
"Salvarea și reconstrucția țârii sunt principalele 
obiective ale partidului nostru"

- Dialog cu dl. Adrian Năstase, 
prim-vicepreședinte al PDSR-

Recenta Conferință națională a Partidului Democrației 
Sociale din România a fost comentată de către majoritatea 
analiștilor politici. PDSR s-a prezentat ca un adevărat partid 
social-democrat european, fiind Jăcute necesarele clarificări atât 
în probleme ce țin de unele aspecte doctrinare, dar mai ales în 
ceea ce privește viitoarea strategie de guvernare. Pentru a explica 
mai detaliat câteva dintre cele mai importante idei care au 
rezultat în urma Conferinței, l-am rugat pe prim- 
vicepreședintele PDSR, dl. Adrian Năstase, să încerce acest lucru 
pentru cititorii cotidianului “Cuvântul liber".

- Die Năstase, PDSR este 
creditat ca fiind partidul cu 
cele mai mari șanse de 
câștigare a viitoarelor alegeri. 
Veți fi capabili să gestionați 
acest succes?

- Partidul Democrației Sociale 
din România a dovedit că este 

un partid matur, un partid care 
poate face față cu succes 
încercărilor pe care le 
presupune o viitoare guvernare; 
a dovedit-o chiar prin programele 
prezentate la actuala Conferință 
națională și eu nu văd absolut 
nici un motiv pentru ca aceste

programe să nu fie puse în 
practică. Suntem conștienți că 
oamenii și-au făcut multe 
speranțe în privința noastră și, 
deși va fi extrem de dificil, eu 

consider că suntem pregătiți să 
facem față problemelor 
guvernării. Să nu uităm că în 
acești ultimi trei ani România a 
fost practic distrusă, cetățenii 
fiind cei care au avut cel mai mult 
de suferit. Se constată o 
scădere dramatică a nivelului de 
trai, șomajul a ajuns la cote 
alarmante, iar micul întreprinzător 
- cel care trebuia să preia o 
parte a forței de muncă de pe 
piață - a fost sufocat de politicile 
aberante din domeniul fiscalității. 
Totuși eu consider că, fiind un 
partid matur, am trecut de faza 
aceea în care neputința sau 
incompetența este pusă pe 
seama "moștenirii", și ca atare nu 
ne vom mai opri la critici la 
adresa actualei guvernări. 
Trebuie să trecem la treabă, 
pentru a pune în practică 
principalele obiective ale 
partidului, adică salvarea și 

reconstrucția țării.
- Ați vorbit în cadrul 

Conferinței despre aceste 
două obiective ca fiind o 
misiune istorică a PDSR. Cum 
veți face această re
construcție a țării?

- în primul rând trebuie spus 
că partidul a elaborat atât o 
strategie pe termen scurt, cât și 
una pe termen mediu și lung 
pentru îndeplinirea celor două 
obiective. Mai întâi trebuie 
stopat declinul economiei, 
deoarece România nu se poate 
salva decât prin dezvoltare 
economică, unitate și conciliere 
națională. Am elaborat un 
complex de programe pentru 
fiecare sector economic în 
parte. Și aici aș dori să amintesc 
doar de Programul Național de 
Modernizare a Agriculturii, 
Dezvoltare Rurală și Renaștere a 
Satului Românesc, precum și de

Programul Național de 
Infrastructură. Această 
abordare prin programe 
naționale dă garanția atingerii 
obiectivelor de creștere 
economică, de sporire a 
gradului de utilizare a forței de 
muncă, în principal prin 
absorbția șomerilor. Se poate 
asigura astfel o creștere a 
puterii de cumpărare și a 
stabilității veniturilor reale ale 
românilor. Strategia de 
reconstrucție, modernizare și 
dezvoltare economică " și 
socială se bazează pe un set 
de politici coerente corelate pe 
termen mediu și lung. Este 
vorba despre politicile 
economice centrate pe o 
creștere economică susținută

Andrei NISTOR
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COTIDIAN INDEPENDENT A APARE LA DEVA Drama teatrelor 
naționale de
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Șubrezenia coaliției sau

Cum se sacrifică 
puterea

Măcinată de lupte interne, pornind de la diverse interese ale 
partidelor ce o compun, coaliția fierbe din când în când și 
aparenta coabitare armonioasă se transformă într-un cazan sub 
presiune, aburul format având nevoie de o supapă de refulare. 
Un asemenea moment tensionat s-a creat în ultima vreme când 
certurile și acuzele reciproce între PD, pe de o parte, și PNȚCD și 
PNL, care s-au coalizat, pe de altă parte.

învinuirile reciproce au atins cotele de fierbere mai ales după 
ce PD a cerut anchetarea unor miniștri țărăniști care nu au 
gestionat corect fondurile alocate. Tensiunea a fost, de 
asemenea, sporită de unele scandaluri ivite în legătură cu 
nerespectarea algoritmului convenit și cu unele destituiri și numiri 
în posturi importante.

în vederea aplanării conflictelor ivite și clarificării lucrurilor 
pentru a se ajunge din nou la pace, liderii partidelor din coaliție s- 
au întâlnit miercuri la Snagov să discute problemele în 
divergență, hotărând să aibă loc o nouă rundă de negocieri spre 
sfârșitul acestei luni, în 29 octombrie, deoarece conflictul n-a 
putut să fie complet dezamorsat.

intr-o declarație a sa liderul țărănist, Ion Diaconescu, a 
susținut că "toată lumea exagerează", iar combativul Opriș, aflat

Nicolae TÎRCOB
(Continuare in pag. 2)

(âșiifjuri
uplimenture . .. 

pe luirtie
Din rândul bugetarilor, 

personalul din învățământ pare 
să-și fi exprimat cel mai hotărât 
nemulțumirile salariale în ultimul

timp; și asta in repetate rânduri. 
Situându-se ani în șir spre limita 
minimă a salariului brut pe 
economie, cadrele didactice au 
fost în ultimii ani cât de cât 
“reabilitate” în această privință. 
A crescut încadrarea, s-au mai 
adăugat niște sporuri, se mai lasă 
câte o portiță deschisă spre alte 
facilități; și uite-așa în prezent 
salariul de bază poate varia,

conform Legii salarizării, între 
735 000 și 3 100 000 de lei în 
învățământul universitar, 
respectiv între 600.000 și 
2.400.000 de lei în cel 
preuniversitar în cazul cadrelor 
didactice care muncesc în 
mediu! rural acestor sume Ii se 
poate adăuga (în măsura în 
care sunt și fonduri suficiente) 
un spor de izolare echivalent cu 
până la 80 la sută din salariu.

Teoretic, așa stau lucrurile, 
în plan practic, însă, mai e 
nevoie și de câte-o amenințare 
cu greva ori chiar de grevă 
generală pentru ca aceste 
salarii să se regăsească în 
buzunarele dascălilor atunci

Georgeta BIRLA
(Continuare în pag. 2)

intr-adevăr, în viața celor mai cunoscute instituții de teatru 
românești au apărut adevărate drame existențiale. Lipsa 
banilor, chiar și după rectificarea recentă de buget, le afundă 
tot mai mult în mâlul tranziției care acoperă ce era mai luminos 
în spiritualitatea noastră, în cultura ce ne-a menținut mereu, 
peste ani, în Europa. Acum, se pare, că și în acest domeniu 
vom începe să năzuim... spre Europa! lată că lumea aceasta și 
evoluția ei nu sunt deloc ,,rotunde": Acum 2000 de ani, romanii 
se străduiau să ofere ,,pâine și teatru"; acum la noi nu se mai 
oferă nimic.

Drama a lovit teatre mari încât te sperii. Este vorba de 
teatrele naționale din București, Craiova, lași, Timișoara, Cluj- 
Napoca ș a. care depind direct de Ministerul Culturii. Lor li se 
alătură operele naționale din aceleași orașe, care nu mai pot 
plăti salariile de mizerie oferite, de obicei, artiștilor, nu mai 
există banii necesari montărilor de spectacole, apropierii 
colaboratorilor de seamă. Cu aceasta, publicul se 
îndepărtează de la sine de sălile de spectacole. Porțile 
teatrelor se închid. Nici în cele mai crunte coșmaruri nu ni s-a 
înfățișat un tablou atât de sumbru - se închid instituțiile care 
ne-au oferit faimă în lume, ne-au adus premii la care n-am 
sperat.

_________ Minei BODEA 
.(Continuare în pag. 2)

•ANUNȚ
Declar greva foamei
Zilnic între 10,30 - 

11,30.

Liceul de 
Informatică din 

Petroșani a 
împlinit SO de ani 

de existență 
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gWEST BANK
DEVA, Bd. Decedai, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 • 

Fax 234483 
ACORDĂ DOBÂNZI ATRACTIVE 

IA DEPOZITELE IN LEI 
- PERSOANELOR FIZICE 

x la 30 de zile - 

50% /an 
prin capitalizare - 

63,21 %/an 

x la 90 de zile - 

53% /an 
prin capitalizare - 

64,49%/an

Ieri, la Deva a avut loc
Festivitatea decernării 

diplomelor pentru firmele 
clasate în top pe anul 1998

Ca în fiecare an, toamna, când se numără bobocii, firmele 
din județul nostru clasate în top pe primele trei locuri, în 
funcție de profilul de activitate sunt distinse cu diplome oferite 
de către Camera de Comerț și Industrie a județului 
Hunedoara.

La festivitatea de decernare a acestor distincții, oferite 
pentru rezultatele obținute în activitatea desfășurată în anul 
1998, care a avut loc la Hotel Deva, au luat parte, pe lângă 
conducătorii firmelor aflate în top, reprezentanți ai 
autorităților județene și locale, invitați, reprezentanți ai mass 
media.

Clasamentul complet privind topul firmelor hunedorene 
a fost publicat în ziarul Cuvântul liber nr.2497 din 9-10 
octombrie a.c.

Cu acest prilej ne face plăcere să reamintim cititorilor 
ziarului nostru că la profilul mass-media - firme mici - Casa 
de presă și editură Cuvântul liber s-a clasat pe primul loc. 
(N.T.)

a Banca 
W" Internaționala 

a Religiilor 
oferă persoanelor 

______ fizice______  
„CERTIFICATE PENTRU 
CONTUL DE DEPOZIT” 
cu DOBÂNDA FIXA de 

56% pe an
și scadență la

96 de zile prin 
unitățile sale din 
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Deva, Brad, Orăștie 
și Hațeg

„Se aduc mărfuri care să
permită rularea banilor"
în centrul de comună 

Burjuc funcționează doar 
două magazine de unde se 
aprovizionează populația 
satului: unul al cooperației de 
consum și celălalt al unei 
societăți particulare. Alte două 
magazine particulare din 
aceeași localitate au dat 
faliment după 3-5 ani de 
activitate. Cum am aflat la 
primărie, comerț mai fac în 
satele comunei și alți 
particulari, în Tisa funcționând 
trei buticuri și câte unul în 
Glodghilești, Tătărăști și 
Brădățel, suficiente pentru 
populația comunei de 1112 
persoane, ținând seama de 
faptul că cei care au 

posibilități se aprovizionează 
și de la Deva.

După cum am constatat, 
magazinul cooperației s-a 
restrâns într-un singur spațiu 
comercial, fost local de

Comeitui la sate
r 

alimentație publică, în celelalte 
încăperi făcându-se unele 
lucrări de reamenajare. Fără 
prea multă dorință de 
comunicare, cu toate că nu 
avea nici un potențial 
cumpărător, vânzâtoarea (ne- 
a spus în sfârșit că se 
numește Mirela) n-a vrut să 
ne dea vreo informație despre 

destinația fostelor încăperi 
ale complexului comercial, 
invitându-ne să mergem la 
sediul cooperației, care se 
află la Zam. Aprovizionarea 
este corespunzătoare, în 
opinia salariatei, dar nu sunt 
cumpărători, deoarece vin 
de obicei dimineața că apoi 
pleacă pe câmp. De 2-3 ori 
pe săptămână este trimisă 
mașina cu marfă pentru 
acest magazin, ținându-se 
seama de ceea ce se 
solicită. „Pâinea se aduce 
marțea și miercurea de la

Estera SÎNA

(Continuare în pag. 2)
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Cum se sacrifică
puterea
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permanent în ofensivă și mereu cu dreptatea de partea sa, a 
acuzat PD-ul că acesta mai degrabă servește opoziția decât 
coaliția din care face parte.

Ripostând dur la învinuirile ce i se aduc, liderul PD, Petre 
Roman, a trecut la contraatac, afirmând că "demolarea PD e 
opera țărăniștilor șl liberalilor", că “asemenea atacuri nu s-au 
întâlnit nici din partea opoziției".

în conjunctura actuală politică tulbure, nu este de mirare că 
pe scenă dispar și apar fel de fel de alianțe, fiecare partid 
căutând să-și găsească o platformă electorală mai bună. 
Oricum, spargerea coaliției ar însemna ori căderea, ori formarea 
unui guvern minoritar, ceea ce ar face ca să nu mai existe-nici o 
stabilitate și s-ar grăbi astfel alegerile anticipate.

Acum, când țara se confruntă, mai alesuri prag de iarnă, cu 
greutăți imense, politicienii de la putere în loc să caute și să 
găsească soluții pentru atenuarea suferințelor celor ce i-au 
ales, nu fac altceva decât să aprindă focul certurilor, 
considerând probabil că în acest mod abat atenția de la 
necazurile reale ale oamenilor, care nu-și mai pot achita facturile 
mereu încărcate, iar coșul zilnic este tot mai ușor și gol.

Vedem deci, cu limpezime că, în ciuda promisiunilor 
electorale, care spuneau clar că a sosit timpul să se mai 
sacrifice și puterea, deoarece poporul a suferit destul, coaliția 
aflată ia putere a uitat foarte repede mesajul și interesul 
național, plata a diverse polițe, clientelismul, corupția și hărțuiala 
fiind elementele ce domină viața partidelor aflate în coaliție. 
Armistițiul temporar încheiat la întâlnirea de miercuri a liderilor 
partidelor din coaliție dă un răgaz ca din nou pozițiile să fie 
oarecum armonizate. Pentru câtă vreme, rămâne să vedem. 
Compromisurile făcute, potrivit cărora miniștrii țărăniști se vor 
lăsa anchetați, iar democrații vor susține legile restituirii 
proprietăților și funcționarului public (prin asumarea răspunderii 
guvernamentale), îi dau nădejde lui Vasile Lupu că se va putea 
ca înțelegerea și coaliția să mai dureze un an de zile.

Farmacii de serviciu
Farmacia "Nirvana” va onora rețetele pentru deveni în 

zilele acestui sfârșit de săptămână. Este situată pe strada 
D. Zamfirescu, nr. 1, telefon 226193.

în municipiul Hunedoara va fi de gardă, sâmbătă și 
duminică, farmacia “Alfa” - zona Gambrinus, telefon 
722593. (E.S.)

Mesajul președintelui j
PDSR, Ion Iliescu, 
adresat locuitorilor

județului Hunedoara
“ Le doresc tuturor sănătate și sperăm ca noul 

care se apropie cu pași repezi să aducă mai multe 
bucurii, un trai mai bun locuitorilor județului 
Hunedoara, de fapt tuturor cetățenilor români. îmi 
amintesc cu plăcere că oriunde am fost în județul 
dumneavoastră întâlnirile cu cetățenii s-au desfășurat 
printr-un amplu dialog, cu căldură și amiciție. Să 
sperăm că împreună vom reuși.”

an

Ion Iliescu J
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de dezvoltarea sectorului privat 
din industrie, agricultură și 
servicii, de restructurare 
selectivă și modernizarea 
sistemului economic național. 
Politicile sociale vor fi orientate 
pe stimularea cererii populației 
prin creșterea gradului de 
ocupare a forței de muncă. 
Politicile comerciale vor fi 
îndreptate spre stimularea 
exporturilor ca prioritate 
națională, realizân'du-se astfel 
un echilibru dinamic 
schimburilor comerciale.

■ Dar concret, spre exem
plu cum vedeți rezolvarea 
problemei pensiilor și în 
general care sunt măsurile de 
protecție socială pe care le 
aveți în vedere pentru 
protejarea categoriilor sociale 
defavorizate?

- în ceea ce privește pensiile 
avem în vedere o corelare și 
majorare a pensiilor care să 
poată asigura un minim de trai 
decent. Până la această măsură

al
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ÎN CURÂND, FIECARE JUDEȚ CU EDIȚIA 
SA LOCALĂ A GHIDULUI PAGINI AURII
Ghidul Pagini Aurii s-a distribuit deja în 27 de județe!

Urmează Hunedoara, unde înscrierile în Pagini Aurii, ediția 
locală, sunt în plină desfășurare.
E oralul tău! E afacerea ta! E ghidul tău! Inscrie-te și tu în Pagini Aurii, ediția de Hunedoara: o'nouă promisiune 
ce va deveni în curând realitate.

Ești în Pagini Aurii, 
deci exiști.

EI CU DISTRIBUIREA LOR, NOI CU ÎNSCRIEREA NOASTRA!

Pagini Aurii
• Ghidul complet al persoanelor juridice din Hunedoara.
• Cuprinde lista oficială a abonaților telefonici din Hunedoara
• Cea mai bună clasificare.
• Ușor de consultat.
• La îndemâna clienților 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an.
• Distribuit gratuit.

r
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când trebuie și “așa cum zice 
legea”. Căci nu o dată acordarea 
sumelor cuvenite pentru munca 
efectuată zi de zi a fost pusă sub 
semnul întrebării și amânată din 
aceleași preabinecunoscute 
motive, devenite refrenul 
preferat al Ministerului Educației 
Naționale: “ministerul n-are 
destui bani”.

De când cu reforma 
învățământului, s-a descentralizat 
decizia în privința resurselor 
financiare, inspectoratele școlare

£

și unitățile de învățământ fiind 
libere (de parcă doar asta le-ar fi 
lipsit) să atragă venituri și din alte 
surse decât bugetul de stat: bugete 
și contribuții locale, fondul 
special al învățământului, venituri 
proprii ori programe interna
ționale. In acest context, zicea 
nu demult unul dintre angajații cu 
anumite responsabilități în cadrul 
ministerului: “MEN încurajează 
unitățile de învățământ să 
administreze eficient fondurile de 
la bugetul de stat și să atragă bani 
și din alte surse, astfel încât să 
poată acorda cadrelor didactice 
atât salariile calculate conform 
noii legislații, cât și alte venituri, 
în funcție de performanțele 
profesionale de care acestea dau 
dovadă”. Cam asta i-a mai rămas 
ministerului - să încurajeze și să 
recomande; în rest, e prea ocupat 

kcu reforma...

Câștiguri 
sup limentare

Păi care fonduri și de unde 
atâtea (re)surse, domnilor 
ministeriabili, când din bugetele 
locale abia se mai cârpește 
câte-un perete ori se mai 
repară câte-o conductă; când 
igienizările se fac în 
îngrijorător de multe cazuri cu 
contribuția decisivă a părinților; 
când cu orice bănuț obținut de la 
vreun sponsor mai cu “dare de 
mână” se cumpără câte-un 
calculator (că tot prevede 
același minister rețele de 
calculatoare în fiecare școală) 

>
sau vreun mult râvnit material 
didactic; când pentru a 
beneficia de programe 
internaționale trebuie să fie 
vorba ori despre o școală de-a 
dreptul dărăpănată ori să 
întrunească până la ultimul 
punct cerințele de rigoare etc.

Și-atunci de unde să mai 
spere cadrele didactice (e- 
adevărat, cele care merită) că 
se vor “îmbogăți” pe măsura 
acelor “performanțe profe
sionale” menite să ridice 
prestigiul școlii românești și 
standardele silitorilor săi 
elevi?... Căcr-dacă școlile de 
elită își vor putea permite un 
asemenea lux la un moment 
dat, e cel puțin îndoielnic că o 
unitate școlară “de rând”, care- 
și are și ea performanțele ei, îi 
va putea onora astfel pe dascălii 
săi.

SIr

reconstrucția tarii
r r

rr

noi avem în vedere o indexare a 
pensiilor cu cel puțin 80% din 
rata inflației. Ca termen general 
în problema protecției sociale 
vom lua mai multe măsuri dintre 
care amintesc: realizarea unei 
supravegheri riguroase a 
prețurilor, mai ales’ în cazul 
serviciilor de monopol, 
restructurarea sistemului de 
asistare a orfanilor și a 
persoanelor instituționalizate, 
rezolvarea problemei persoanelor 
fără mijloace de întreținere, 
sprijin pentru buna funcționare a 
caselor de asigurări de sănătate, 
protecția familiei și creșterea 
siguranței cetățeanului și a 
bunurilor sale.

- Care ar fi coordonatele 
politicii fiscale a PDSR?

- Avem în vedere reducerea 
gradului de fiscalitate, realizând

„Se aduc mărfuri
care să permită 
rularea banilor"

(Urmare din pag. 1)

în

brutăria cooperației din Ilia. 
Avem în vânzare vase, 
porțelanuri, sticlărie,
prosoape, cizme din gumă, 
detergenți, mături."

Vânzările ajung 
medie, lunar, la 6-7 milioane 
de lei.

Vânzătoarea era
conștientă de aspectul 
respingător ce-l oferea un 
perete scorojit al prăvăliei, 
ce purta urmele infiltrării 
apei pluviale prin planșeu: 
,,S-au făcut reparațiile la 
acoperiș și acum trebuie să 
aștept să se usuce pentru 
a-l putea zugrăvi."

La mică distanță 
spațiul cooperației, 
imediata vecinătate 

de 
în 
a 

acestuia, este amplasat
buticul SC Elvis Prest SRL. 
Avea lacătul pe ușă în jurul 
orei 11,20. Din spusele 
localnicilor și din reclama de 
pe ușă aflăm că vinde 
băuturi și alimente 
preambalate. „Azi a fost zi 
de pâine și a fost deschis 
mai de dimineață - spunea 
cineva. Programul și-l fac în 
funcție de timpul oamenilor." 
Aceeași persoană afirma 
că prețurile sunt aici 
acceptabile, în plus, are în 
vânzare și pâine neagră și 
cornuri. Se vinde mai ieftin 

astfel o sporire a bazei de 
impozitare; prin urmare acest 
fapt nu va avea consecințe 
negative asupra bugetului. 
Dorim să asigurăm o proporție 
echitabilă între impozitele 
directe și cele indirecte precum 
și între impozitarea veniturilor 
din fructificarea capitalului și a 
celor din muncă. Taxele și 
impozitele trebuie să stimuleze 
procesele de muncă, econo
misire și investire, precum și 
exportul. Dorim să reducem 
TVA la alimentele de bază, la 
medicamente, haine pentru 
copii, transport public, cărți și 
ziare. De asemenea, avem în 
vedere o revizuire a sistemului 
de accize.

■ Die prim-vicepre- 
ședinte, vă mulțumim. 

cu două-trei sute de lei față 
de prețurile celuilalt 
magazin.

„La pâine, oamenii sunt 
înscriși și știe fiecare al cui 
client este - spunea o 
localnică. Sunt oameni care 
fac cumpărături și -de la 
cooperație și de la butic."

în privința lipsei din 
aprovizionare a unor 
mărfuri, în general a 
uneltelor agricole, notăm că 
oamenii „merg la Deva 
pentru a și le cumpăra”. „Se 
aduce ceea ce se vinde 
repede, pentru ca mărfurile 
să nu stea pe stoc - spunea 
Eugenia Mariș. Comercianții 
încearcă să aducă marfă 
care să le permită rularea 
banilor, altfel nu supra
viețuiesc." O mai bună 
cunoaștere de către co- 
mercianți a solicitărilor - 
considerăm noi - i-ar scuti 
pe săteni de drumuri și de 
cheltuieli suplimentare.

(Urmare din pag. 1)

Ce folos că avem artiști 
mari, regizori, scenografi de 
renume, dacă nu putem să le 
punem în evidență valoarea, 
să ieșim cu ei în lume?! Este 
urmarea firească a scăderii 
bugetului culturii pe acest 
an la 46 la sută față de 
bugetul anului trecut, după 
cum mărturisea ministrul 
culturii Ion Caramitru.

Față de starea de fapt 
înregistrată la instituțiile 
naționale, putem să spunem 
că teatrele din județul nostru 
sunt favorizate din acest 
punct de vedere. Și aceasta 
datorită sprijinului acordat 
de Consiliul județean, chiar 
dacă în fruntea acestui 
organism se află un inginer, 
dl Gheorghe Barbu, un om

naționale

contabilă la 
Dramatic ,,I.D. 
din Petroșani, 
că cele două

cu sensibilitate și sufletul 
deschis culturii. Până acum, 
Consiliul județean a acordat 
fondurile necesare pentru 
salarii și montări de 
spectacole, după cum ne-au 
mărturisit directorul Teatrului 
de revistă din Deva, dl 
Adrian Comșa, și dna Maria 
Bărleanu, 
Teatrul 
Sârbu" 
Credem 
instituții vor fi ajutate și în 
continuare pentru acoperirea 
cheltuielilor viitoare, inclusiv 
a celor pentru căldură și 
lumină, care nu sunt deloc 
de neglijat. Drama pe care o 
trăiesc însă teatrele 
hunedorene, pentru că și 
acestea trăiesc o dramă, 
este aceea 
spectatorilor, 
explicabilă mai ales la 
teatrul 
municipiu 
șomerilor 
mare, 
populației - extrem de mici. 
Din cauza sărăciei nici 
măcar copiii nu mai pot 
participa la spectacolele ce 
le sunt dedicate, lucru mai 
mult decât trist.

Ne întrebăm 
alături de toți cei 
ceva pentru 
românească: 
încotro? Omul încotro?

a lipsei 
situație

petroșănean, 
unde numărul 

este extrem de 
iar veniturile

j/ noi 
ce simt 
cultura 
Cultura1
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Valea Jiului a fost 
gazda 

Simpozionului 
International de 

r 

Topografie Minieră
în cursul săptămânii trecute, Societatea Internațională 

de Topografie Minieră, organizație nonguvernamentală a 
UNESCO, fiind organisrh permanent în Congresul Mondial 
de Minerit și având ca sarcină principală colaborarea 
specialiștilor din domeniul topografiei miniere, a organizat 
un Seminar internațional în Valea Jiului. La acest seminar 
au participat specialiști în topografie din Africa de Sud, 
Ungaria, Polonia și Bulgaria.

Participanții au putut vizita Universitatea Petroșani unde 
au vizionat o Expoziție tehnică, iar apoi, pe parcursul a 2 
zile, au făcut o vizită de documentare în toată Valea Jiului.

Dumitru Gheran - membru al Comisiei a lll-a, a făcut în 
cadrul acestui Simpozion o prezentare a bazinului carbonifer 
Petroșani astfel: “După Revoluția din ’89, când s-a trecut de 
la o economie de tip socialist la o economie de piață, 
producția de cărbune a Văii Jiului a scăzut de la 10.000 
milioane tone, astfel că în ’98 se produceau doar 4 milioane 
tone. Adaptarea la o economie de piață a condus la 
orientarea economiei spre deținerea unei producții a li niabile 
la economia de piață. S-au închis 3 mine și dacă în '97 CNH 
avea 23.000 angajați, acum în '99 mai sunt doar 19.000. 
Reducerea personalului s-a făcut cu anumite tulburări 
sociale ce au primit numele generic de mineriade. Totuși, 
în această perioadă s-au format o serie de cadre specializate, 
pregătite de Universitatea Petroșani.” în încheiere, prof. 
Dumitru Gheran apreciază că probabil se vor găsi locuri de 
muncă pentru disponibilizați și nu vor mai fi tulburări sociale, 
în prima zi a seminarului, llie Bălănescu. dir. gen. CNH, le-a 
urat bun venit participanților la seminar, iar nouă ne-a spus 
că speră ca participanții să-și facă o impresie bună despre 
realitățile de azi.

Mihaela FĂGAȘ

In audientă la
9

redacție
Dl loan Vladimir Sîrbu 

din comuna Ghelar s-a 
prezentat la redacția 
ziarului nostru cu o 
problemă. A lucrat până în 
luna mai ’99 ca lăcătuș la 
mina Ghelar, dată la care a 
cerut să fie disponibilizat. A 
primit până acum, prin CEC 
Hunedoara - așa cum susține 
-suma de 3.875.000 lei pentru 
lunile mai-iunie, iar pentru 
iulie 1.875.000 lei. Pe lunile 
august-septembrie nu i s-au 
mai dat banii, la Sucursala 
CEC spunăndu-i-se că n-au 
fost virați banii în cont.

Greutățile financiare pe 
care le are - unul dintre copii 

\__________________________

Vineri
15 octombrie 

fvr 1
9.00 TVR lași 10.0Q

Art-Mania (r) 11.00 TVR Cluj-
Napoca 12.00 Rock la miezul
nopții (r) 13.00 TVR Timișoara
14.30 Gimnastică artistică 16.25
Emisiune în limba germană 18.05 
Jumătatea ta (cs) 19.05 Sunset 
Beach (s) 19.55 Amintiri din 
secolul XX 20.00 Jurnal; Știrea 
zilei; Sport. Meteo 21.00 Doi 
băieți, o fată și o pizzerie (s, ep. 
3) 21.30 Știrile de sâmbătă asta
22.45 Omul de nicăieri (s) 23.35 
Jurnalul de noapte

10.15 Limbi străine. Spaniolă 
11.10 Familia Simpson (s) 13.10 
Mistere și minuni (do) 14.00 TVR 
Craiova 14.40 TVR Cluj-Napoca 
15.00 Delfi și prietenii săi (d.a) 
16.00 Obsesia (s, ep. 24) 16.45 
Santa Barbara (s) 17.30Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 
Melies Vrăjitorul (III) 19.00 
Galeria marilor interpret 19.45

V Videoclipuri 21.00 Concert 22.00 

încă elev în clasa a Xll-a, 
iar mama dumnealui 
operată pe cord deschis -I- 
au adus în situația să se 
întrebe cum va rezolva cu 
cheltuielile în continuare, 
l-au pus pe drumuri. Cele 
aproximativ 32 milioane de 
lei pe care ar trebui să le 
mai primească l-ar scoate 
din impas. "Sunt 
descurajat - afirma -, cum 
mă voi descurca?". După 
numeroase drumuri făcute 
la Hunedoara pentru a-și 
ridica banii, au început 
drumurile la Deva. De-ar fi 
cel puțin cu folos... (E.S.)

' >
Lumea vitezei 22.50 Infidelități 
(s, ep. 3)

ANTENA 1
10.00 Știri 10.10 Colivia de 

aur (s) 11.00 Inspirația Carolinei 
(s) 11.30 El casnic, ea 
muncește (co. SUA ’84) 13.00 
Știrile amiezii 13.15 Viitorul 
începe azi (s) 14.00 Esmeralda 
(s) 15.00 Fotbal: Divizia A 
Ursus: FC Brașov - FC Național 
(d) 17.00 ȘJiri 17.25 Elena, viața 
mea (s, ep. 99, 100) 19.00 
Observator 20.00 Regăsirea 
(dramă SUA 1994) 22.00 
Observator 22.30 Vitamina V - 
Veselie 23.00 Colecția Jackie 
Chan

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! 10.00 Tânăr și neliniștit 
(r) 12.30 Royal Canadian Air 
Force (s,e p. 10) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.05 Babylon 5 (s, ep. 
45) 13.50 Ani de liceu (s, ep. 
30) 14.15 Miracolul tinereții.(s)
14.45 Familia Bundy (s) 15.15

Programe TV - sâmbătă si duminică
Sâmbătă

16 octombrie

TVR 1
8.00 Povești de 

adormit copiii (s, ep. 51, 
52) 9.00 Gimnastică
artistică 11.00 Art-Mania 
14.00 Arca... Marinei
16.30 Adevărul despre 
femei (s, ultimul ep.) 
17.10 Teleenciclopedia 
17.55 Farmece (s, 
ultimul ep.) 18.45 
Sarabanda (cs) 19.30 
Carol și compania (s) 
20.00 Jurnal. Meteo. 
Sport 20.30 Surprize, 
Surprize (var.) 22.30 Dr. 
Quinn (s, ep. 3) 23.20 
Jurnalul de noapte

TVR 2
10.35 Toate pânzele 

sus! (s) 12.30 TVR
Timișoara 14.00 Poliția 
judiciară (s) 14.55
Videoclipuri 15.05 
Aragon, puterea
magică a cuvintelor (do) 
16.00 Obsesia (do) 16.45 
Santa Barbara (s) 17.35 
SOS la capătul lumii! 
(d.a) 18.00 Monștrii
mărilor (do) 19.55 
Referene fără vârstă 
20.15 Teatru TV 22.05 
Fotbal Meci din Camp. 
Spaniei, etapa a Vll-a 
(d)

ANTENA 1
8.30 Desene animate 

9.00 Istoria muzicii 
reggae (do) 10.00 Casa 
de piatră 11.00 Orient 
Express (talkshow) 13.00 
Cu Țopescu de la A la 
infinit (mag.) 14.00 
Fotbal Divizia A Ursus: 
FC Argeș - FC Bacău (d) 
18.00 Elena, viața mea 
(s) 18.50 Fashion Club 
19.00 Observator 20.00 
Fotbal Divizia A Ursus:

Aripile pasiunii (s) 16.00 Tânăr 
și neliniștit (s,e p. 855) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 Rosalinda 
(s, ep. 33) 18.30 Urmărire 
generală 19.00 Reforma la 
români 19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Dosarele X (s, ep. 125) 21.30 
Profiler - psihologia crimei (s, 
ep.7) 22.25 Știrile PRO TV 22.30 
Chestiunea zilei

ACASĂ

6.00 - 12.35 Filme și seriale 
(reluări) 14.15 Nimic personal 
(s) 15.00 Viața noastră (s) 
16.00 Preciosa (s) 17.00 Cartea 
cărților (d.a) 17.30 Dragoste și 
putere (s) 18.20 Acasă la 
bunica 18.30 Renzo și Adriana 
(s) 19.30 Lanțurile iubirii (s) 
20,20 Somn ușor! 20.30 înger 
sălbatic (s) 21.30 Sânge din 
sângele meu (s) 22.30 Tata e 
plecat în călătorie de afaceri (f. 
Iugoslavia '85, p. I)

PRIMA TV

8.00 Dimineața cu Prima 12.00 
Nadine Show (r) 13.00 Politica

Steaua - Ceahlăul (d)
22.00 Observator 22.30 
Negustorii de copii 
(dramă SUA 1994)

PRO TV
9.00 Yeung Hercules (s, 

ep. 1) 10.00 Lois și Clark 
(s, ep. 44) 11.00 Promo
tor 11.30 www.apropo.ro 
12.00 Profesiunea mea, 
cultura 12.55 Știrile PRO 
TV 13.10 Generația PRO 
17.15 ProFashion (mag.)
17.45 Super Bingo 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 
Vacanța mare la PRO 
TV 21.00 48 de ore (co. 
SUA 1982) 22.45 Știrile 
PRO TV 23.00 OZ - 
închisoarea federală (s, 
ep. 7) 0.00 Columbo: 
Avocatul diavolului (f.p. 
SUA 1990)

Duminică
17 octombrie

TVR 1
9.00 Ursulețul Winnie 

(d.a) 11.00 Viața satului
13.30 De luni până
duminică 14.15
Divertisment 15.40 
Lumea bărbaților (s) 
16.05 Auto Club 16.55 
Blankenese (s, ep. 4) 
17.40 Trupa de șoc 18.10 
Spectacolul lumii 18.45 
Divertisment 20.00 
Jurnal. Meteo 20.25 
Duminica sportivă 21.45 
Când un bărbat iubește 
o femeie (dramă SUA 
’94) 23.45 Jurnalul de 
noapte 23.50 Pe față 
(talkshow)

TVR 2
9.00 Născuți printre 

animalele sălbatice (do)
9.30 Arca lui Noe (r)

de mâine (r) 15.00 Viața în di
rect 16.00 Telenovelă 17.00 
Nadine Show 18.00 Știri, Sport, 
Meteo, Clip Art 19.00 Românie, 
Românie 19.15 Karaoke Show
20.15 Alegeți filmul 21.30 Real 
TV 22.00 Românie, Românie...
22.15 Știri 22.45 Revista presei

HB®
10.00 Scrisori de la un ucigaș 

(thriller SUA 1997) 11.45 
Evadare din Los Angeles (f.a. 
SUA 1996) 13.30 între dragoste 
și ură (co. SUA 1996) 15.15 
Ochiul divin (dramă SUA 1997)
16.45 Hot Boyz (f.a. SUA ’99)
18.30 Guvernanta (dramă SUA 
1998) 20.30 Două zile în Los 
Angeles (f.p. SUA 1996) 22.15 
Un bărbat multiplicat (co. SUA 
1996) 0.15 Jurnalul Pantofului 
Roșu (s, er.)

TELE7ABC
(canal 34 UHF)
9.00 Știri locale (r) 9.10 

Deva Mix (r) 9.40 Info matinal
10.30 Dintre sute de ziare (r)

10.30 Jamiroquai, FFF 
11.20 TVR lași 13.20 
Știrile... XXL pentru 
copii și tineret 13.50 
Poliția judiciară (s)
14.45 Videoclipuri
16.00 Obsesia (s) 16.45 
Santa Barbara (s) 18.30 
Rumba-Tumba... și 
copiii cântă ce vor ei! 
19.05 Timpul trecut 
(do) 19.55 Un secol de 
cinema (do): Sophia 
Loren 22.30
Sportmania 22.45
Eliberarea copiilor 
(dramă SUA 1991)

ANTENA 1
8.00 Credință și viață 

9.00 Desene animate 
10.00 Godzilla (d.a) 
11.00 Aventurile lui 
Sindbad (s, ep. 5) 11.45 
Buni prieteni 12.15 
Seria Stan și Bran 
13.00 Duminica în 
familie (mag.) 15.00 
Fotbal Divizia A Ursus: 
Dinamo - Rapid (d) 
18.00 Elena, viața mea 
(s) 19.00 Observator
22.30 Meciul 
meciurilor

PRO TV
9.30 Super Abra

cadabra 11.00 Destine 
celebre (do, p. 5) 
12.00 Profeții depre 
trecut 12.55 Știrile 
PRO TV 13.35 Ce se 
vede 13.50 Prețul 
corect 14.20 Ches
tiunea zilei 15.00 Auto 
Marele Premiu de F1 
al Malayisiei (înreg.)
16.45 Echipa mobilă 
17.00 Beverly Hills (s, 
ep. 168) 18.00 Te uiți și 
câștigi ! 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Cupidon 
(s, ep. 7) 21.00 Abisul 
(f. SF SUA 1989) 23.00 
Procesul etapei 01.00 
Magazin sportiv

15.15 Post meridian 17.30 
Deva Mix 18.00 Știri 18.10 Lou 
Grant (s) 19.00 Secția de 
poliție (s) 20.00 Actualitatea 
Tele 7 20.45 Știrile locale 21.00 
Dintre sute de ziare 22.00 
Lumea în clipa 2000 23.20 
Tentații 0.00 Știrile locale

PRO TV - DEVA
06.10-06.50 Program comer

cial PRO TV Deva 06.50-07.00 
Știri locale (r) 07.00- 
10.00"Bună dimineața, PRO TV 
e al tău!" (coproducție) 10.00-
10.45 Program comercial PRO 
TV Deva 17.00-17.30 Știrile 
PRO TV București (coproducție 
și insert Știri Deva) 19.30-20.30 
Știrile PRO TV București 
(coproducție și insert Știri 
Deva) 22.20-22.30 Știri pe scurt 
PRO TV Deva

Redacția nu-și asumă mo
dificările ulterioare interve
nite în programele postu
rilor TV. ■ ;.. ’

iieeeșecțjL
Vineri, ÎS octombrie

O BERBEC
Pe zi ce trece sunteți într-o 

formă mai bună, doamnelor, și 
dacă vă aflați în căutarea 
unorasociați pentru afaceri, 
încercați cu cineva din zodiile 
Taur, Fecioară, Scorpion sau 
Pești.

O TAUR
Nu vă zgârciți să cheltuiți 

pentru sănătate și bună 
dispoziție. Cineva se apropie 
de dv. cu intenții serioase și 
asta vă satisface vanitatea. 
Nu vă jucați însă cu focul!

3 GEMENI
Vă veți bucura de o formă 

excelentă, care se va 
concretiza în performanțe. 
Aveți ocazia să vă evidențiați 
calitățile mai ales în cursul 
dimineții. în plus, aveți noroc la 
bani.

O RAC
V-ați fi gândit cu câteva 

luni înainte că și imprevizibilul 
vă poate ajuta? Puteți încheia 
afaceri avantajoase, puteți 
face călătorii plăcute și utile 
sau veți ajunge la informații 
valoroase.

O LEU
Veți fi mult mai sensibilă, 

mai iritabilă și mai 
răutăcioasă. Dacă vă simțiți 
jignită, nu stați pe gânduri, 
răzbunați-vă. Nu vă prea 
înțelegeți cu partenerul în 
această perioadă.

O FECIOARĂ
Azi nu trebuie să vă 

preocupe nimic. Vă veți simți 
bine, zilele săptămânii vor fi 
pline de culoare și de farmec. 
Acordați mai mult timp familiei 
și prietenilor.

O BALANȚĂ1
Oriunde mergeți veți găsi 

numai probleme financiare 
sau profesionale. Anturajul vă 
A/a sili să cheltuiți mai mult 
decât aveți. în dragoste veți 
obține tot ce doriți.

3 SCORPION
Soarele, Marte și Uranus 

aduc schimbări majore în viața 
dv. Recunoașteți că visați la 
o nouă dragoste, nu-i nici o 
problemă - realizați-vă acest 
vis.

O SĂGETĂTOR
Toate dorințele devin 

realitate. Sunteți întreprinzător 
și faceți ușor cunoștință cu 
persoane noi. Ideile dv. sunt 
imediat acceptate. Perioadă 
ideală conceperii de noi 
proiecte.

O CAPRICORN
în calea nativilor acestei 

zodii apar câteva obstacole 
neașteptate. Acestea vor fi 
lăsate în urmă cel târziu 
vineri, dar trebuie să rețineți 
experiențele din cele 
întâmplate.

O VĂRSĂTOR
Doamnele din vărsător vor 

fi, pe zi ce trece, în formă tot 
mai bună. Depășesc 
barierele cu inteligență, 
înaintând foarte repede spre 
atingerea obiectivelor.

O PEȘTI
Nu e bine să folosiți 

economiile adunate cu greu 
pe tot felul de nimicuri. Viața 
sentimentală va fi serios dată 
peste cap. Pregâtiți-vă pentru 
nenumărate certuri și 

^înțelegeri.

http://www.apropo.ro
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■ Ina dintre cele mai 
LJ acute probleme ale 

României în perioada de tran
ziție este cea a locuințelor, la 
primăriile aproape tuturor ora
șelor din țară zăcând de ani 
de zile numeroase cereri 
pentru o casă care nu au pu
tut fi rezolvate. Neputând asi
gura nici măcar banii pentru 
prioritățile din domeniile 
sănătății, armatei ori 
agriculturii, guvernele de 
după Revoluție n-au 
găsit niciodată fonduri 
măcar pentru finali
zarea blocurilor de 
locuințe începute pe 
/remea lui Ceaușescu 
și cu atât mai puțin 
pentru demararea con
struirii altora noi.

Pentru că cereri pentru 
locuințe sunt tot mai nume
roase, oamenii tot mai săraci, 
iar prețurile apartamentelor 
tot mai mari, guvernele au 
încercat în timp tot felul de 
soluții de la credite CEC cu 
dobândă subvenționată până 
la construirea unor locuințe 
sociale. Recent a luat ființă 
Agenția Națională de Locu
ințe care are, se pare, mai 
multe probleme decât per
spective, iar Parlamentul dez-

Conferința extraordi
nară a Consiliului Național 
ai Asociației Handi- 
capațiior Neuromotori din 
România, desfășurată în 8 
octombrie ia Arad, ia care 
au participat reprezentanți 
a opt asociații membre, a 
hotărât să facă lobby 
pentru o lege care să ofere 
șanse egale persoanelor 
cu handicap.

Președinții asociațiilor 
din Arad, Argeș, Caraș- 
Severin, Cluj, Hunedoara, 
Ialomița, Mehedinți și 
Sălaj au stabilit felul cum 
vor acționa pe pian local. 
Reprezentanții asociațiilor 
vor discuta cu sta fui orga
nizației județene a fiecărui 
partid politic întrucât este 
nevoie de obținerea spri-

_________________

Bolnavii vor putea cum
păra medicamente compen
sate în valoare de 600.000 de 
lei, cu 200.000 mai mult de
cât până acum, a declarat 
agenției MEDIAFAX Alexan
dru Ciocîlteu, președintele 
Casei Naționale de Asigurări 
de Sănătate. Pentru fiecare 

F

Oricum te uni
e cel mai Ieftin abonament GSMI
Ai toate motivele să te abonezi la Dialog Inedit:
* cele mai atractive tarife pentru convorbirile în rețea, 9* cenți de luni pînă 

vineri, iar în weekend, pentru toate convorbirile, tot 9* cenți.
* 2 luni de abonament gratuit și conectare gratuită)
* cel mai ieftin abonament GSM - 4$*

Și cel mai Ieftin telefon mobil!
W MOTOROLA începînd cu 34$* *,

NOKIA, ERICSSON
Cu orice abonament Dialog

Ofertă valabilă pînă la 13 noiembrie 1999
Prin rețeaua

ComputerLand
ROMÂNIA

Informații la tel.: (01)231.26.55; (01)230.77.37
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î
B-dul Decebal BI.S, parter, Tel. 054-216.759^
Silog

bate, tot pentru rezolvarea 
problemei locuințelor, Legea 
Creditului Ipotecar.

între alte chestiuni legate 
de urbanism și amenajarea 
teritoriului și de exercitarea 
profesiei de arhitect la Ate
lierul arhitecților șefi des
fășurat la sfârșitul săptămânii 
trecute la Vața s-au discutat 

Mutarea la țară- 
posibilă soluție la 

problema 
locuințelor??
tangențial și probleme legate 
de Agenția Națională de Lo
cuințe. Dl arhitect Șerban An
tonescu, secretar de stat în 
cadrul Ministerului Lucrărilor 
Publice și Amenajării Teri
toriului, le-a solicitat celor 
prezenți sprijinul în vederea 
identificării în Planurile Urba
nistice Generale a terenurilor 
libere pentru construcția de 
locuințe (de parcă asta ar fi 
marea și reala problemă?!).

Ca o alternativă la dificul
tățile cu care se confruntă 

jinuiui unui grup parla
mentar în atingerea 
scopului propus.

Dorința AHNR este ca 
proiectul de lege pe care- 
/ propune să intre în 
discuția Parlamentului 
României și în acest sens 
e nevoie ori de susținerea 
unui grup parlamentar ori 
de strângerea a 250.000 
de semnături în favoarea 
iui. Cum proiectul de lege 
prezintă reglementări care 
ie privește pe toate 
persoanele cu handicap 
nu doar pe handicapații 
neuromotori ei este 
agreat și de alte asociații.

De ce este nevoie, în 
opinia persoanelor cu 
handicap, de o altă lege 
care să le apere 

Plafonai rețetelor compensate 
a crescut cu 2OD.O' O de lei

medicament înscris pe rețetă, 
pacienții vor plăti câte două 
mii de lei în plus, a adăugat 
Ciocîlteu. în cazul în care 
medicamentul înscris pe re

Agenția Națională de Locu
ințe în demararea activității 
sale, dl Gheorghe Barbu, pre
ședintele Consiliului județean 
Hunedoara, a prezentat din 
partea autorităților locale hu- 
nedorene o soluție destul de 
inedită. Președintele con
siliului județean a propus 
identificarea în mediul rural a 

caselor nelocuite (exis
tente în număr destul de 
mare în Banat și Ardeal) 
și oferirea celor fără 
locuință a unor posi
bilități de cumpărare a 
acestor case. S-a 
că aceste case 
relativ ieftine, cu 
necesari pentru
struirea unui apartament 

la oraș putându-se cumpăra 
trei astfel de locuințe. în con
secință, celor interesați ar pu
tea să li se ofere o formă de 
finanțare care să cuprindă un 
credit pentru cumpărarea ca
sei și un altul pentru cum
părarea utilajelor agricole ne
cesare pentru deschiderea 
unei ferme, transformându-se 
astfel consumatorii de la 
oraș în producători de pro
duse agricole la țară.

spus 
sunt 
banii 
con-z

Ciprian MARiNUl

susține di 
Bogdan, 

AHN

egale
drepturile ? în primul rând 
din cauza nemuițumiriiot 
create prin apariția 
Ordonanței de Guvern 
102/1999, 
Octa vian 
președintele 
Hunedoara. Ordonanța a 
abrogat legile 53 și 57, dar 
a omis unele drepturi aie 
copiilor handicapați. Ei 
mai beneficiază doar de 
alocație dublă nu și de 
scutire de piață a 
abonamentelor ia telefon 
și TV, de călătorii gratuite.

Cei care doresc infor
mații suplimentare se pot 
adresa ia telefonul 
217299 ai AHN Hune- 
doara-Deva, zilnic, între 
orele 9-12. (V. ROMAN) 

țetă are valoare mai mică de 
50.000 de lei, acesta va fi 
compensat cu 60 la sută, iar 
dacă are valoare mai mare de 
50.000 de lei va fi compensat

V.

Dotarea grădiniței 
sarcina părinților?
Dacă te afli pentru pri

ma dată la Grădinița Ilia, 
riști să intri întâi în grupul 
social, ușa acestuia fiind 
prima pe care-o vezi după 
ce ai pătruns în hol. Și, la 
drept vorbind, n-ai ce re
greta. E atât de modern și 
de frumos încât rămâi plă
cut impresionat. Din păcate 
sălile de clasă se prezintă 
modest în comparație cu 
grupul social.

Cum a trecut mai bine 
de o lună de la începerea 
anului școlar chiar și cei 
mai mici au depășit deja 
perioada de acomodare, în 
loc să plângă acum îți spun 
poeziile învățate. Grupa mi-' 
că desfășura activități li
bere, creative, sub supra
vegherea dnei educatoare 
Marioara llin. Alături, colegii 
lor mai mari, din grupa mij
locie, se pregăteau să de

La furat de cablu

f O
O 
o 
e/M

/

in cu 80 la sută. Noua listă a 
medicamentelor compen
sate cuprinde 269 de De
numiri Comune Internațio
nale, ceea ce reprezintă o

Tabăra școlară 
funcționează doar 

pe timpul verii
Cu cele 48 de căsuțe, 

oferind 180 de locuri de ca
zare, Tabăra Școlară Sântă- 
măria Orlea este un impor
tant punct de atracție pentru 
organizatorii de tabere și ex
cursii. Deși deschisă doar 
pe timpul verii, tabăra este 
mereu plină. ,,Vin grupuri de 
copii din toată țara”, ne măr
turisește dna administrator 
Nicoleta Turc.

Prețurile practicate la a- 
ceastă tabără sunt destul de 
rezonabile, cazarea și masa 
pentru un copil fiind de 
55.000 de lei/zi. Tabăra este 
și punctul de plecare pentru 
diverse excursii organizate 
în regiune, frumusețile natu- 

seneze strugurii observați și 
“degustați", după spusele 
dnei educatoare Marinela 
Fruja, cu o zi înainte. Cea de- 
a treia grupă - mare și pre
gătitoare - având-o educa
toare pe dna Elena Fărău, e 
mai numeroasă și mai... dis
ciplinată, simțindu-se în com
portarea membrilor ei apro
pierea școlii.

Primul lucru aflat de la • 
dna Fărău a fost că grădinița 
are autorizație sanitară de 
funcționare, datorită grupului 
social realizat în anul școlar 
1997-1998 cu sprijinul In
spectoratului Școlar Jude 
țean. Alt lucru pozitiv pentru 
grădiniță este faptul că di
spune de lemne și sobele s- 
au refăcut recent. Sălile au 
fost zugrăvite anul trecut.

Se stă rău în schimb cu 
baza materială: nu prea sunt 
jocuri și jucării, iar aparatura
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ui
dublare a numărului de corn- ' 
pensate. Bolnavii vor plăti, I 
potrivit noului sistem de corn- | 
pensare și majorării plafo- ■ 
nului rețetei compensate, de 1 
două ori mai puțini bani pen- I 
tru medicamentele pe care le | 
cumpără la preț redus, a a- ■ 
dăugat Ciocîlteu.

1

rale ale locului precum și 
monumentele istorice fiind 
tot atâtea obiective turistice 
demne de vizitat.

în extrasezon, sala de 
mese este închiriată pentru 
diverse ocazii, tendința actu
ală fiind aceea de autofinan-^ 
țâre a taberei. în ceea cei 
privește condițiile, tabăra de 
la Sântămăria Orlea bene
ficiază de grup sanitar cu 
dușuri și apă caldă, aici fiind 
realizat un sistem de încălzire 
a apei propriu. Din păcate, 
nu există și un sistem de 
încălzire a căsuțelor, motiv 
pentru care ele nu pot fi utili
zate iarna.

A. NiSTOR 

audio-vizuală lipsește cu 
desăvârșire. Puținul care ' 
există - păpuși, jocuri - s-a i 
cumpărat din banii părinților, i 
însă toate sunt scumpe - un 
joc “Lego" costă vreo 50 de 
mii de lei și ar fi necesare , 
mai multe. Iar din partea Pri
măriei Ilia sunt slabe spe
ranțe că vor primi bani, nu 
din rea-voință, ci pentru că 
pur și simplu bugetul local e ■ 
foarte sărac. Așa că singura 
sursă posibilă pentru alte 
dotări rămân părinții. După 
cum tot ei, părinții, sunt și 
principalii protagoniști în 
muncile voluntare (tăierea 
lemnelor, curățenia “mare”). 
Dorind ca micuților lor să le 
fie bine, săracii părinți fac tot 
ce pot. Cât or mai putea. 
Totuși, când se vor schimba 
lucrurile în bine?

Viorica ROMAN
............J

O patrulă de ordine a 
Poliției Orașului Călan a 
prins în flagrant în noaptea 
de 4/5 octombrie a.c. pe 
Daniel Lăcătuș și Dragomir 
Vasile Ciurar, ambii de 27 
de ani, din localitate, cu- 
noscuți cu antecedente 
penale. Cei doi au sustras 
din incinta SC Minagval SA 
Călan, dintr-o secție aflată 
în conservare, 72 m de ca
blu electric, prejudiciul fiind 
de 45 de milioane lei.

Și din spital 
se fură

Este cercetat în stare 
de libertate Cornel-Dan 
Petresc, de 33 de ani, din 
Deva, fără ocupație, cu
noscut cu antecedente 
penale. S-a stabilit că în 
data de 1 octombrie, aflân- 
du-se în incinta Spitalului 
Județean Deva, a pătruns 
într-un salon din Secția 
Psihiatrie de unde a furat o 
geacă din piele și o geantă 
de voiaj, aparținând unui 
bolnav. Prejudiciul a fost în 
valoare de 1 milion de lei și 
a fost recuperat în totalitate.

Vătămare 
corporală gravă

Pentru săvârșirea in
fracțiunii de „vătămare 
corporală gravă” poliția 
cercetează pe Covaci 
Ironim-Sebastian de 23 de 
ani, din Deva, fără ocupație. 
Despre cel în cauză lu
crătorii Biroului de Poliție 
Criminală Deva au stabilit 
că în data de 11.08.1999 l-a 
atacat și lovit cu un par în 
cap pe Mihai Cătană, de 46 
de ani, din localitate.

Rubrică realizată cu sprijinul
1PJ Hunedoara

k_____ —______ /
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IUBIREA PENTRU CIORAN
Voi începe acest comen

tariu cu un citat:
“Ne întrebăm adeseori 

ce implică acceptarea cre
dinței fundamentale a lui Cio- 
ran după care ranchiuna ar fi 
calea către înțelegerea uma
nă, răzbunarea - izvorul ori
cărei făptuiri, iar dualismul - 
temeiul oricărei filosofii și 
teologii autentice. Cioran, a 
cărui evoluție politică și lite
rară l-a purtat de la fascism 
la nihilism, de la eseu la afo
rism, s-a întâlnit pe acest 
teren al încercărilor de a afla 
sensul existenței individuale 
și sociale, cu mulți alți gân
ditori, precum Maistre și 
Nietzsche.”(p.103). Frag
mentul, după părerea mea, 
are valoare absolut revela
toare pentru o discuție adec
vată și realistă, atât asupra 
omului Cioran cât și asupra 
operei sale. Este conceptul, 
dacă vrem să-l acceptăm, 
care revine obsesiv la cei 
doi autori pe parcursul în
tregii cărți. Pentru că nu este 
deloc ușoară explicarea per
sonalității, opțiunilor filozo
fice, sociale și existențiale, în 
general, ale cuiva care a- 
firmă: “Sunt bine dispus: 
Dumnezeu e bun; sunt mo
rocănos: e rău; indiferent: e 
neutru. Stările mele îi con
feră atribute corespunză
toare: când îmi place să știu, 
e atotștiutor, iar când slă
vesc forța, e atotputernic. Mi 
se pare că lucrurile există? 
există și el; mi se par ilu
zorii? el se evaporează. O 
mie și unu de argumente îl 
susțin, o mie și unul de argu- 

«_______ ________________
I-------------------------------------------------------------------- !

] Apariție editorială'
/ a Editura ,,Călăuza” (Colecția I 
L, Lucian Bl aga) a apărut în condiții I 

| grafice bune cartea profesorului simerian | 
| Florian Brădeanu - „Restituirea vămii". O | 

carte de versuri interesantă, profundă, i 
care cuprinde două părți: „Restituirea . 
vămii” și „Hoinar prin timp și lume”.

Caracteristică pentru întreaga sa creație I 
| este poezia „in haos ”, o confesiune inedită ] 
| a creatorului acestei cărți: „Am fost pe-aici |
■ doar moftul unei clipe/Cernut de zodii fără . 
. răsfățare, /Dar mistuit de-o tainică visare, ’ 
' /în care pier zdrobitele aripe. //Am fost un 1 
I Ce scăpat de-o dipă sură / într-un strănut I 
| de subdiviziune. / Trăii un timp egal cu cât | 
| ar spune /Uni cam sec o biată picătură. // |
■ Am fost părere dintr-o creatură, / Ase- *
! menea cu praful cosmic care / Trăiește doar * 
• prin veșnic - alergare - /Am fost ideii fiu « 
I fără armură. ” (M. BODEA) !
I-------------------------------------------------------------------- 1

mente îl distrug; dacă entu- 
ziasmele îl însuflețesc, arța
gurile mele îl înăbuș.” 
(E.M.Cioran: ESEURI,, 
Ed.C.R., 1988, p.57). Desigur, 
e lesne de pus o etichetă - 
“Ce încântare, se entuzias
mează autorii, să găsim prin
tre ele (printre gânduri, n.DH), 
generalități, clișee, catego- 
risiri!"(p,272), sau de o cata-

f x
William Kluback, 

Michael Finkenthal: 
ISPITELE LUI CIORAN 
Editura Univers, 1999

\________.___L./

logare, dar chiar titlul cărți ne 
avertizează că este vorba 
despre cu totul altceva, mai 
complex, un hățiș din care nu 
o dată autorii se chinuiesc să 
iasă aducând cu ei noi și noi 
mostre ale...ispitelor ciora- 
niene. Insă fără a trăi sen
timentul finalității acțiunii pe 
care și-au asumat-o. Munca 
lor e sisifică, iar gândul ne 
fuge spre “închiderile-des- 
phiderile” filozofului de la Păl
tiniș. Astfel ei pot afirma: 
"Simțim forța cugetărilor sale, 
dar viziunile lui nu ne fasci
nează și nu ne surprind. Ne 
înspăimântă. Le urmăm și 
găsim în ele minuni ale intu- 
iției(...)”(p.125). Sunt cuvinte 
care sună important pentru 
noi, sunt tot atâtea invitații la 
mereu altă și mai profundă 
cunoaștere a operei lui Cio
ran, sunt tot atâtea invitații la 
lectură atunci când - deja se 
știe bine - Emil Cioran este 
considerat unul dintre cei mai 
mari gânditori ai Europei con

temporane. Este un adevăr 
căruia i se opun acuzații în 
care elementele forte se 
numesc nihilism, xenofobie, 
imoralitate etc., dar care nu 
au puterea măcar să afec
teze aura unei personalități 
în fața căreia simțim nevoia 
să exclamăm odată cu 
William Kluback și Michael 
Finkenthal: “Cioran are încă 
multe pregătite pentru noi, 
atât de multe încât ajung să 
ne obosească. Avem nevoie 
să ne tragem sufle
tul. (...)”(p.273). Și aș în
cheia aceste rânduri tot cu 
un citat care, aparent, îl re
prezintă mai puțin pe Cio
ran: “Mă întreb: s-a sinucis 
cineva pentru Dumnezeu, 
pentru natură, pentru artă ? 
Toate acestea sunt realități 
prea abstracte pentru a pu
tea fi iubite cu intensitate. 
Iubirea este cu atât mai in
tensă cu cât este legată cu 
ceva individual, concret și 
unic. Iubești o femeie pentru 
ceea ce o diferențiază în 
lume, pentru unicitatea ei. 
Nimic în lume nu o poate 
înlocui când iubirea este 
puternică.“(Emil Cioran: PE 
CULMILE DISPERĂRII, 
Ed.Humanitas, 1990, p. 116). 
Alt Cioran - altă dorință de 
a-i (re)citi opera...

Și să nu uit un amănunt, 
un mic paradox: autorii cărții 
sunt "William Kluback, filo
zof neokantian convertit la 
ex stențialism", și “Michael 
Finkenthal, astrofizician, 
specialist în fizica plas
mei.“(Cop.IV).

Dumitru HURUBĂ

r

HI

Scriitorul Vladimir Pop 
| Mărcanu a scos de sub tipar 
i o nouă carte pentru copii, a 
’ cincisprezecea, de data 
I aceasta fiind vorba de ver- 
| suri („ Cenușăreasa ” după
• frații Grimm). Este un cadou 
’ minunat pentru cei mici, apă- 
| rut ia Editura „Bibiiofor", ca 
| de obicei in condiții grafice 
. deosebite, ilustrația fiind
• realizată de Liviu Stăniiă. Pe
| lângă versurile frumos meș- 
i teșugite, cu o bogată încăr- 
. cătură emoțională și edu- 
I cationaiă, volumul mai cu- 
i___ .________ ______________
(jf............ ....................

ILuiciieir:
X

“Revenit dliiin ailbiis'”
“Revenit din abis" este o 

carte scrisă dintr-o imensă 
iubire - după cum mărturi
sește în prefața lucrării Ileana 
Mureșanu, cea care a tălmă
cit, cu acribie și respect, 
confesiunile unuia dintre 
cantautorii de marcă ai 
Europei. E o car te scrisă 
dintr-o iubire “ în stare să 
treacă peste jenă, peste ru
șinea unei mari, unei imense 
slăbiciuni omenești, pentru a 
veni în ajutorul a milioane de 
semeni ajunși încet, încet pe 
aceeași pantă, la început 
lentă, apoi tot mai accen
tuată, a degradării, a dizolvării 
în alcoolism".

Traducând cartea lui A.D. 
(care semnează Lucien), Ilea
na Mureșanu o consideră o 
oglindă în care să se poată 
regăsi oricine, “fie cel stăpânit 
de demonul alcoolului, fie cel 
ce socotește total nevinovată 
o bere, două în fiecare seară, 
fie cel aflat în preajma alco
olicului și stăpânit de o mult 
mai adâncă disperare decât 
cel căzut".

Cartea nu te delectează, 
dar te îmbie să-i parcurgi pa
ginile cu interes crescând. 
Disponibilitatea autorului 
pentru dialog ( un dialog cu

i-------------------—---------------------

în cadrul ediției ju
biliare ce a marcat 200 de 
ani de ia moartea marelui 
poet romantic Novaiis, 
desfășurată în urmă cu o 
lună de zile ia Miinchen, 
scriitorului hunedorean 
Eugen Evu i-a fost decernat 
premiul i literar “Novaiis 
Kreis ”, pentru volumul de 
poezii “Grădinile se
mantice".

Sub egida Uniunii Scrii

prinde desene de colorat atât 
de așteptate de cei mici, dar 
atât de mari prin talentul ior. 
Și această carte de citit, co
lorat și memorat participă ia 
concursul copiilor talentațl și 
cuminți organizat de Editura 
Bibiiofor și Bibiiofor Plus, 
amănunte despre regulamen
tul întrecerii găsindu-se în 
interiorul cărții care in final 
oferă 100 de premii, cei mai 
reprezentativ fiind un com
puter Pentium. Cartea poate fi 
găsită în toate librăriile rețetei 
„Bibiiofor". (M.BODEA)

sine însuși), sinceritatea cu 
care își deschide sufletul con
feră scrisului său o cursivitate 
aparte. De fapt, Lucien găsește 
o modalitate insolită de a-și 
“scrie" cartea: o rememorare a 
vieții pe parcursul unui drum de 
1200 km la volanul mașinii între 
un orășel francez și altul ita
lian. “Straniu și dureros este 
drumul care coboară spre in- 

Note de lectură

fern. Și mai stranie și exaltantă, 
reînălțarea spre salvare... Până 
la Genova, nu vă voi da ex
plicații. Vă voi spune ce s-a 
întâmplat cu mine. îndrăznesc 
să vă cer un singur lucru, acela 
de a crede că toate faptele 
sunt trăite, că lucrurile sunt 
așa cum vi le spun*. Trebuie 
mult timp pentru a face să se 
înțeleagă că alcoolismul este o 
boală foarte lentă, dar din care 
se iese cu puțin curaj și cu 
multă umilire. Era să uit: și cu 
puțină răbdare!”-

Coborârea, abisul, întâlnirea 
cu grupul “Alcoolicii Anonimi", 
urcușul, adevărul care vindecă 
curajul de a cere iertare nu sunt 
doar idei ale capitolelor cărții, ci 

torilor din Germania, a avut 
ioc o seară de poezie și 
muzică (cu celebrul duet 
instrumental Michael 
Schiesak - Matthias 
Schultheis). Atât premiul 
oferit cât și aprecierile 
celor peste 50 de scriitori 
prezențiia acest eveniment 
se constituie într-un 
binemeritat elogiu adus 
poetului hunedorean și 
liricii sale. (G.B.)

tulburătoare mărturisiri ale dru
mului de la conștiință spre li
bertatea spirituală, un drum 
personal prin excelență în care 
a întâlnit prietenia unică, ama
bilă, respectuoasă, înțelegă
toare, fidelă și activă a forței 
grupului (“AA”): Această forță 
universală și misterioasă este 
numită de autor Dumnezeu. 
“Pentru mine este lisus, adică 
Mântuitorul - recunoaște Lu
cien - pentru că m-a salvat de 
la seminebunia mea și de la 
moarte".

Apgrută la Editura Clusium 
din Cluj-Napoca, într-o ținută 
grafică de excepție, cartea 
"Revenit din abis" s-ar putea 
numi Cartea speranței pentru 
că - după cum recunoaște lec
tor univ. dr. Ileana Mureșanu - 
ea “aduce efectiv speranța 
celor ce și-au pierdut-o. S-ar 
putea numi cartea solidarității, 
fiindcă s-a născut dintr-o soli
daritate cu cei aflați în același 
impas, s-ar pută numi cartea 
prieteniei, pentru că acela ca- 
re-și mărturisea credința în do
uă lucruri esențiale: lisus Cris
tos și Prietenia, a fost salvat și 
a salvat la rândul său pe alții - 
printr-o prietenie totală, dezin
teresată, fără limite”.

Lucia LICIU

---------
Dialogul într-o societate de

mocratică este absolut necesar. 
El reprezintă forma esențială de 
armonizare a intereselor diver
selor grupuri constituite pe di
verse criterii, în ultimă.instanță a 
tuturor cetățenilor. Modalitățile de 
realizare a dialogului sunt mul
tiple într-o societate contem
porană în care mijloacele de 
informare determină o rapidă 
circulație a ideilor. Dinamica 
dialogului, se pare, este mai 
amplă atunci când personalitățile 
se adresează publicului și mai 
redusă invers. Tocmai de aceea 
orice demers care analizează 
problemele globale pe baza in
formațiilor primite de la cetățeni 
trebuie considerat o reușită. 
Spunem aceasta pentru că, în 
ultimă instanță, evoluția de an
samblu a societății este necesar

Ion Iliescu1, încotro societatea românească?
să decurgă în funcție de nevoile 
sale de ansamblu dar și raportat 
la nevoile individului, suma, nu 
neapărat aritmetică, a acestora 
reprezintă societatea în inte
gralitatea sa.

O astfel de realizare este 
recenta apariție editorială dato
rată lui Ion Iliescu. Așa cum 
mărturisește în preambul, volu
mul are la bază, în primul rând, 
zecile de ore de discuții cu ce
tățenii de pe întreg cuprinsul 
țării. Problematica, dezbătută 
teoretic, se grefează pe aspi
rațiile practice ale românilor, care 
de un deceniu speră la o viață 
mai bună, la o stabilizare ge
nerală a societății românești. 
Toată lumea, spune autorul, se 

întreabă cu înfrigurare care sunt 
perspectivele, pe ce drum mer
gem. De ce a mai fost nevoie de 
revoluție în decembrie 1989 dacă 
speranțele învestite atunci nu se 
nai regăsesc în viața noastră 
cotidiană?

Ion Iliescu afirmă că scopul 
volumului este de a da câteva 
răspunsuri. Este practic, afirmă 
autorul, obligația partidelor politice 
și chiar a oamenilor politici priviți 
individual. La baza demersului 
său stau, printe altele, cinci moti
vații fundamentale.

Prima se referă la starea eco
nomiei românești, măcinată de 
criză, blocaj și disoluție, pe care 
actuala putere nu le poate nici 
măcar atenua, deoarece de era

dicare nici nu poate fi vorba. Nu 
se poate guverna dincolo de 
realitatea care o generează. 
Pauperizarea se accentuează, 
iar polarizarea socială este o 
realitate tot mai tristă, erodând 
societatea, agravând contra
dicțiile din cadrul ei.

Motivația secundară, în vi
ziunea autorului, pentru starea 
economiei o reprezintă criteriul 
adevărului concretizat prin 
comparație. Ea este necesară 
pentru a putea evalua exact ce 
a reprezentat alternanța puterii 
din noiembrie 1996 în primul 
rând din perspectivă econo
mică. în funcție de aceasta, 
credem noi, putem fiecare din
tre noi ca electori să ne definim 

prioritățile la viitoarele alegeri.
Cea de-a treia motivație de

curge din precedenta și se referă 
la afirmarea cu obstinație a “moș
tenirii dezastruoase" preluate de 
actuala putere. Această sintagmă 
s-a constituit într-o pseudoar- 
gumentație pentru a justifica posi
bilele viitoare eșecuri, care n-au 
întârziat să apară pe parcursul 
celor aproape trei ani de guver
nare: restitutio in integrum, lichi
darea fără selecție a întreprinderile 
productive, retragerea subvențiilor 
pentru agricultură, agravarea fis
calității etc.

A patra motivație se referă 
la o relație importantă. întrebarea 
autorului are o nuanță retorică: în 
ce măsură reforma economică 

este o problemă națională și nu 
una de partid? Cu toate acestea 
autorul răspunde analizând mo
dalitățile structurale de expri
mare a unui scop în sine.

în fine ultima, dar nu cea din 
urmă motivație, abordează felul în 
care diverși “analiști politici” sau 
“comentatori” se exprimă în fața 
publicului. Subscriem punctului 
de vedere expus de autor că 
domniile lor sunt dincolo de orice 
responsabilitate, că nu ating 
limita pragmaticului. Mai mult 
sunt cvasiunanimi în a susține 
ideea că reforma nu poate fi 
făcută decât de forțele politice de 
dreapta, ceea ce în viziunea au
torului și a forțelor de stânga, în 
general, este complet eronat.

Dr. Mihail RUDEANU 
Dr. Gheorghe FIRCZAK
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X 69$ Oferta CoDDCX alabila 
| până la 23 octombrie:

X

I ERICSSON 
A 1018s

- conectarea si primele două luni 
de abonament gratuite**. 

Oferta RombuSineSS:

-20 litri de benzina gTJtuit 

la fiecare conectare.

^CONNERBUSINESS CENTER
DEVA, Bdul 1 Decembrie bl. C parter

KTel-Fax 233.637 / 233.638
Firi TVA. in limita stocului disponibil ii numai cu ibonamcnt Coanei: primi 11 a doua luna, numai pentru tcrvKiile vocale. x

IUBRIFIN Vfcrffir
Pentru motoare * Asigură consum minim de ulei * pornire ușoară la 
nine I ' temperaturi scăzute • reduce uzura pieselor în mișcare •

conservă motorul pe timpul staționării • mărește durata 
pe benzina defuncționareșireducecheltuieliledeîntreținere

saeZî owffî&isw/so

ANUNȚ
în conformitate cu Legea 

nr. 50/ 1991, cap. II, republi
cată în 1997, privind conce
sionarea unor terenuri pen
tru construcții și cu Hotărâ
rile Consiliului local nr. 73, 
86, 105, 106 și 124/ 1999,

Primăria 
municipiului 

Orăștie 
organizează în data de 

9.11.1999 LICITAȚIE PU
BLICA privind concesio
narea unor parcele de 
teren situate în:

> str. Pricazului, 
zona terenului de tenis - 
pentru amplasare chioșcuri 
de aluminiu;

> str. Unirii, kni 361 - 
350 - pentru amplasare 
două panouri publicitare;

>• str Viilor - pentru 
amplasare chioșc ABC;

> str. Unirii, km 454 
+ 710 - pentru amplasare 
un pandu publicitar;

> str. Pricazului, Pia
ța Micro I - pentru ampla
sare chioșc din zidărie.

înscrierea persoanelor 
fizice sau juridice intere
sate, precum și vânzarea de 
către organizator a docu
mentației de licitație vor 
avea loc până în preziua 
licitației, la ora 15,00.

Informații suplimentare 
se pot obține la serviciul 
administrarea domeniului 
public sau la telefon 241019.

în plus Ia oricare din restaurantele 
McDonald’s din Timișoara, Arad, 

Oradea^ Baia Mare și Deva 
inperio'âda^O^ 

cuinparândj£ Happy meaț-pri vep 
primi cadou un ghiozdan McDonald’s

Prețuri mult mai mici!

• Happy Meal Hamburger, un hamburger, o porție mică de cartofi 
o băutură răoortoare mică+JUCĂRIE
• Happy Meal Cheesebu igec un cheeseburger, o porție mică de cartai, 
o băutură răcortoane mea+JUCĂRIE
• Happy Meal Chicken McN'tggets: Chicken McNuggets * 4,n rație 
wA <fe cartofi, o băutură răcoritoare mcă * JUCĂRIE

primul ulei parțial sintetic romanesc

Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare Profesională 
a județului Hunedoara

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, LA DATA DE 12.10.1999
" 1 •

agent comercial 50
arhitect 2
arhitect urbanism, peisagis
tică și amenajarea teritoriului 1

barman 11
brutar 17
bucătar 9
confectioner tricotaje

după comandă 10
confecționer - asamblor

articole din textile 62
contabil 1
cosmetician 1
croitor 8
croitor-confectioner îmbră-

căminte după comandă 9
cusător piese din piele

și înlocuitori 4
cusător piese la încălțăminte 2

^distribuitor presă V

r •
dulgher pentru construcții 6
economist în industrie 1
electronist 2
inginer construcții civile,

industriale și agricole 1
inginer constructor instalați 2
inginer de cercetare

în calculatoare 1
inginer de industrializarea

lemnului
inginer instalații pentru

construcții 4
inginer textile, pielărie 3
inspector de specialitate

actuar 1
lăcătuș mecanic 11
maistru în industria

textilă-pielărie 3
muncitor necalificat 36

X .4

operator calculator
electronic și rețele 1

ospătar (chelner) 19
patiser 6
paznic 1
programator 2
strungar universal 1
sudor autogen 3
tehnician mecanic 1
tehnician normare,

salarizare, organizare 1
tehnician proiectant

construcții 2
tâmplar universal 5
vânzător 41
vâhzător de ziare 5
zidar rosar - tencuitor 8
zugrav, vopsitor 1

tot. loc. de muncă vacante 361

Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Agenția Județeană pentru 
Ocupare și Formare Profesională puteți primi de la Centrul de Informare și Documentare Deva, 
Clubul Șomerilor Deva, precum și de la unitățile locale din Hunedoara, Călan, Orăștie, Brad, 
Simeria, Hațeg, Petroșani, Lupeni, Petrila, Vulcan, Ilia, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între 
pre ie 8.00- 12.30 , '

Direcția Sanitară 
Veterinară a 

județului 
Hunedoara 

cu sediul îh Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 226, 

telefoane: 221145,225500 
organizează LICITA

ȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ 
în vederea concesionării 
unor activități sanitare ve
terinare publice de inte
res național și a unor bu
nuri proprietatea publică 
a statului din cadrul CSV 
Mărtinești, în conformi
tate cu HG 446/ 1999.

Caietul de sarcini și 
instrucțiunile privind 
concesionarea se pot 
cumpăra de Ia DSV Hune
doara. Ofertele se vor de
pune până la data de
1.11.1999, ora 15,00.

Deschiderea ofertelor 
se va face în data de
5.11.1999, ora 10,00, la se
diul DSV Hunedoara.

VINDE:
CASE DE MARCAT CU MEMORIE FISCALA CARAT 1500 ER-I

Casa de marcat cu memorie fiscală CARAT 1500 ER-I 
este destinată pentru înregistrarea vânzărilor în toate tipurile 
de unități comerciale.

Cgracteristici:
Memorie fiscală energoindependentă de păstrare a circuitului realizat 

la 4 grupe fiscale precum și a circuitului total cuprinzând 3.109 rapoarte (8 ani)
V Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori
v' Programarea prețurilor (PLU) pentru 1.500 articole la magazine 

și 1.400 articole la restaurante
V Tipărirea automată a TVA (4 grupe).
V Imprimarea pe bon a unui text (antet, nr. de ordine al bonului, codul 

casierului, codul fiscal al agentului economic, data și ora de emitere a 
bonului, seria fiscală)

V Interfețe pentru cuplare la calculator, cântar electronic, cititor optic
A Sertar cu cifru de siguranța
Se asigură service garanție și postgaranție de către IIRUC SA Deva

PREȚ 400$ +TVA
INFORMAȚII IA TEL: 054-213357, 054-214124 SAU LA SEDIUL SOCIEWII

X__________ _____________ _____ ______ _______/

EN-GROS FLANDRA
Deva, str. G. Coșbuc, rtr.31, telefon 

219634, vizavi de Compania de pompieri

Distribuitor BEGA-PAM SA 
Timișoara: paste, biscuiți, 

napolitane, Eugenia, Dănuț.

Asociațiajudețeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Hunedoara-Deva
Cele mai mici prețuri!

JAnunța
important

în atenția vânătorilor
T

Se aduce la cunoștința membrilor vânători că Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului a 
reafirmat prin proiectul "Regulamentului privind organizarea licitațiilor pentru determinarea valorii tarifelor 
de atribuire a fondurilor de vânătoare” că nu dorește licitarea fondurilor de vânătoare al căror administrator este

în prezent A.J.V.P.S Hunedoara, ci licitarea tarifului (prețului) pe baza căruia se vor prelungi contractele cu actualul gestionar 
- AJVPS Hunedoara.

Prin licitarea tarifului (prețului) anual de arendă, MAPPM dorește creșterea acestuia fără a se ține cont de 
productivitatea fondului și cota de recoltă, ceea ce implicit va duce la ridicarea cotizației de membru vânător peste limita 
suportabilității pe care și-o permit vânătorii români.

în sensul celor de mai sus apare ca lipsită de sens și finalitate acțiunea unor persoane dubioase ce cred că dacă și-au 
constituit așa-zise "asociații independente” și încearcă, de cele mai multe ori fără rezultat, să racoleze din membrii noștri, 
vor putea arenda fonduri de vânătoare din cele pe care le deține AJVPS Hunedoara. Promisiunile emanate de așa-ziși 
“independenți” sunt fără acoperire.

MAPPM nu poate să atribuie fondurile noastre de vânătoare decât în cazul în care noi nu ne mai manifestăm dorința în acest 
sens, întrucât Legea nr. 103/1996, art. 12, prevede obligativitatea respectării dreptului de preemțiune al AJVPS Hunedoara.

După acțiunea de recontractare a fondurilor de vânătoare, cazurile de membri înscriși la alte asociații, fără acordul 
nostru scris, sau la asociații neafiliate, vor fi analizate în Biroul Consiliului AJVPS Hunedoara și persoanele în cauză vor 
pierde calitatea de membru.

Biroul Consiliului AJVPS HunedoaraX___________________________________________________________ ___________________________>

GH
RO

SC GAZ HAȚEG SA
Nr. Reg. Com: J20/ 528/ 1996

Cod fiscal: R 8473080
DEALER autorizat “DUNAFER” vă oferă la 

prețuri de importator;
- gama completă de calorifere cu accesorii 

livrate de producător;
- centrale termice murale cu tiraj forțat și 

natural;
- țevi multistrat, conectori și gama completă 

de accesorii pentru realizarea instalațiilor de 
încălzire centrală.

INFORMAȚII la tel; 094/ 937999,094/ 583125.
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VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren pentru con
strucție, suprafață 2534 mp, 
3 DM/mp, Deva. Informații tel. 
092/648055, 054/720558 
(7158)

• Vând casă, curte 500 
mp, lemne de foc, Bobâlna 
nr. 180. Tel. 092/367350, 
247502,247096. (6033)

• Vând casă Hunedoara, 
zona Ceangăi, posibilitate 
bună de privatizare sau 
depozit en-gros. Tel. 711052 
(7176)

• Vând urgent apartament 
2 camere, 30.000.000 lei, 
negociabil. Tel. 217356 (6014)

• Vând sau închiriez apar
tament 3 camere, parter, 
Orăștie, vizibil sâmbătă- 
duminică, tel. 241367 sau 
241346(7134)

• Vând casă cu grădină 
mare, sat Spini, nr. 33. 
Informații la domiciliu. (7138)

• Vând apartament 2 ca
mere, plus garaj, Orăștie, 
Eroilor, bloc A, ap. 38, tel. 
247827, după ora 16. (7141)

• Vând apartament 2 ca
mere, Gojdu, bloc experi
mental, tel. 224572. (7549).

• Vând casă mare în Al- 
mașu Sec, nr.93. Informații 
tel. 625767.

• Vând casă, anexe, trac
tor chinezesc 1997, stare 
perfectă, în Ostrov. Informații 
tel. 777680 (6928)

• Vând Dacia 1310, fabri
cație 1997, preț negociabil, 
tel. 247696, după ora 15. 
(7139)

• Vând autoturism Dacia 
1300, an fabricație 1980. 
Informații tel. 242854 (7140)

• Vând tractor U 445, tel. 
283163(6039)

• Societate româno-
italiană vinde vitrine, lăzi, 
dulap frigorific, cuptor 
pizza, reducere 20 la sută 
și în rate. Tel. 058/ 
733796, 094/558716, 
Breaz (7108)___________

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (160 000 lei), 
video, satelit. 092/368868 
(6759).

• Angajăm ingineră în 
domeniul industriei ușoare. 
Informații Orăștie, tel. 
241238,241115, după ora 18. 
(7128)

COMEMORĂRI

• Vând Renault 19 
Chamade, 1992,1398 cmc, 
înmatriculat, preț negociabil. 
Informații tel. 223701,092/ 
258124(7123)

• Vând Nokia 6110,5110, 
Siemens C10, C 25, Moto
rola d 920, d 368, Bosch 
608, Ericsson 768, noi. 
Decodez GSM. Tel. 092/ 
258121.(7372)

• Vând mânză Murană de 
2 ani. Leșnic nr. 42. (6025)

• Vând cameră frigorifică 
9 mc și case de marcat. 
Deva, tel. 215250, 211824. 
(6030)

• Vând societate comer
cială cu activitate, cu local și 
grădină 30 ari. Relații Șoimuș 
nr. 33A, tel. 668196. (6029)

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

• Vând , decodez și repar 
pe loc celulare GSM, foarte 
ieftin. Tel. 094/859958

• Vând țuică de prune, 34 
grade, 25 000 lei/litru, tel. 
092/403869(7183)

• Vindem telefoane 
celulare NOKIA 
THF-9, conectate la 
rețeaua “Telemobil 
S.Â.”. Tel. 211275, 
212157, 098/591742.

• Firma ALTEX anga
jează gestionari pentru 
magazinul din Deva, în 
următoarele condiții: studii 
superioare, cunoștințe ope- 
rare-calculator (FOX PRO), 
vârsta maximă 35 ani. 
Cunoștințele de electroteh
nică reprezintă un avantaj. 
Acte necesare: CV, copie 
după actele de studii, foto
grafie recentă. înscrieri prin, 
fax: 033/230817 sau prin 
poștă, str. Ștefan cel Mare, 
6, Piatra Neamț, 5600. 
Relații la 033/210671/Șef 
Birou Personal. (OP)

• Au trecut șase ani de 
când ai plecat pe drumul 
fără întoarcere, scumpul 
nostru

• Vând lucernă 12 tone, 
din anul acesta, tel. 054/ 
241952, Orăștie (Ivașcu). 
(7142)

• Vând cățea 2 ani și cățel 
4 luni, rasa Copoi Arde
lenesc, vaccinat, tel. 242126 
sau Bozeș, 112. (7143)

• Vând convenabil patru 
mașini cusut industriale. 
Deva, tel. 213476, 626698 
(6036)

ÎNCHIRIERI

• Oferi spre închiriere 
apartament mobilat, central. 
Tel. 216399, fără interme
dieri. (6021)

• Ofer spre închiriere 
spațiu central pentru depozit, 
200 mp, tel. 223468 (7542)

• Ofer de închiriat spațiu 
comercial. Deva, str. N. 
Grigorescu, nr. 27. Tel. 
215166. (6045)

•Meditez limba română 
și matematică pentru exa
menul de capacitate și 
limba română pentru baca
laureat. Tel. 620997, între 
orele 17-20.

DIVERSE

• Societatea Comercială 
Crișbus ȘA Brad organi
zează licitație în vederea 
efectuării bilanțului de mediu, 
nivel I și If, în vederea priva
tizării. Licitația va avea loc în 
data de 29.10.1999, ora 10, 
la sediul societății din Brad, 
str. Goșa, nr. 44. Ofertele se 
vor depune în plic sigilat, la 
sediul societății, până la data 
de 28.10.1999.

MIHĂITĂ MARIS
r *

Parastasul duminică, 17 
oct. 1999, la Biserica Sf. 
Nicolae, Deva. Te plângem 
mereu părinții, fratele, cum
nata și nepoțica. (6037)

DECESE

PIERDERI

• Pierdut carnet de șomer 
pe numele Boldea Adrian. îl 
declar nul. (6038)

• Pierdut carnet de șomaj 
nr. 22334, pe numele An- 
dreescu Marin. îl declar nul. 
(7185)

• Agenții de circulație de 
la Poliția municipiului Deva 
sunt alături de dl. maior 
Hosu Petru la greaua pier
dere pricinuită de decesul 
tatălui său și îi transmit sin
cere condoleanțe familiei 
îndoliate. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace.

• Familia îndurerată 
anunță moartea fulgeră
toare, după o lungă și grea 
suferință, a celui care a fost 
un bun soț, tată și bunic

RESIGAIOAN, 76 ani
Corpul neînsuflețit este 

depus la domiciliul din Deva, 
str. Cloșca, nr. 28. înmor
mântarea va avea loc sâm
bătă, 16 octombrie, ora 13, 
în cimitirul din str. Emi- 
nescu. Dumnezeu să-l 
ierte. (6046)

SC ELECTRICA SA
SUCURSALA DE DISTRIBUȚIE 

DEVA
în data de 20 octombrie 1999 va avea loc la 

sediul SD Deva
EXAMENUL PENTRU AUTORIZAREA 

ELECTRICIENILOR
Taxele de examinare sunt:
Autorizație provizorie -155.900 lei. 
Autorizație definitivă -102.300 lei.
în conformitate cu prevederile art.9 din Ordinul nr.34/ 

23.02.1999 al MIC, publicat în MO al României nr. 129/ 
31.03.1999, până la data de 30.03.2001, electricienii 
autorizați definitiv până în sesiunea de primăvară a anului 
1999, inclusiv, se vor prezenta la reexaminare pentru 
verificarea orală a cunoștințelor privind noile reglementări și 
pentru obținerea autorizației corespunzătoare.

Taxa pentru reexaminare este jumătate din taxa 
corespunzătoare examenului de definitivare.

Neprezentarea sau nepromovarea examenului de 
reexaminare, în condițiile alineatului precedent, atrage după 
sine anularea calității de electrician autorizat.

Prima sesiune de reexaminare va avea loc în data de 20 
octombrie 1999, urmând ca în cursul lunii decembrie a.c. 
să se organizeze o nouă sesiune la o dată care se va 
comunica ulterior.

în cazul electricienilor autorizați a căror viză expiră în 
1999 nu se va acorda viza pentru anii 2000-2001 fără 
reexaminarea prealabilă.

Alte detalii privind examenul de autorizare se pot obține 
de la SD Deva - Serviciul Marketing, telefon 215750, 
Interior 126 și 227, între orele 7-15.

SC “DECEBAL” SA (Industria cărnii) Deva
Cu sediul în Deva, Piața Unirii, nr.8, județul Hunedoara, înregistrată la 

ORC sub nr. J.20/100/1991, cod fiscal R. 2114567 

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data 

de 28 octombrie 1999, ora 10, la sediul societății pentru toți 
acționarii înregistrați în Registrul consolidat al acționarilor la data 
de 25 octombrie 1999, având următoarea ORDINE DE ZI:

1. Numirea administratorilor selectați conform OUG 40/1999 si 
HG 364/1999;

2. Ăprobarea propunerii Consiliului de Administrație de 

modificare a ort.6, cap.II Scopul și obiectul de activitate a societății 
din Statutul SC "Decebal" SA, in sensul completării acestuia, cu 
următoarele activități: activități de testări și analize tehnice.

3. Diverse.
în cazul in care cvorumul legal nu va fi întrunit, următoarea 

ședință se va desfășura pe data de 29 octombrie 1999, in același 
loc și la aceeași oră.

Acționarii persoane fizice care se var prezenta la Adunarea 
Generală se vor legitima cu Bl, certificat de acționar și, după caz, 
procură specială dată de cel pe care îl reprezintă.

Informații suplimentare se pol obține zilnic la telefoanele 054- 
211760, I ,2, intre orele 8-14.

"CTOÎCTCL 
UBBB"

Inspectoratul Școlar Județean 
Hunedoara

cu sediul în Deva, str. Gh. Barițiu, nr. 2
organizează LICITAȚIE PUBLICĂ 

DESCHISĂ FĂRĂ PRESELECȚIE, pentru 
proiectarea obiectivului "Clubul Școlar 
Sportiv CETATE Deva - 80 locuri cazare", 
finanțat de la bugetul de stat. Procurarea 
documentației de licitație, precum și 
informații suplimentare se pot obține de 
la sediul Inspectoratului Școlar Județean 
Hunedoara, str. Gh. Barițiu, nr. 2, Deva, tel. 
054 - 217345, începând cu data de 
15.10.1999. Termenul limită de depunere a 
ofertelor este 15.11.1999, ora 9,00.

SC SIDERURGICA SA 
HUNEDOARA

cu sediul în Hunedoara, str. Piața lancu de Hunedoara, nr. 1 
organizează LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE

conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 
44/ 1998, modificată și completată prin Legea nr. 99/ 1999 și Normelor metodologice privind 
privatizarea societăților comerciale, aprobate prin HG nr. 450/ 1999, pentru vânzarea 
următoarelor active disponibile:

* Prețul de adjudecare se calculează în lei, la cursul oficial al BNR din data semnării 
contractului de vânzare - cumpărare.

La prețul de adjudecare se adaugă TVA suportată de către cumpărător.
Licitația va avea loc la sediul societății, sala DME, în data de 4.11.1999, ora 8,00, în ordinea 

menționată în tabel.
Dosarele de prezentare a activelor pot fi procurate contra cost, de luni până vineri, de la sediul 

societății, între orele 8,00 - 14,00.
Participanții la licitație vor depune la casieria societății sau în contul nr. 2511.1 - 2.1/ROL, 

deschis la BCR, Sucursala Hunedoara, contravaloarea dosarului de prezentare de 500.000 lei, taxa 
de participare și vor face dovada consemnării la dispoziția societății a garanției de participare.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul societății, până la data de 3.11.1999, 
ora 14,00, documentele prevăzute în Dosarul de prezentare.

Date suplimentare și informații despre activele ce urmează a fi vândute se pot obține la 
Servicul Organizare, Privatizare și Relații Publice, telefon 054/ 718549 sau 054/ 716121, int. 1070.

Nr. 
cri.

Denumirea activului Adresa 
activului

Prețul de 
pornire* USD

Garanția de 
participare - mii. lei •

Taxa de 
participare

1. Ansamblul de blocuri 

de pe str. Moldavei

Hunedoara, 

str. Moldovei
136.980 din care: 
Bloc 1 ■ 50.490 
Bloc 2 - 19.490 
Bloc 3 - 67.000

66 500.000

12. Clădire de locuit loc. Crăciuneșli 1.850 0,9 300.000
3. Adăpost muncitori 

doua birouri

loc. Crâciunești 15.000 7 300.000

4. Cladire*statie de 

conpresoare • post trofo
loc. Crâciuneșll 12.950 6 300.000

5. Atelier Prelucrare 

Deșeuri Metalice Simeria

Simeria 180.000 90 500.000

Societate comercială de 
construcții

ANGAJEAZĂ ZUQRAVI-VOPSITORI cali
ficați, bărbați și femei, vârsta maximă 45 de ani, 
salarii atractive, asigurată grupa a Il-a de muncă.

Informații zilnice, între orele 7-13, telefon 094- 
612928.
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Prefectura și 
componenta 
socială a reformei

Din cauza datoriilor prea mari

CĂLINUL A RĂMAS ȘI 
1ĂRĂ APĂ POTABILĂ

Participând recent la Con
ferința Județeană a PSDR, pre
fectul județului nostru, dl Ni- 
cotae Stanca, a ținut să facă o 
seamă de precizări pe care, în 
esență, vi le prezentăm astăzi.

încă de la începiit, dl 
Stanca a spus că "mandatul 
pe care îl îndeplinesc de la 
sfârșitul anului trecut înseam
nă pentru mine o onoare, dar 
și o imensă responsabilitate". 
Și acest lucru, întrucât a gira 
instituția Prefecturii într-un județ 
cum este Hunedoara nu este 
deloc ușor. Dificultățile și greu
tățile vin cu deosebire din lipsa 
de solidaritate care se mani
festă în toate segmentele vieții 
economice și sociale din județ.

Cu toate acestea, cei din 
Prefectură încearcă și reu
șesc, poate nu întotdeauna, să 
rezolve problemele care intră 
în sfera de competență a insti
tuției. Tocmai de aceea, gradul 
de apreciere a cetățenilor, dar 
și a grupurilor sociale continuă 
să rămână foarte mare față 
de Prefectură. Acest lucru în
seamnă încrederea oamenilor 
în Prefectură și în cei care o 
reprezintă.

Totuși, treburile nu merg 
nici pe departe bine peste tot. 
La nivelul județului există mari 
disfuncționalități în principal în 
activitatea economică asupra 
cărora trebuie reflectat în mo
dul cel mai serios.

în susținerea acestor afir
mații prefectul județului a venit 
cu o seamă de date concrete. 
Bunăoară, de la începutul 
acestui an, pe adresa Prefec
turii au fost trimise de cetățeni 
895 de scrisori, a căror pro
blematică este deosebit de 
complexă: social, fond funciar, 
solicitări de locuințe și locuri de 
muncă, sesizări împotriva auto
rităților locale etc.

De remarcat faptul că din 
numărul de scrisori amintit - 
784 se referă la probleme so
ciale. Apoi, din cele 895 de scri
sori, 91 au parvenit spre solu
ționare prin intermediul Preșe
dinției, Guvernului, Parlamentului 
și ministrului agriculturii. Până la 
sfârșitul lui septembrie, din nu
mărul total, au fost soluționate 
764 de scrisori.

O altă modalitate prin care 
cetățenii se adresează Pre
fecturii este cea a audiențelor, 
în primele 9 luni ale acestui an, 
aici s-au prezentat 869 de oa
meni cu probleme situându-se 
cam în aceeași zonă de. inte
res ca și scrisorile. Acestea 
au fost soluționate prin inter
venții scrise sau telefonice la 
instituțiile sau persoanele abi
litate să le soluționeze, depla
sări în teren și alte modalități.

VREMEA
Vremea se va răci ac

centuat. Cerul va fi varia
bil, mai mult noros în 
cursul zilei. Local vor că
dea precipitații sub 
formă de ploaie. La 
munte va ninge. Vântul 
va prezenta intensificări 
temporare la munte. Ma
ximele se vor situa între 
8 și 14 grade, iar mini
mele între -2 și 6 grade 
Celsius. Se va forma 
brumă. (I. Maier)

într-o altă ordine de idei, dl 
Nicolae Stanca a spus că "în 
puține județe din țară reforma a 
atins dimensiunile din județul 
Hunedoara în ceea ce privește 
componenta socială. Și acest 
lucru, întrucât mineritul și meta
lurgia - domenii preponderente 
în economia județului nostru - 
au fost primele supuse pro
cesului de restructurare. Masi
vele disponibilizări colective au 
determinat o creștere substan
țială a ratei șomajului care de 
câteva luni rămâne la cea mai 
înaltă cotă din țară.

Efectele sociale negative 
s-au reflectat în acțiuni de pro
test: mitinguri și greve ale mi
nerilor din cele două companii 
naționale, ale siderurgiștilordin 
Hunedoara și Călan, dar și ale 
altor grupuri sociale aflate în 
stare de risc, ori fără locuri de 
muncă. Nemulțumiri sociale s- 
au manifestat și în rândul per
sonalului sanitar veterinar, me
dical și din învățământ etc.

S-a arătat că Prefectura nu 
a rămas indiferentă la nici unul 
dintre aceste semnale, pentru 
fiecare categorie de oameni 
luându-se măsuri specifice, 
oportune - dar numai potrivit 
competențelor prin care este 
abilitată prin lege. Au fost orga
nizate întâlniri periodice cu toa
te autoritățile locale implicate în 
soluționarea problemelor, între 
patronat și sindicate. S-a inter
venit apoi pe lângă adminis
trațiile publice centrale și locale 
pentru a se impulsiona adop
tarea unor acte legislative ori 
modificarea unora considerate 
vitale pentru comunitatea jude
țului Hunedoara, pentru aplica
rea corectă și respectarea le
gislației în vigoare.

O problemă de larg interes 
pe care prefectul județului a 
ținut s-o aducă la cunoștință a 
fost aceea că Prefectura a 
acționat ferm pentru elabo
rarea documentelor necesare 
pentru promovarea unei noi 
zone defavorizate - respectiv 
Hunedoara și Călan, care va 
include și comunele Ghelar și 
Teliuc.

în multe din demersurile 
Prefecturii pentru soluționarea 
marilor probleme sociale ale 
județului, dl Stanca a arătat că 
s-au întâmpinat rezistență, 
inerție, comoditate și multe re
zerve. Cu toate acestea se 
vor depune eforturi pentru 
realizarea solidarității și co
eziunii sociale de care județul 
Hunedoara are atâta nevoie. 
Pentru aceasta însă este mai 
întâi nevoie de o adevărată 
solidaritate politică.

Valentin NEAGU

SPEDITIOIXl TRAl\l5COl\ITII\IEI\ITAL SRL
distribuitor autorizat al Companiei Philip Morris în județul Hunedoara 

ANGAJEAZĂ
1. AGENȚI VANZARI
Cerințe:
- studii superioare (medii);
- experiență în vânzări (minimum I an);
- permis de conducere categoria B;
- disponibilitate la program prelungit;
- stagiul militar satisfăcut.
Oferim:
- salarii atractive în funcție de realizări;
- cursuri dc pregătire;
- mașină dc serviciu,
- posibilitatea dezvoltăm unei cariere ir. 

domeniul vânzărilor.

2. SUPERVIZOR 
Cerințe:
- studii superioare;
- experiența în conducerea unei echipe;
- domiciliul stabil în Deva;
- vârsta 25-30 ani;
- stagiul militar satisfăcut;
- disponibilitate la program prelungit.
Oferim:
- salariu atractiv;
- cursuri dc pregătire;
- posibilitatea dezvoltării unei cariere într-o 
ipă tânără, dinamică.

Scrisorile dc intenție + CV + foto se vor depune la sediul firmei din Deva, str. Horea, nr. 87 sau fax 
054 - 230325, în vederea selecționării pentru un interviu până la data dc 20.10.1999.

în luna iunie a acestui an 
Călanul nu a avut apă rece timp 
de mai multe zile. Ca să nu se 
mai repete istoria, la vremea 
respectivă, au fost luate o se
rie de măsuri, dar pe hârtie. Ca 
urmare istoria totuși se vă re
peta. Luni, 11 octombrie a:c., la 
Călan robinetele de apă rece 
au fost iarăși închise. Motivul? 
Neplata energiei electrice care 
a condus ia sistarea furnizării 
apei potabile în oraș. Condu
cerea HidroTerm Trans SA 
Călan a trimis în aceste condiții 
adrese către Direcția de Să
nătate Publică Hunedoara, 
Consiliu! Local Călan, Consiliul 
Județean, Prefectură, prin care 
se sesiza pericolul declanșării 
unor epidemii.

Ștefan Burjan, adminis
tratorul de' la SC HidroTerm 
Trans, ne-a precizat că firma 
are debite de peste 8 miliarde 
de lei. Asociațiile de locatari au 
datorii de șase miliarde lei, iar 
agenții economici de peste do
uă miliarde de lei. Una dintre 
asociațiile cu cele mai mari 
restanțe este A.S. nr. 6 cu 1,1 
miliarde lei. "Sidermet" nu stă 

danone

Lider mondial în sfera produselor lactate proaspete

ANGAJEAZĂ
AGENT DE VÂNZĂRI ÎN DEVA

RESPONSABILITĂȚI:
• va raporta direct șefului de sector;
• va crea și menține bune relații comerciale cu clienții în 

scopul comercializării într-o nuanță atractivă a gamei noastre de 
produse;

• va livra produsele la punctele de vânzare.

CERINȚE:
• minimum studii medii;
• vârsta maximă 32 de ani;
• disponibilitate de a lucra program prelungit;
• camet de conducere categoriile B și C;
• experiență în vânzări și distribuție.
Persoanele interesate sunt rugate să trimită Curriculum Vitae 

până la data limită de 19.10.1999 la adresa: DANONE PDPA 
ROMANIA SRL, Str. Nicolae Canea, nr. 96, sector 2, 72512 
București, Fax 01 - 2402240.

Importantă firmă cu activitate de producție și distribuție 
cosmetice și detergenți

ANGAJEAZĂ
Agenți (e) comerciali (e) pentru Valea fiului. 

Salariu fix 1.000.000 lei + comision 5% + 

bonusuri și agent livrare - încasare pentru Deva.

Informații la telefon 054/ 234371 sau la adresa: 
str. Apuseni, nr. I, Deva.

nici el prea bine și apare cu o 
datorie către HidroTermTrans 
de aproape 450 milioane lei. 
Societatea, în aceste condiții, 
nu și-a putut plăti de două luni 
cei 110 angajați. Dacă nu se 
ajunge la o înțelegere și robi
netele nu vor fi deschise cât 
mai repede, școlile trebuie și 
ele închise pentru evitarea 
altor necazuri. Ștefan Burjan 
spune că pentru a beneficia 
din nou de curent electric HTT 
Călan trebuie să plătească la 
CONEL Deva patru miliarde de 
lei. De unde vor veni banii nu 
se știe, cert este că de patru 
luni asociațiile de locatari nu au 
mai virat în contul HTT nici un 
leu și probabil dacă nu se in
tervine altfel cetățenii din Călan 
rămân fără apă. Până ieri da
tele problemei nu erau schim
bate. Primarul Petru Bora ne-a 
declarat că se poartă în con
tinuare negocieri cu factorii de 
răspundere. în tot acest timp 
lumea așteaptă să curgă, din 
nou, apă la robinete. Așadar, 
ca la noi la nimeni!

Sorina POPA

SPORT • SPORT • SPORT
ÎNT CUPA ROMÂNIEI LA FOTBAL
Timp de două zile, marți și miercuri, s-au desfășurat 

meciurile din optimile de finală ale Cupei României - 
Tuborg, în care s-au înregistrat următoarele rezultate: FCM 
Bacău - Ceahlăul P.N. 1-0; Rapid - Gloria Bistrița 1-0; FC 
Național - FC Brașov 4-2; Univ. Craiova - Steaua 1-0; Petrolul 
Berea - Petrolul Ploiești 0-2; FC Argeș - CSM Reșița 1-3; 
Oțelul Galați -Astra Ploiești 2-1; Dinamo - Rocar București 
3-1. Deci s-au înregistrat două surprize: Univ. Craiova a 
reușit să elimine din competiție pe Steaua, posesoarea 
titlului, iar CSM Reșița a îngenuncheat echipa lui Halagian.

Arbitrii și observatorii - 
etapa din 17 octombrie

DIVIZIA D
CFR MARMOSIM SIME- 

RIA -VICT. CĂLAN, arbitri: 
Petre Popa, loan Filipoiu și 
Gabriel Bașta, obs. Doru 
Toma.

CASINO ILIA - METALUL 
CRIȘCIOR: Erno Magyari, 
Ramses Stanca și Zoltan 
Gergely, obs. Marian Dima.

MIN. ANINOASA - FC 
PAROȘENI VULCAN: Marin 
Ormenișan, Cristian 
Petrean și Cosmin Danciu, 
obs. Lazăr Kelemen.

FC DACIA ORĂȘTIE - 
CIF ALIMAN BRAD: Vasile 
Capotescu, Cornel Pop și 
loan Clinei, obs. Ilie 
Ștefăniță.

CONSTR. HUNEDOARA 
- UNIV. PETROȘANI: Adrian 
Costea, Mircea Brândușa 
și Tiberiu Nistor, obs. 
Mircea Pădurean.

MIN. BĂRBĂTENI - 
VICT. DOBRA: Traian 

• 1 ' - 
Decadă omagială

80 de ani de existență a 
Liceului de informatică din 

Petroșani»
înființat în 1919, Liceul de Informatică din Petroșani 

este cel mai vechi lăcaș de învățământ liceal din Valea 
Jiului. Consiliul de Administrație, Catedra de Informatică 
și Cercul de Istorie al Liceului de Informatică Petroșani 
au sărbătorit timp de 10 zile (1-10 oct. 1999) aniversarea 
celor 80 de ani și revederea la 50 de ani a promoției din 
1949. Cu această ocazie Consiliul local și Primăria 
municipiului Petroșani în cadrul unei festivități speciale 
dedicată foștilor elevi ai anilor 40 ai Liceului de 
Informatică Petroșani au conferit titlul de cetățean de 
onoare domnilor: academician dr. ing. Alexandru Balaban 
- pentru contribuția adusă la schimbarea imaginii zonei 
și regizorului Lucian Giurchescu - pentru recunoașterea 
teatrului românesc în țară și peste hotare. Această ocazie 
a revederii la 50 de ani a strâns laolaltă 18 dintre cei 61 
de elevi ai celor 2 clase de a Xll-a de atunci. La această 
întâlnire am remarcat că atât domnii cât și doamnele care 
au învățat în acea vreme la Liceul de Informatică și au 
îmbrățișat diferite meserii: profesori, avocați, doctori, 
ingineri, ofițeri, au revenit cu plăcere în Valea Jiului, la 
Petroșani, exprimându-și cu zâmbetul pe buze și lacrimi 
în ochi mândria și bucuria că au fost elevi ai primului 
liceu din Valea Jiului.

Academician dr. ing. Alexandru Balaban: “ Sunt emo
ționat și mă bucur că sunt absolvent al liceului din 
Petroșani. Păstrez amintiri de neuitat ale prieteniilor ce 
le-am legat aici.”

Regizorul Lucian Giurchescu: “Faptul că a fost 
numele meu este o întâmplare pentru că putea fi numele 
oricărui coleg pentru a i se conferi titlul de cetățean de 
onoare.”

Andrei Hoffman, fost elev al promoției ’49: “ Stau 
acum în Montreal - Canada și am revenit acum în Valea 
Jiului după 43 de ani. După cum vedeți, stăpânesc bine 
limba română, deși vorbesc românește cam o dată pe an.” 

Mihaeia FĂGAȘ

Melha, Claudiu Crăciuneac 
și Nicolae Sebeș, obs. 
Petru Spărios.

MIN. POIANA RUSCA 
TELIUC - RETEZATUL HA
ȚEG: Daniel Thirt,
Corneliu Dumitriu și 
Răzvan Avram, obs. Dorel 
ȚqrcQ .

CAMPIONATUL 
JUDEȚEAN

VENUS ChflȘCĂDAGA - 
SANTOS BOZ: Adrian 
Radu, Călin Orbonaș și 
Marius Petrean.

ENERGIA DEVA - 
UNIREA VEȚEL (în ziua de 
16 oct., ora 11,00): Vasile 
Capotescu, Zoltan Gergely 
și Cornel Pop, obs. loan 
Deac.

RODOSTAR DEVA - 
GLORIA GEOAGIU (16 oct., 
ora 16,00): Traian Melha, 
Dorin Tincu și Nicolae 
Sebeș, obs. Petru 
Dăscăliță.
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