră
dină, livadă, pădure, co
muna Băița, sat Săliște, 
132.(3930)

• Vând casă, anexe, gră
dină, Deva, str. T. Vladi- 
mirescu, 11 (lângă fabrica 
veche de pâine). (3940)

• Vând casă (apă, gaz), 
curte, grădină, zonă cen
trală. Deva, str. Crișan, nr. 
3. Tel. 094/828897. (3812)

• Vând apartament 4 ca
mere, Dorobanți, Tel. 
227341, după ora 16.(4304)

• Vând apartament 3 ca
mere, semidecomandat, 
9200 mărci. Tel. 626321. 
(4302)

• Vând casă, 4 camere, 
grădină mare, anexe gos
podărești, Bălata, nr. 46, 
preț negociabil. Informații 
tel. 213998 (4307).

• Vând urgent, conve
nabil, Dacia 1310, stare 
bună, înmatriculată recent, 
preț 11.500.000 lei, tel. 
227876 (3869)

• Vând ARO D 243 Bra
șov, înmatriculat. Informații 
Hațeg, sat Ohaba Sibișel 
(6543)

• Vând mașini înghețată 
ieftin. Tel. 059 341639, 
094171577. (2625)

• Vând și montez par
brize, Deva, Dragoș Vodă, 
nr. 12 A. Tel. 233246 (2917)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (150 000 
lei), video, satelit, 092/ 
368868 (OP)

• Societate româno- 
italiană vinde utilaje fri
gorifice noi și semiuzate, 
la prețuri avantajoase și 
în rate. Informații Sebeș, 
tel. 058/733796, 094/ 
558716(3723)

233484  

• Vând calculatoare 486, 
preț 2-2,5 milioane, tel. 
211798(3950)

• Instalăm (vindem) inter- 
foane (scări, vile, birouri), 
automate scară. Tel. 094/ 
278162(4306)

• Vând cameră frigorifică 
9 mc. Tel. 215250. (4308)

• Vând calculator 586, 
preț negociabil. Informații 
tel. 620231 (4310)

• Vând două centrale 
termice noi, 24 kW fiecare. 
Preț foarte avantajos, tel. 
092/288125.

• Vând vitrină frigorifică. 
Tel. 094/600401 (4317)

• Vând ieftin TV color, 
imprimantă color și cu ace, 
compact disc videorecorder, 
telefon portabil, combină 
muzicală. Tel. 711063 
(3037)

• Expert contabil țin
evidență contabilă pe cal
culator Tel. 092/748580, 
620122.(3863)__________

• Agenție selecționează și 
înscrie personal calificat în 
construcții civile. Angajări în 
străinătate. Tel. 094/316346, 
094/360321 (3030).

• Mureșan Valentin este 
citat pe 30 iunie 1999, pen
tru divorț cu Mureșan Elena, 
dosar 1799/1999, Hune
doara. (3038)

• Primăria Sarmizege- 
tusa organizează licitație 
pentru vânzare Ifron D 204 
(casat), pe data de 7 iulie 
1999, ora 10, repetându-se 
în fiecare zi de miercuri. 
Informații tel. 762210 
(6541)

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Olar Mircea 
Emilian. îl declar nul. (3035)

• La data de 26 iunie 
1999 se împlinesc 6 săp
tămâni de când ne-a pă
răsit scumpul nostru frate, 
tată, socru și bunic

VINTAN IRIMIEt

din Simeria. Parastasul de 
pomenire va fi oficiat în 
Biserica Biscaria, Simeria, 
la data de 26 iunie 1999. 
(4307)

• Se împlinesc trei ani de 
la plecarea în eternitate a

ec. CRIȘAN TRAIAN
Comemorarea va avea 

loc sâmbătă, 26 iunie 1999, 
ora 11, la Catedrala Sf. 
Nicolae din Deva. Familia.

• Multe flori și lacrimi pe 
mormântul fiului meu drag

OPRIȘA OVIDIU
Parastasul de un an se 

va comemora la Biserica 
Ortodoxă din Govăjdia, 
duminică, 27 iunie 1999. 
Mama Oprișa Margareta. 
(3036)

DECESE

AIMUIMT
9

Membrii PNL din județul Hunedoara sunt 
rugați să contacteze cât mai repede 
conducerile Filialelor PNL de care aparțin, 
pentru vizarea anuală a carnetelor membru 
PNL, iar cei care nu și-au preschimbat vechile 
carnete cu cele noi, să o facă.

La Filiala municipiului Deva a PNL din str. 
Avram Iancu, bloc HI, mezanin, programul 
este:

• LUNI - VINERI 11,00 -14,00.
Conducerea PNL din Județul Hunedoara

SC AGAOMCC SA luncoiu de Jos
convoacă AGA pentru data de joi 9.07.1999, ora 

10,00, la sediul societății din Valea Lungă, nr. 1, Luncoiu 
de Jos - Hunedoara, cu următoarea ordine de zi:

1. Raport de activitate pe anul în curs;
2. Alegerea conducerii și a Comisiei de cenzori;
3. Modificarea statutului;
4. Diverse.
în caz de neîntrunire a cvorumului prevăzut de 

lege, AGA va fi replanificată pentru data de 
16.07.1999, în același loc și la aceeași oră.

Societatea Comercială CRIȘBUS SA Brad 
ANUNȚĂ

Vânzarea prin LICITAȚIE PUBLICĂ a unor 
componente rezultate din casarea mijloacelor 
fixe în data de 9.07.1999, ora 10,00, la sediul 
societății din Brad, str. Goșa, nr. 44.

Relații suplimentare ia telefon 054/ 651242, 
între orele 7,00 - 10,00.

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere 
spațiu 200 mp, tel. 223468 
(3860)

• Ofer spre închiriere 
garsonieră, stația Opera, 
100 mărci. Tel. 262911, 
după ora 16. (4303)

• Ofer spre închiriat apar
tament 2 camere, mobilat, 
zona Lido, ocupabil de la 1 
iulie. Tel. 225002.

• Caut pentru închiriat 
garsonieră mobilată, exclus 
Micro 15 și Dacia. Tel. 092/ 
751500(3159)

OFERTE DE
SERVICII |r

• MERCURY, firmă de 
cercetare de piață, anga-

COMEMORĂRI

• Având în suflet aceeași 
durere ca și în ziua 
despărțirii, soția Maria, 
copiii Monica și Aurelian, 
ginerele lura, nora Tatiana 
și nepoții Adina, Romina și 
Cristian anunță că se 
împlinesc șase luni de la 
dispariția fulgerătoare, la 
numai 53 de ani, cu vise 
încă neîmplinite, a celui 
care a fost

• Materiale pentru ame
najări interioare, tavan sus
pendat, cărămizi stică, ghips 
carton, tâmplărie PVC, vată 
minerală, toate din import, la 
Termoprofil Orăștie. Tel. 
092/740048 (3741)

• Cumpăr talon, eventual 
și caroserie pentru VW LT 
35, tel. 718304 sau 716591 
(3025)

• Vând două cazane în
călzire centrală (lemn, căr
bune, cu posibilități de adap
tare pentru gaz). Tel. 
625884(3938)

• Vând tractor U 650, stare 
foarte bună, Fintoag, 144. 
Tel. 092/487123. (3935)

• Cumpăr celulare GSM, 
defecte, decodez și repar ur
gent și ieftin. Tel. 094/ 
859958 (3946)

• Vând țuică prune, 33 
grade, preț 20.000 lei/l, tel. 
092/403869 (3944).

• Vând malaxor, două 
cuve inox sau echivalent

jează colaboratori ope
ratori de sondaj de opinie 
în orașele Deva, Hune
doara, Brad, Orăștie. Can- 
didații trebuie să aibă obli
gatoriu telefon și dispo
nibilitate de a călători în 
țară. Cei interesați sunt 
rugați să trimită un CV și o 
scrisoare de intenție doam
nei Johanna Flangea, fax 
2113970 sau pe adresa 
Vasile Lascăr, nr. 31, Bucu
rești, data limită: 01.07. 
1999 (cod OSO-06.99). 
(OP)

• DUAL - Centru de Com
petența CIEL! organizează 
cursuri de instruire în utili
zarea calculatorului și a 
programelor CIEL! de conta
bilitate și gestiune comer
cială. înscrieri la tel. 230449, 
211446(3922)

• Căutăm programatori 
excepționali, vorbitori de 
limba engleză sau germană. 
Plata se face în valută.

AUREL-ADAM 
GEORGIUTI t 

din Dobra. Parastasul de 
pomenire va avea loc du
minică, 27 iunie, la Biserica 
Ortodoxă din comuna 
Dobra. Plecata-i supărat 
din astă lume/ Fără a ne 
spune un cuvânt/ Lăsând 
în urmă dor și jale/ Un 
nume drag și un trist mor
mânt. Nu-ți vom uita nici
odată dragostea și dă
ruirea cu care ne-ai în
conjurat pe toți. Dumnezeu 
să-ți păzească și odih
nească sufletul tău. (4305)

PUBUCITATE

grâu sau făină. Informații tel. Informații tel. 094/162888. 
094/597784 (3750) ’ (3936) LCEGK”

• Familia Buzan din 
Deva, cartierul Viile Noi, 
anunță încetarea din viață 
a celui care a fost un minu
nat soț, tată, socru și de 
neînlocuit bunic

BUZAN TRAIAN
FLORIN

Dumnezeu să-l ierte și 
să-i odihnească în pace 
sufletul lui bun. înmor
mântarea va avea loc azi, 
25 iunie, ora 14,

• Soțul Eugen, fiul Da
niel și mama mulțumesc 
tuturor rudelor, vecinilor și 
prietenilor care au fost 
alături de ei la greaua 
încercare pricinuită de 
decesul scumpei lor fiice, 
soții și mame

RATĂ DANIELA
Dumnezeu s-o odih

nească. (6542)

• Cu adâncă durere în 
suflete familia lonașcu 
anunță încetarea din viață, 
la numai 47 de ani, a celui 
care a fost un minunat soț, 
tată și bunic

IONAȘCU PETREA
înmormântarea va avea 

loc la cimitirul Gh. Apostol din 
Hunedoara, sâmbătă, 26 
iunie 1999, ora 14. Odih- 
nească-se în pace! (3039)

• Cu inimile încărcate de 
durere aducem un pios 
omagiu celui care a plecat 
prea devreme dintre noi

IONAȘCU PETREA
Sincere condoleanțe fa

milia îndoliate, din partea 
cuscrului Mircea, norei La
ura, fiului Liviu și a nepotului 
Beniamin. Dumnezeu să-i 
odihnească sufletul lui bun și 
generos.

SC PANICOR SA 
HUNEDOARA 

angajează contabil șef 
Condiții: domiciliul stabil în Hațeg sau 

Câlan. Rel. suplimentare la tel.: 
713421, 713356/ orele 7- 15.

Agenția Trafic 
Combinat Timișoara

tel. 056.193355

Oferă spre ÎNCHIRIERE 
în Terminalul Deva

1. platformă betonată cu acces vagoane și 
camioane, deservită de macara: 850 mp.

2. hală: 330 mp - construcție definitivă
3. birouri în clădirea administrativă: 35 

mp.

AGENȚIILE DE PUBLICITATE
"CUVÂNTUL LIBER"

Pentru a economisi timp și bani puteți publica 
anunțuri de mică și mare publicitate în ziarul 
nostru, apelând la agențiile publicitare din:

* DEVA - la SEDIUL REDA CȚIEI din str. 1 
Decembrie, nr.35 (în clădirea Tribunalului 
Județean); - ia chioșcul de lângă magazinul 
COMTIM, la chioșcul de lângă Sala Sporturilor; 
■ la chioșcul din CARTIERUL MICRO 15 (stația 
de autobuz “Orizont');

* HUNEDOARA, pe Bulevardul Dacia 
(tel.716926);

* BRAD, strada Republicii (tel. 
650968), la sediu! S.C. "MERCUR";

* ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă maga
zinul “Palia";

* HAȚEG, pe str.Progresuiui, nr.1 (în 
spațiul secției foto). Telefoane: 770367, 770735.

Agențiile ziarului nostru asigură, la taxe 
rezonabile, publicarea cu maximă promp
titudine a tuturor anunțurilor de mică și mare 
publicitate.

_______________________________________ /
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Vor crește prețurile la tutun, 
cafea și băuturi alcoolice
Accizele la produsele din tutun, cafea și băuturi alcoolice vor 

fi majorate, începând cu 1 iulie, printr-un ordin al ministrului 
Finanțelor din data de 18 iunie, acestea fiind actualizate în funcție 
de rata inflației.

Ordinul ministrului Finanțelor nu actualizează accizele pentru 
carburanții auto - benzină și motorină. “în ceea ce privește majorarea 
accizelor la carburanți, aceasta se va amâna deocamdată”, a declarat, 
la Palatul Victoria, Decebal Traian Remeș, ministrul Finanțelor.

Acciza la alcool etilic alimentar, băuturi alcoolice și orice alte 
“produse care conțin alcool etilic alimentar cu o concentrație mai 
mare de 0,5% în volum, precum și la vinuri, produse pe bază de 
vin cu o concentrație de peste 22% în volum, la coniac și vin ars 
crește de la 2.640.000 lei/hectolitru. alcool pur la 3.286.800 lei 
hectolitru alcool pur.

Acciza la băuturi alcoolice naturale crește de la 1.800.000 lei/ 
hl alcool pur la 2.241.000 lei/hl alcool pur. Acciza la vinuri 
nespumoase crește de la 7.200 lei/hl/1 grad alcoolic la 8.964 lei/ 
hl/1 grad alcoolic, la vinuri spumoase acciza crește de la 12.000 
de lei la 14.940 lei/hl/1 grad alcoolic, la vin spumant acciza crește 
de la 36.000 lei la 44.820 lei/hl/1 grad alcoolic, la vermuturi și 
produse pe bază de vin cu o tărie de până la 22% acciza crește 
de la 30.000 lei la 37.350 lei/hl/1 grad alcoolic.

La bere acciza crește de la 19.200 lei la 23.904 lei/hl/1 grad 
alcoolic.

La țigarete acciza crește de la 96.000 lei la 119.520 lei la 
1.000 țigări plus 20% din baza de impozitare, la țigări și țigări de 
foi acciza crește de la 84.000 lei la 104.580 lei la 1.000 de bucăți, 
la tutun destinat fumatului acciza crește de la 180.000 lei la 
224.100 lei/kg, aceeași și la tutunul de prizat și tutunul de 
mestecat.

Baza de impozitare este: pentru produsele din producția 
internă — prețul de livrare, mai puțin acciza, respectiv prețul 
producătorului, care nu poate fi mai mic decât suma costurilor 
ocazionate de obținerea produsului respectiv și pentru produsele 
din import — valoarea în vamă, stabilită potrivit legii, la care se 
adaugă, taxele vamale și alte taxe speciale, după caz.

La cafea verde acciza crește de la 10.800.000 lei/tonă la 
13.446.000 lei/tonă. La cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori 
acciza crește de la 14.400.000 lei/tonă la 17.938.000 lei/tonă. La 
cafea solubilă acciza crește de la 60.000 lei/kg la 74.700 lei/kg.

La ape, ape minerale și ape gazoase, cu conținut de zahăr 
sau alte produse de îndulcit și cu substanțe aromatizante acciza 
crește de la 24.000 lei la 29.880 lei/hl.

Noile impozite la țițeiul și gazele naturale din producția internă 
sunt 64.262 lei/tonă, respectiv 120.491 lei/1000 mc.

Tarifele serviciilor medicale din 
policlinicile cu plată vor crește, înce
pând cu data de 1 iulie a.c., cu 
aproape 50 la sută, în schimb prețu
rile consultațiilor rămân neschimbate, 
pentru că acestea au fost majorate la 
începutul lunii martie, a declarat 
agenției MEDIAFAX Mihai Catargiu, 
contabil în Ministerul Sănătății.

Comparativ cu cele din sectorul 
particular, prețurile practicate de poli
clinicile cu plată din rețeaua Ministerului 
Sănătății sunt extrem de mici, din acest 
punct de vedere majorarea fiind aproa- 

Și policlinicile cu plata 
își majoreazâ tarifele 
serviciilor medicale

pe nesemnificativă, a mai spus Catar
giu. Astfel, numărarea globulelelor 
roșii, a celor albe și a trombocitelor va 
costa 7.500 de lei; VSH - 6.000 de lei; 
determinarea grupei de sânge - 5.000 
de lei; glicemia și colesterolul -12.500 
de Iți, o injecție 3.500 de lei, iar 
montarea unei perfuzii - 10.000 de lei. 
Prețul unei prestații medicale din cabi
netele de specialitate poate fi de 7.500 
de lei pentru spălarea urechii, 10.500 
de lei - fundul de ochi, 20.500 de lei - 
audiograma etc.

Consultațiile medicale oferite de 
academicieni, profesori, conferențiari, 
medici doctori docenți va costa 50.000 
de lei, la domiciuliul bolnavilor - 55.00Q 
de lei ziua și 60.000 de lei noaptea, iar 
revenirea la control - 45.000 de lei.

Consultațiile oferite de medicii 
primari în policlinică costă 45.000 de 
lei; la domiciliu - 50.000 de lei ziua, 
55.000 de lei noaptea și 40.000 de 
lei pentru control.

Medicii specialiști și cadrele medi
cale cu pregătire superioară percep 
pentru consultațiile acordate în poli
clinică 40.000 de lei, la domiciliul 
bolnavului - 45.000 de lei ziua și 
50.000 de lei pe timpul nopții, iar pentru 
revenire la control 35.000 de lei.

RomTelecom a încasat ilegal de la 
populație peste o sută de miliarde 

de lei
Societatea Națională de Telecomunicații 

RomTelecom a încasat ilegal, timp de peste un 
an de zile, peste 100 de miliarde de lei de la 
abonații săi, înregistrându-se numeroase 
nereguli în modul de calculare a serviciilor 
prestate, reiese dintr-un raport preliminar asupra 
activității RomTelecom, realizat de Oficiul 
Concurenței la cererea principalelor confederații 
sindicale și prezentat premierului Radu Vasile, 
de către liderii acestora.

Oficiul Concurenței (OC) a constatat că, în 
perioada 1 martie 1997-30 iunie 1998, adică 
atunci când RomTelecom era regie autonomă 
aflată în patrimoniul statului, tarifele pentru 
serviciile telefonice au fost majorate de mai multe 
ori fără aviz din partea Oficiului sau din partea 
Guvernului, fapt care contravine atât Legii 
telecomunicațiilor, cât și altor prevederi legale.

Astfel de creșteri de prețuri au fost ope
rate, spre exemplu, la 1 ianuarie 1998 și la 1 
iunie 1998. Tariful pentru abonamente a 
crescut de la 15.000 de lei (decembrie 1997) 
la 25.000 de lei (ianuarie 1998) și la 30.000 de 
lei (iunie 1998). Impulsurile telefonice au 
crescut, în aceeași perioadă, de la 210 lei la 
240 de lei, după care prețul lor s-a majorat 
indirect, prin reducerea duratei impulsului, de 
la trei minute la numai un minut.

Au crescut și tarifele pentru instalarea 
posturilor telefonice: de la 250.000 de lei 
(decembrie 1997) la 300.000 de lei (ianuarie 
1998) pentru persoane fizice. în mod ilegal, 
RomTelecom i-a pus pe abonații care și-au 
instalat sau mutat postul telefonic, să plă
tească pe lângă tariful inițial și cablul telefonic 
consumat pentru racordarea la centrală, deși 
abonamentul de instalare include și costul a 
100 de metri de fir.

O creștere importantă - de aproape 110 ori 
- a fost înregistrată, în lunile martie-iunie 1997, la 
tariful pentru serviciul de schimbare a numelui 
sau a responsabilității (SNR). La acest serviciu, 
prețul a crescut de la 3.250 de lei la 350.000 de 

lei, ajungând să coste la fel de mult ca instalarea 
unui nou post telefonic de categoria întâi.

Oficiul Concurenței a mai constatat că 
RomTelecom a tarifat dublu convorbirile în regim 
de urgență, prin centralele manuale, deși, în 
realitate, ele erau realizate în regim normal. în 
același timp, RomTelecom a dublat și prețurile 
convorbirilor interurbane, în loc să practice tarifele 
legale, de 1.000-1.650 de lei, în funcție de zonă.

Verificarea a relevat și alte abateri, con
semnate în procesele verbale de control. Cu 
toate că nu s-a ajuns încă la o concluzie 
finală, autorii raportului au estimat la peste 
100 de miliarde de lei suma încasată de la 
populație, în mod abuziv și ilegal.

Tarifele RomTelecom au fost scoase de 
sub supravegherea Oficiului Concurenței la 10 
octombrie 1998, dată la care RomTelecom a 
fost privatizată, în prezent fiind stabilite pe 
baza unei formule de calcul aprobate prin 
Hotărâre de Guvern. După liberalizarea tari
felor, în 1999, RomTelecom a continuat să 
opereze majorări consistente ale tarifelor la 
serviciile prestate, indică autorii raportului. 
Astfel, prețurile abonamentelor și impulsurilor 
telefonice au crescut cu 117 la sută, în con
dițiile în care majorarea maximă admisă prin 
Hotărâre de Guvern era de 30 la sută. Spre 
comparație, produsele de larg consum s-au 
scumpit cu aproximativ 30 la sută, iar cursul 
dolarului a crescut cu 43 la sută.

Oficiul Concurenței a prezentat Senatului 
un punct de vedere privind înlocuirea modului 
de calcul al tarifelor telefonice, după ce 
acestea au fost majorate într-un procent mult 
mai mare decât rata inflației.

Dumitru Costin, președintele Blocului 
Național Sindical, care a prezentat datele 
cuprinse în raport, a cerut ca cele o sută de 
miliarde de lei colectate ilegal de 
RomTelecom să fie vărsate la bugetul statului, 
având în vedere că returnarea lor persoanelor 
păgubite este extrem de dificilă.

Proiect de lege 
privind organizarea și 
exercitarea profesiilor 

liberale
Guvernul a adoptat un 

proiect de lege privind orga
nizarea și exercitarea profe
siilor liberale, informează pur
tătorul de cuvânt al Guver
nului.

Conform acestui proiect, 
profesiile liberale sunt orga
nizate independent sau auto
nom în raport cu statul și cu 
autoritățile publice și se exer
cită pe baza liberei inițiative în 
condiții de concurență.

Membrii profesiilor libe
rale pot fi purtători ai auto
rității publice, în condițiile 
legii, fără ca prin aceasta să 
se aducă atingerea carac
terului autonom al organizării 
și exercitării profesiei.

Sunt asimilate profesiilor 
liberale și activitățile desfășu
rate de specialiști care, în 
scopul organizării și exer
citării acestor activități, se 
constituie într-un corp inde
pendent sau autonom față de 
stat și autoritățile publice.

Aceste profesii liberale 
pot fi exercitate numai de 
absolvenții unei forme de în
vățământ superior de spe
cialitate, cu excepția cazurilor 
prevăzute în mod expres de 
lege.

Conform proiectului adop
tat de Guvern profesiile libe
rale se organizează și func
ționează potrivit dispozițiilor 
legii, ale regulamentelor și ale 
statutelor proprii. Orice pro
fesie liberală se poate exer
cita și funcționa potrivit aces
tei legi, dacă o lege specială 
nu a fost adoptată. în acest 

caz, statul va reglementa or
ganizarea profesională speci
fică, formele de exercitare a 
profesiei, condițiile pentru 
accesul în corpul profesional, 
răspunderea disciplinară și 
sancțiunile, regimul incom
patibilității cu alte profesii, 
precum și modul de stabilire 
a onorariilor și răspunderea 
profesională.

învestirea cu autoritatea 
publică se face prin ordinul 
ministrului de resort, iar coor
donarea și controlul profesiei 
se realizează prin intermediul 
direcției de specialitate din 
același minister.

Numărul membrilor pro
fesiilor liberale care exercită 
autoritatea publică este limitat și 
se autorizează perioada de 
către ministrul de resort.

Profesiile liberale se orga
nizează, la nivel local, în aso
ciații teritoriale, iar la nivel 
național, în uniuni naționale. 
Totodată, proiectul de lege 
reglementează posibilitatea 
constituirii unei Federații Na
ționale a Profesiilor Liberale, 
structură organizatorică me
nită să apere interesele profe
siilor liberale și ale membrilor 
acestora.

Purtătorul de cuvânt al Gu
vernului precizează că, până în 
prezent, au fost adoptate unele 
reglementări speciale în di
verse domenii de activitate și 
că a fost creat cadrul juridic ne
cesar exercitării profesiilor de 
avocat, notar, medic, expert 
contabil, traducător și interpret, 
asistent maternal.

O noua emisiune de 
obligațiuni în valuta

Guvernul a autorizat printr-o hotărâre Ministerul 
Finanțelor să lanseze pe piața internă, în perioada 28 iunie - 
9 iulie 1999, o nouă emisiune de obligațiuni denominate în 
dolari, prin intermediul BNR.

Valoarea nominală a unei obligațiuni este de 5.000 sau 
10.000 de dolari, au o perioadă de scadență de doi ani și o 
dobândă de 10% pe an.

Această dobândă va fi plătită la datele de 13 ianuarie 
2000, 13 iulie 2000, 12 ianuarie 2001 și 14 iulie 2001.

Sumele obținute din acestă emisiune de obligațiuni în 
valută vor servi la finanțarea deficitului bugetului de stat și la 
consolidarea rezervei valutare.

* W avem nici măcar un 
casete fon”

Conform afirmațiilor dnei directoare Mariana Marian, cea mai 
mare problemă cu care se confruntă Căminul Cultural din Boșorod 
este aceea a lipsei banilor, fapt care face ca activitatea de aici să 
nu fie foarte eficientă. Deși există două trupe de călușari, ei nu 
beneficiază de aparatura necesară pentru a se putea pregăti. “Nu 
avem nici măcar un casetofon, așa că eu trebuie efectiv să le cânt 
melodiile pe care ei dansează". Banii proveniți din încasări sunt 
insuficienți, iar din ceea ce asigură primăria nu se poate achiziționa 
aparatură. "La căminul din Chitid săptămâna trecută a căzut o parte 
din tavan, așa că trebuie să hotărâm dacă vom lua casetofon sau 
vom repara tavanul. Oricum cei de la Inspectorat au fost înștiințați 
despre situația de aici și au fost foarte surprinși să audă aceste 
lucruri."

A. N/STOR

PARADOXUL MOTIVAJIEI DE 
FUMĂTOR (I)

Dorința de a fuma nu este 
irezistibilă și nici atât de intim 
legată de inconștientul și de 
ființa persoanei ca dorința de a 
nu fuma. Fumatul este un com
portament total antifiziologic, 
degradant pentru psihic, imoral 
și inestetic. El reprezintă, în 
fond, o sinucidere lentă. Din 
această perspectivă, dorința de 
a nu fuma se relevă a fi cerință 
și "proiecția” psihică inconști
entă și conștientă a resorturilor 
și energiilor care asigură auto
conservarea, respectiv a in
stinctelor vitale și a nevoilor 
superioare ale persoanei. Ar
gumentul este suficient pentru a 
deduce că dorința de a nu fuma 
există la toți fumătorii, dar este 
refulată și reprimată în subcon
știent pentru a menține astfel 
unitatea și echilibrul psihic.

Când nu mai este refulată 
și devine conștientă, dorința de 
a nu fuma intră în conflict cu 
opusul ei și eul se transformă 
într-un câmp de luptă între cele 
două tendințe energetice 
opuse. Dacă va câștiga im
pulsul motor (cauzal) al com

portamentului de fumător, rezultă 
cu evidență că în subconștientul 
persoanei există un mecanism 
de autosabotaj, cu caracter dez- 
adaptativ, patologic.

Desigur, fumatul are o cauză 
în dependența fiziologică a sis
temului nervos față de nicotină, 
un alcaloid vegetal toxic cu drog- 
dependența - după SDecialiștii 

FUMATUL, O SINUCIDERE 
LENTĂ

americani - de două ori mai pu
ternică decât heroina. Chimiode- 
pendența la nicotină afectează 
îndeosebi sistemul neurovege- 
tativ, sediul subconștientului și 
are simptomele clasice ale auto- 
administrării în doze regulate. 
Subconștientul este, totodată, 
rezervorul psihic de stocare a 
automatismelor comportamen
tale explicabile prin repetiție. 
Deci la acest nivel psihic se
sizăm o a doua cauză a fuma
tului, dependența psihologică 
înțeleasă ca obișnuință. Ea con
stă în automatizarea stereoti

pului de gesturi (acte) ale com
portamentului de fumător printr- 
o repetare cotidiană masivă.

Nici una dintre aceste cauze 
și nici tandemul lor nu explică de 
ce recurge omul la fumat (ini
țierea) și nici de ce, după ce au 
întrerupt fumatul și au scăpat de 
cele două dependențe, mulți 
oameni se reapucă de fumat. De 

ce și în acest caz dorința de a 
fuma rămâne imperativă și in
consolabilă? La fel, fumătorii că
rora li se menține constant ni
velul nicotinei în sânge experi
mental, prin fixarea unor doze de 
rezervă pe piele, recurg cu fe
brilitate la țigară dacă se con
fruntă cu situații stresante.

Frustrarea trebuinței de a fu
ma, abținerea sau împiedicarea 
satisfacerii ei determină creșterea 
rapidă a anxietății și ostilității. 
Anxietatea (neliniștea, teama) 
este cauzată de sentimentul in
conștient al fumătorului că doar cu 

ajutorul substitutului reprezentat 
de viciul său va face față 
situațiilor incontrolabile. Investi
rea fumatului cu valoare adap- 
tativă generează evitarea re
zolvării problemelor altfel decât 
sub narcoză, ca efect al nico
tinei. Cu cât sfera neputințelor, 
slăbiciunilor relaxate (calmate) - 
prin depresie - de nicotină este 
mai mare, cu atât sfera de re
zolvare a provocărilor externe 
amenințătoare cu ajutorul pseu- 
docalmului obținut prin fumat 
este mai largă și cu atât vor fi 
mai ample sursele de anxietate 
la frustrare.

în paranteză spus, descăr
carea de adrenalină la scăderea 
nivelului de nicotină din sânge 
sporește iritarea nervoasă și, 
astfel, alimentează ostilitatea 
față de renunțarea la fumat. Dar 
cauza principală a creșterii osti
lității față de renunțarea la fumat 
o constituie anxietatea, între cele 
două manifestări subconștiente 
fiind un raport de reciprocitate, 
un cerc cauzal vicios.

loan CR/ȘAN, psiholog


