
Ce au câștigat 
minerii în urma 

mineriadelor din 
ianuarie si

9

februarie1999?
La numai o lână de la 

terminarea așa-zisei mineriade 
a doua din februarie ’99, 
CNH Petroșani a intentat, la 
Judecătoria Petroșani, un 
proces LSMVJ.

în acest proces CNH 
Petroșani cerea LSMVJ des
păgubiri de 25.741.000.000 lei
- reprezentând cuantumul 
pierderilor înregistrate de CNH 
în perioada 4-22 ianuarie ’99, 
adică în timpul grevei generale 
a minerilor din Valea Jiului, de 
la începutul acestui an.

După numai câteva 
înfățișări, jurista CNH, Elena 
Medveș, a cerut instanței să 
dispună efectuarea unei 
expertize contabile în cauză, 
iar juristul LSMVJ, Nicolae 
Opriș, s-a oous efectuării 
acestei expertize motivând: “nu 
avem după ce să stabilim 
această expertiză".

Instanța de la Petroșani a 
hotărât să-admită efectuarea 
expertizei propuse de CNH, 
expertiză care avea drept scop 
calcularea cuantumului 
pierderilor aduse CNH de către 
LSMVJ în perioada 4-22 
ianuarie 1999, prin luarea în 
considerare a actelor puse la 
dispoziție de exploatările 
miniere și CNH și împrejurările în 
care s-au produs aceste 
pierderi, această situație fiind 
similară cu cea din zilele 
nelucrătoare.

în urma mai multor analize 
și evaluări, s-a ajuns la 
concluzia că pierderile produse 
de greva din ianuarie se ridică 
la circa l,6 miliarde lei.

Vizavi de această situație, 
Valeriu Butulescu, consilier 
CNH Petroșani, ne-a făout 
următoarea declarație: 
"Evaluarea pagubelor produse 
de greva minerilor din ianuarie 
'99 a fost cifrată la un alt nivel 
față de cel stabilit de noi. CNH 
Petroșani va insista pentru 
recuperarea acestor pagube 
produse de LSMVJ, indiferent 
de valoarea lor, deoarece ele 
sunt produsul unei greve pe 
care justiția a declarat-o 
ilegală. Suntem optimiști în 
ceea ce privește justiția și mai 
puțin în capacitatea LSMVJ 
de a plăti. însă sper că LSMVJ 
va trage concluziile în ceea ce 
privește declanșarea unei 
greve generale și în ceea ce 
derivă din oprirea activității de 
producție și mai ales a 
proceselor destul de 
complicate în care sunt 
antrenați minerii și liderii lor.

Mihaela FĂGAȘ
(Continuare în pag. 2)

Fotbal pe 
micul ecran

La sfârșitul acestei 
săptămâni, iubitorii fotbalului 
pot urmări pe micul ecran 
câteva meciuri din ultima 
etapă a turului Diviziei A, 
după următorul program al 
Antenei 1: sâmbătă (ora 
13,30, FC Argeș - Gloria 
Bistrița și de la ora 20, Steaua
- Extensiv Craiova. Duminică, 
de la ora 14, Univ. Craiova - 
Rapid. (C.S.)
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în locul fostei statui din 
fața Primăriei Deva, Consiliul 
local a hotărât să se înalțe 
cea a lui Traian. La 
conferința de presă de joi, 
legată de eveniment, s-a 
comunicat programul zilei 
de 13 noiembrie a.c. După 
deschiderea festivă a 
manifestărilor, care are loc la 
9,30 în sala mare a Primăriei 
Deva, dezvelirea statuii 
împăratului Traian se 
derulează începând de la ora 
12,00 în prezența invitaților, 
numeroase personalități din
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Câteva considerații privind 
impozitarea veniturilor 

persoanelor fizice
Recent, sub egida Filialei 

Hunedoara a Asociației 
Generale a Economiștilor din 
România, la Deva s-a desfășurat 
o masă rotundă având ca temă 
Ordonanța Guvernului nr. 73/ 
1999 privind impozitul pe venit, 
care se va aplica începând cu 
anul 2000. Cadrul general al 
ordonanței respective a fost 
prezentat din partea Direcției 
Generale a Finanțelor Publice. în 
legătură cu tema au avut loc 
intervenții din partea prof. univ. 
Gheorghe Ana, ec. Gheorghe 
Blaj, ec. Emil Moise, ec. Nicolae 
Sută, ec. Rodica Șunda, ec. 
Grigore Arșoi și ing. Gheorghe 
Grun.

în context s-a arătat că, în 
mod firesc, era necesar ca mai 
înainte să fi fost elaborat Codul 
fiscal, care să reglementeze 
întreaga activitate fiscală din 
țară.

Referitor la impozitarea 
dobânzilor s-a subliniat că 
stabilirea unei asemenea măsuri 
ar frâna tendința persoanelor 
fizice spre economisire. De 
asemenea, s-au discutat o serie 
de aspecte privind impozitarea 
liberilor profesioniști și micilor 
meseriași.

în același timp s-a precizat 
că în sistemul impunerii globale 
s-au cuprins veniturile din salarii,

RAID-ANCHETĂ .

La Hunedoara și Călan - molima
șomajului se extinde

4000 de persoane se află în 
evidențele Centrului de informare 
și mediere a muncii din municipiul 
Hunedoara. Numărul celor care nu 
au un loc de muncă este însă mai 
mare. Valurile de disponibilizări de 
la „Siderurgica" au condus la 
„reușita" ca municipiul de pe Cema 
să se situeze în topul localităților 
cu cei mai mulți șomeri din județ. 
Situația ar fi în mod normal mai 
simplu de rezolvat. Ești 
disponibilizat, ei bine, tragi linie și 
o iei de la capăt. Adică îți cauți un 
alt loc de muncă. Dar problema 
este mai gravă. Majoritatea 
disponibilizărilor de la combinatul 
siderurgic sunt lăcătuși, cocsari, 
strungari. Acest gen de meserii, e 
sigur, nu mai are căutare, cel puțin 
la Hunedoara. Veți spune, se pot 
urma cursuri de calificare. Da, dar 
când ai trecut de 40 de ani 
întâmpini greutăți la o nouă

Azi, la Deva

Ceremonia dezvelirii 
statuii lui Traian

țară. Până în momentul 
conferinței, ambasadele 
Germaniei și Spaniei își 
exprimaseră regretul de a nu 
putea fi reprezentate la 
eveniment. Se așteptau vești 
de la ambasadele SUA și 
Italiei, din partea altor 

personalități politice și 
istorice invitate. Un alt mo
ment deosebit al zilei de 
sâmbătă îl constituie 
vizionarea, la ora 17,00, ă 
filmului documentar “Forul 
lui Traian” - reconstrucție 
virtuală realizată de Muzeul

din activități independente, din 
cedarea folosinței bunurilor și, 
în final, o impunere finală pentru 
fiecare sursă de venit provenit 
din dividende, dobânzi ș.a.

în categoria înlesnirilor sau 
avantajelor în folosul unor 
persoane se încadrează 
veniturile scutite de impuneri- 
premii, avantaje în bani sau în 
natură acordate persoanelor cu 
handicap, veteranilor de război, 
invalizilor și văduvelor de război, 
altor iersoane nominalizate de 
lege. De asemenea, nu se 
impozitează ajutoarele, 
indemnizațiile și alte forme de 
sprijin, sumele încasate din 
asigurări, cele primite sub formă 
de sponsorizări, alocația 
individuală de hrană, 
indemnizațiile de deplasare.

Un loc aparte în discuții l-au 
ocupat aspectele referitoare la 
noua meserie de consilier fis
cal, acesta fiind persoana care- 
I va sfătui pe contribuabil cum 
să-și chibzuiască bugetul, astfel 
încât să plătească cât mai puțin 
sub formă de impozite. Rămâne 
de văzut cine va practica 
această liberă profesie și cine- 
i va forma pe acești, .meseriași’’ 
în finanțe. Vom reveni și cu alte 
detalii.

Nicolae TÎRCOB 

șomajul 280.000 lei/lună și apoi 
alocația de sprijin care este vreo 
170.000 lei/lună. Cu doi copii 
femeia, tânără de altfel, nu a 
încercat să-și caute o slujbă în tot

angajare și într-o meserie proaspăt 
dobândită.

Eva Barb din Ghelar a lucrat 
ca paznic la mina din Teliuc. în 
1997 a ieșit cu ordonanța. A luat

La unitatea locală Călan a Oficiului de formare și ocupare 
profesională se înregistrează zilnic noi cereri pentru un loc de muncă.

de artă “Paul J. Getty" din 
Los Angeles.

Cu acest prilej a fost 
realizată o medalie care 
are pe avers efigia lui 
Traian (realizată după o 
monedă), iar pe revers 
imaginea Cetății Deva 
plus blazonul muni
cipiului. Statuia dezvelită 
are în jur de 4 m și a costat 
495 milioane lei, iar soclul 
său, din travertin de 
Banpotoc, 145 de 
milioane. (V. ROMAN)

A APARE LA DEVA

Asigurările - intre 
deziderat și realitate |l| 

înainte de 1989 românii aveau o idee destul de vagă despre 
ce sunt și ce reprezintă asigurările în viața lor. De fapt, în condițiile 
statului atotputernic, nu prea se punea problema existenței unui 
mod eficient de a-și asigura cineva viața (care oricum era în 
pericol prin lipsa de alimente), o casă sau apartament (pe care 
nu mulți îl puteau obține și care era cu chirie și nu proprietatea 
persoanei) sau o mașină (pentru care aștepta câțiva ani).

După Revoluție, odată cu apariția democrației și a economiei 
de piață, românii au câștigat dreptul la proprietate și, ca rezultat, 
piața asigurărilor a cunoscut o dezvoltare deosebită. Din punct 
de vedere juridic, asigurările în România au ca bază Legea nr.136/ 
1995, numită Legea privind asigurările și reasigurările în România. 
Vom analiza, pe scurt, această lege și implicațiile pe care le 
presupune pentru societate.

De la început trebuie precizat faptul că Legea asigurărilor 
este o lege cadru, adică o lege care cuprinde reglementări 
generale pentru domeniul respectiv, neavând și nereferindu-se 
prea în detaliu la situații și probleme concrete ale asigurărilor. 
Câteva elemente esențiale ale legii se referă la:

1. Contractul de asigurare - definit ca un contract prin 
care asiguratul (orice persoană) se obligă să plătească o primă 
asigurătorului (societate de asigurări), iar acesta se obligă ca la 
producerea unui anume risc (obiectul asigurării) să plătească 
asiguratului sau beneficiarului (o altă persoană indicată de 
asigurat) despăgubirea sau suma asigurată în limitele și 
termenele convenite.

în continuare sunt stabilite mai multe obligații și drepturi 
reciproce ale asiguratului și asigurătorului referitoare la cuprinsul 
și executarea contractului de asigurare.

2. Asigurarea de bunuri - se referă la modalitățile prin care 
se asigură un bun, drepturile și obligațiile asiguratului și

Marcel Cristian JURCA, 
avocat 

(Continuare în pag. 2)

acest timp. De ce? „în Ghelar 
sunt vreo 2-3 birturi unde poți să 
lucrezi, în rest nimic. Ca să faci 
naveta la Hunedoara, unde ai 
putea găsi câte ceva, te costă 
500.000 lei/lună. La salariile care 
sunt nu rămâi cu nici un ban."

Mirela Danciu tot din Ghelar 
a lucrat ca asistent maternal, dar 
de doi ani stă acasă și primește 
ajutorul de șomaj. „Mai bine 
stau acasă decât să arunc 
salariul pe transport la 
Hunedoara, unde mai găsești 
să te angajeze ca vânzătoare 
prin piață." Marcel Borieanu, de 
27 ani, este șomer din vara 
acestui an. Primește și plățile 
compensatorii după ce a lucrat

Sorina POPA, 
Ciprian MARINUȚ

(Continuare în pag. 2)

Urmând gestul lui 
Dumitru Ifrim, 
Aproape toată

organizația 
iudețeariă 

Hunedoara a 
PSDRva 

demisiona
Cea mai puternică 

organizație politică din județul 
I tunedoara, cea a PSDR, este pe 
cale să-și piardă membrii. 
Deputatul PSDR de Hunedoara, 
Dumitru Ifrim, și-a anunțat 
recent demisia și se pare nu este 
singurul care a luat această 
decizie. Se știe că la Congresul 
Național al PSDR din luna 
octombrie a.c. lucrurile nu s-au 
derulat bine deloc, partidul 
împărțindu-se practic în două 
tabere, una a lui Alexandru 
Athanasiu și alta a lui Emil 
Putin.

De ce a demisionat 
deputatul de Hunedoara? 
Dumitru Ifrim ne-a declarat că 
la Congres organizația 
hunedoreană a venit cu o soluție 
pragmatică astfel încât partidul 
să iasă de sub procentul de 1 la 
sută la cât este cotat în prezent. 
“Am pierdut la 1 1 voturi 
diferență. Dar nu acest lucru mă 
deranjează, ci metoda utilizată 
de Alexandru Athanasiu pentru 
a accede la președinția 
partidului. Apoi noi am fi vrut 
ca PSDR să se posteze în 
Opoziție, să se coaguleze 
mișcarea social-democratică din 
România. Athanasiu nu a dorit 
aceasta. In plus, partidul alunecă 
spre dreapta eșichierului politic. 
Or, eu m-am înscris într-un 
partid de stânga. Athanasiu nu 
este tocmai potrivit să conducă 
o formațiune politică social- 
democrată”, a declarat Dumitru 
Ifrim. Odată cu deputatul 
hunedorean și-au dat demisia 
din PSDR și 15 membri din cei 
17 care formau Comitetul 
organizației județene Hune
doara, în frunte cu președintele 
acesteia, Marius Surgcnt. 
Conform aceleiași surse, gestul a 
fost urmat imediat și de 
consilieri, viceprimari și primari 
din județ. Asupra prefectului 
județului, a declarat Dumitru 
Ifrim, nu s-au făcut presiuni din 
partea demisionarilor. Se pare 
însă că 80 la sută din organizația 
județeană Hunedoara a PSDR îl 
va urma pe Dumitru Ifrim și va 
demisiona. Fostul deputat PSDR 
de Hunedoara spune că pe viitor 
va fi mai atent în alegerea 
oamenilor în partid. “în 
organizație sunt oameni pe care 
i-am ajutat, iar acum au declarat 
fidelitate eternă PSDR”, a mai 
afirmat Dumitru Ifrim.

Dar acum problema este 
încotro se îndreaptă 
demisionarii din PSDR? Cel mai 
probabil și având în vedere că 
există contacte cu ApR, nu este 
exclus ca foștii membri PSDR 
să treacă cu toate forțele în 
partidul lui Theodor Meleșcanu.

Sorina POPA 
\____________ _________/
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Autorul paginii web 
despre Deva — fiu al 

urbei noastre

La Hunedoara și 
Câlan...

»

Asigurările-între 
srat și realitate [I]

(Urmare din pag. 1)
(Urmare din pag. 1)

Citeam zilele trecute în 
,,Cuvântul liber" la rubrica 
..Lumea Internatului"un articol 
interesant, intitulat,,Municipiul 
Deva pe Web", semnat de 
Andrei Nistor. Autorul vorbește 
în acest articol despre o pagină 
pe care a găsit-o pe Internet, 
pagină dedicată municipiului 
Deva, găzduită de un server din 
Marea Britanie. Adresa pe care 
poate fi accesată această 
pagină este: http://
www.radur.demon.co. UK/ 
deva.html.

N-am știut despre existența 
acestei pagini pe Internet. Citind 
însă adresa pe care poate fi 
accesată mi-a venit o idee și 
am început să scormonesc. , 
Cunosc un tânăr care a plecat 
acum opt ani, la studii în Anglia, 
mai precis la Londra, un 
pasionat al științei chimiei, dar 
și cu reale calități publicistice, 
originar din Deva.

Tânărul despre care vă 
vorbesc și-a făcut studiile 
generale, liceale și superioare 
în Deva și în țară, devenind 
inginer chimist. A lucrat o 
perioadă la actuala Filială din 
Deva a Regiei Apelor Române. 
N-a fost satisfăcut de ceea ce 
făcea. Fire studioasă și mereu 
iscoditoare tânărul inginer 
chimist a fost admis, după 
eforturi deosebite, la doctorat 
în Marea Britanie. Așa se face 
că în 1991 și-a luat zborul și la 
propriu și la figurat spre 
înălțimile cunoașterii.

La Londra și-a făcut 
doctoratul în chimie la Imperial 
College of Science Technology 
and Medicine. La Deva a revenit 
de câteva ori în concedii. Toate 
aceste amănunte din viața 

Jânărului, acum doctor inginer

în chimie, le cunosc chiar de 
la el, pentru că întâmplarea a 
făcut să locuim în același 
bloc. De altfel, mama lui, 
atunci când nu se află în Anglia 
la fiul ei, locuiește la vechea 
adresă.

Scormonind și alte surse 
(foști colegi de facultate, sau 
de serviciu) am aflat că în 
prezent tânărul nostru este 
director de proiecte, pentru 
Europa Centrală și de Est la 
I C. Consultants Limited, 
compania de cercetare și 
consultanță științifică a Impe
rial College of Science Tech
nology and Medicine din 
Londra. Pagina web cu pricina 
a fost realizată de doctorul 
inginer de circa doi ani.

Când am citit articolul lui 
Andrei Nistor din ,,Cuvântul 
liber" și am văzut adresa 
paginii web de pe Internet 
găzduită de un server din 
Anglia, acel «radur» mi-a 
dat ideea că autorul ei nu 
poate fi altul decât Radu 
Răuțiu, cândva un inginer 
chimist, iar acum doctor 
inginer, director de proiecte la 
o mare companie de cercetare 
și consultanță știintifică. Și am 
avut dreptate.

Am vrut să completez cu 
aceste câteva date articolul lui 
Andrei Nistor, astfel încât 
cititorul să fie informat și 
asupra autorului pagini web 
de pe Internet, dr. ing. Radu 
Răuțiu, fiu al Devei, acum cu 
statut de rezident permanent 
în Marea Britanie, care nu și- 
a uitat nici obârșia, nici locul 
natal, căruia îi dedică pe 
Internet o pagină pentru a fi 
cunoscut în toată lumea.

Gheorghe PAVEL

ca și chimist operator la 
..Siderurgica”. Deocamdată 
tânărul nu se gândește să-și caute 
un alt loc de muncă, având 
probleme cu sănătatea.

Centrul de informare și 
mediere a muncii din Hunedoara 
are și o situație a locurilor de 
muncă vacante. Câte sunt 
acestea la număr? Peste 100. Ei, 
dar mult mai puține față de cerere. 
Firmele solicită următoarele genuri 
de meserii: cusător textile, cusător 
încălțăminte, barman- ospătar, 
vânzător, electrician auto, 
mecanic auto, brutar. Conform 
datelor puse la dispoziție de 
centrul amintit, majoritatea celor 
care vor să facă angajări au 
nevoie de persoane calificate în 
mesâria respectivă și dacă se 
poate și cu ceva experiență. Apoi 
mai este acea „discriminare" între 
sexe. Pentru cusător textile, 
cusător încălțăminte se preferă 
femeile, iar pentru analist 
programator, paznic, bărbații.

La această oră la Hunedoara 
câteva sute de șomeri fac cursuri 
de calificare. Aproape jumătate 
dintre ei sunt înscriși la cele pentru 
operator calculatoare. Urmează 
cele pentru mecanic auto, cusător 
textile, lucrător social. Mai puțini 
învață să devină instalatori, 
zugravi sau tinichigii.

Aproape jumătate 
din populația activă nu 
are un loc de muncă

Călanul este la ora actuală 
probabil cel mai sărac oraș al 
județului. Greutățile tranziției s-au 
abătut aici asupra a foarte mulți 
oameni. Abia având bani pentru 
pâinea de zi cu zi, populația 
orașului a ajuns în situația de a 
nu-și mai putea plăti alte obligații 
financiare, fie ele cheltuieli de 
întreținere sau taxe și impozite. 
Astfel în urmă cu câteva 
săptămâni din cauza datoriilor mari 
ale asociațiilor de locatari orașul 
rămăsese fără apă potabilă, iar

Ce au câștigat 
minerii...

(Urmare din pag. 1)
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i de hemodializă la Petroșani
Un an de la înființarea secției» »

Cât de înțelept era să se fi 
respectat hotărârea dată de 
justiție: grevă ilegală.

Aceste rezultate ar trebui 
să fie un semnal de alarmă 
privind modul în care se pot 
desfășura conflictele de 
muncă, acestea să fie 
desfășurate în conformitate cu 
legislația și sâ nu aducă 
pierderi".

Dacă încercăm să ne 
amintim puțin ce s-a întâmplat 
în ianuarie și februarie 99 cu 
minerii din Valea Jiului, ne 
putem da ușor seama că 
mașinăria grevei pusă odată în 
mișcare, cu greu mai poate fi 
oprită, deoarece mizeria, 
foamea, nesiguranța zilei de 
mâine greu opresc îndârjirea 
oamenilor porniți să-și ceară 
dreptul la muncă.

Deși marșurile pornite din 
Petroșani spre Capitala țării, 
pentru răsturnarea Guvernului 
și pentru a propune țării alegeri 
anticipate, s-au oprit, știm cu 
toții unde, la Costești, la 
Stoenești, marele semn de 
întrebare pe care și-l pun 
acum, într-o noapte friguroasă 
de iarnă, mulți dintre minerii 
Văii J iului este: DE CE?

Răspunsul sunt sigură că 
și-l vor da tot ei. Dar totuși de 
ce, oameni buni?

Am discutat cu mulți dintre 
minerii participanți la 
evenimentele de la Costești și 
Stoenești și majoritatea mi-au 
spus că pentru nimic în lume 
nu s-ar mai antrena într-o 
astfel de aventură.

în această săptămână secția de hemodializă din cadrul 
' Spitalului de Urgență din Petroșani a aniversat un an de la 

înființare. Inițial în această secție au fost montate 6 aparate, 
iar pe parcurs au mai fost achiziționate încă 3 și până la 
sfârșitul anului va mai fi cumpărat unul. Această secție este 
una modernă care poate realiza cu aparatura din dotare și 
dializa la domiciliu, iar specialiștii și-au propus ca în scurt 
timp să se realizeze și dializa nocturnă, în dotare fiind inclusă 
și o stație de dedurizare a apei. Acum, cei 80 de pacienți ai 
secției de hemodializă din Petroșani nu mai sunt nevoiți să 
se deplaseze la Spitalele din Deva sau Hunedoara pentru 
tratamente. Calitatea mulțumitoare a serviciilor oferite de 
această secție i-a făcut și pe doctorii de la Spitalul Tg. Jiu să- 
și trimită bolnavii la Petroșani. (M.F.)
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acum se pregătește să înfrunte 
iarna fără căldură și apă caldă. 
Acest sumbru peisaj este 
generat, în principal, de faptul 
că foarte mulți oameni nu au 
un loc de muncă. Dl Petru 
Bora, primarul localității, aprecia 
că în această nedorită situație 
se află aproape jumătate din 
populația activă a orașului. “Din 
cei aproximativ 15000 de 
locuitori, un sfert sunt copii și 
elevi, un sfert pensionari, iardin 
cei circa 7000 care constituie 
populația activă peste 3000 de 
oameni nu au 
muncă".

La unitatea 
Ocupare și 
Profesională e în fiecare zi 
agitație, în lupta pentru găsirea 
unui loc de muncă fiind implicați 
zilnic numeroși oameni. 
Geanina Voin, referent de 
specialitate în cadrul unității, ne 
spunea: "Creșterea accentuată 
a ratei șomajului s-a produs 
după 1997 odată cu începerea 
disponibilizărilor de la combinat. 
De atunci și până în prezent 
au fost disponibilizați peste 
1700 de metalurgiști, la aceștia 
adăugându-se oameni rămași 
în șomaj de la Siderurgica 
Hunedoara sau de la alți agenți 
economici de stat (HTT, 
Agromec etc ). Astfel în prezent 
la Biroul de șomaj Călan sunt 
înregistrați 813 șomeri, 180 de 
persoane cu ajutor de integrare 
profesională, 1148 de 
disponibilizați cu alocații de 
sprijin și 628 de oameni în 
căutarea unui loc de muncă 
care nu mai beneficiază de nici 
un fel de drepturi bănești. 
Însumate aceste cifre indică o 
rată a șomajului care a depășit 
40 la sută și se îndreaptă spre 
50 de procente"

“Perspectivele pentru 
crearea de noi locuri de muncă 
lipsesc aproape cu desăvârșire
- spunea la rându-i dna refe
rent Madi Drăgușanu. Luna 
trecută de la combinat au mai 
fost disponibilizate 214 
persoane, iar pentru urmă
toarele luni se preconizează 
disponibilizări la SC Agromec 
și la Serviciul de pază al 
combinatului. De cealaltă parte 
a balanței, Agenția de Ocupare 
și Formare Profesională are în 
derulare doar două cursuri de 
recalificare (câte 25 de locuri 
pentru cusător textile și opera
tor calculatoare), dar doar unul 
singur este cu asigurarea 
ulterioară a unui loc de muncă”
- mărturisea 
noastră.

Astfel că 
Călanului 
întârzie să se arate favorabile, 
iar luminița de la capătul 
tunelului e încă departe.

un loc de

locală de 
Formare

interlocutoarea

pentru locuitorii 
perspectivele

Țăranii 9
Situația economico- 

socială a țării se înrăutățește 
pe zi ce trece, iar viața devine 
tot mai grea și pentru țărani. 
Oamenii satului supra
viețuiesc din ce în ce mai 
greu. Banii sunt puțini, povara 
anilor începe să-și spună 
cuvântul pentru majoritatea 
țăranilor, iar rezultatele muncii 
câmpului sunt în diferite 
perioade aproape nesemni
ficative. Acest lucru se 
întâmplă datorită lipsei 
mijloacelor de muncă a 
pământului, costului ridicat al 
lucrărilor agricole care nu 
sunt acoperite de către 
produse și nu în ultimul rând 
datorită intemperiilor vremii 
care nu de puține ori 
compromit munca omului de 
la țară. Dincolo de aceste 
doar câteva considerente,

oameni necăjiți
Despre viața oamenilor de 

aici, despre durerile și 
greutățile lor am stat de vorbă 
cu mai mulți săteni. Damșa

pensiile din agricultură sunt 
sub limita mizeriei, cu toate că 
mii de oameni au lucrat la 
CAP și /AS zeci de ani.

Pentru o mare parte dintre oamenii de la Rapolt animalele 
reprezintă un sprijin în lucrul câmpului, in imagine Iosif Costa 

în vârstă de 70 de ani, alături de ajutorul său în gospodărie.
Foto: Traian MÂNU

asigurătorului față de acel bun. De exemplu: asiguratul este obligat 
să întrețină bunul asigurat în bune condiții și să prevină producerea 
riscului, iar despăgubirile se stabilesc în funcție de starea bunului 
din momentul producerii riscului asigurat.

3. Asigurarea de persoane - reglementează situațiile în care 
se asigură o persoană, adică viața unei persoane, precum și 
modalitățile prin care beneficiarul desemnat poate intra în posesia 
sumei asigurate.

O altă secțiune se referă la asigurarea de răspundere civilă în 
general, adică asigurararea răspunderii pentru un eventual 
prejudiciu creat in cadrul unui act sau fapt de natură civilă și 
răspunderea (binecunoscută!) pentru pagube produse prin 
accidente de circulație (așa numita “asigurare auto').

Pe piața asigurărilor în România, la această oră, există câteva 
zeci de societăți de asigurări române, străine sau mixte care oferă 
în general toate tipurile de asigurare de bunuri sau persoane, ceea 
ce este un lucru foarte bun, monopolul fostului ADAS fiind destrămat. 
Sigur că sunt anumite societăți de asigurări specializate pe asigurări 
de viață și altele pe asigurări de bunuri. De asemenea sunt societăți 
de asigurare care nu au sedii decât în București, iar altele 
(majoritatea) au filiale în toată țara.

Pentru societatea capitalistă (care există în vest și pe care noi 
acum vrem să o dezvoltăm) asigurările reprezintă poate cel mai 
important segment al economiei. Nimic în Occident nu se mișcă și 
nu se dezvoltă fără asigurări. Totul - de la persoane la afaceri de 
miliarde de dolari - trece prin societățile de asigurare. Firesc, se 
pune întrebarea de ce? Simplu, pentru că nimeni nu înțelege să își 
mai asume un risc fără a avea o garanție. Această garanție o oferă 
asigurările. Ei bine, să vedem acum care este situația la noi.

Din punct de vedere cantitativ, cele mai multe asigurări în 
România sunt cele de răspundere civilă auto. De ce? Pentru că 
sunt obligatorii! Altfel, dacă nu ar fi obligatorii, după statisticile 
societăților de asigurări, dintre posesorii de autoturisme doar maxi
mum 50% ar avea asigurare. Ce se mai asigură în România? 
Persoane (cam 15-20%) și bunuri (cam 35%). Destul de puțin față 
de necesități. Pentru a concretiza și mai mult această problemă ne 
vom referi în continuare la mai multe situații ce se ivesc în legătură 
cu asigurările. Astfel primul lucru pe care îl constată o persoană 
care dorește să se asigure este acela că firma de asigurări îi 
propune să semneze un contract de asigurare (indiferent de care 
tip), contract care NU se negociază. Cu alte cuvinte, ori ești de 
acord cu clauzele respective ori nu, te asiguri. Situația este aceeași 
pentru marea majoritate a societăților de asigurări din România. 
Mai mult, de cele mai multe ori persoana asigurată nici nu citește 
contractul (care este destul de amănunțit și plin de termeni specifici) 
sau dacă îl citește ori nu îl înțelege ori nu îl poate modifica. Astfel, 
în caz de litigiu, va avea câștig de cauză (99% din cazuri) societatea 
de asigurări. Considerăm că ar trebui inițiată o acțiune de modificare 
a concepției societăților de asigurări privind posibilitatea negocierii 
contractului, mai ales că în Legea asigurărilor există cam la fiecare 
articol precizarea “... dacă nu s-a prevăzut altfel prin contract", dându- 
se astfel dreptul asiguratului de a negocia cu asigurătorul.

Nu au dat undă verde transferului
SRI și STS din Petroșani

Motivând prin faptul că în 
municipiul Petroșani unitățile 
municipale ale M.I.; SRI și STS 
(Serviciul Telecomunicații Speciale) 
funcționează într-un singur imobil, 
spațiul fiind insuficient desfășurării 
activității celor 3 instituții, directorul 
SRI, Costin Georgescu, printr-o 
adresă oficială, cere Primăriei 
Petroșani să analizeze posibilitățile 
transferării imobilului din str. 
Constructorului nr. 2, eliberat de 
curând de Cercul Militar Petroșani, 
în proprietatea publică a statului și 
administrarea SRL, eliberat de 
curând

Pe de altă parte șeful IJP Deva 
- HD, colonel Aramaciu Ștefan,

Traian are 73 de ani, a muncit 
o viață întreagă, iar acum o 
duce destul de greu. în 
agricultură lucrurile merg 
prost, iar pensia este mică. A 
lucrat în domeniul forestier, 
apoi în agricultură, dar pensia 
nu depășește 500.000 de lei. 
Iosif Costa, are 70 de ani, a 
lucrat o viață de om, dar 
pensia de 470.000 lei îi ajunge 
cu greu de la zi la zi.

Oamenii de la Rapolt sunt 
de părere că lucrurile merg 
rău în țară datorită 
politicienilor care mai mult se 
ceartă decât se sfătuiesc 
pentru a face viața mai bună. 
Ei cred că într-o zi se va gândi 
cineva și la țăranul român 
care a fost condamnat în toate 
timpurile.

Sătenii își pun speranțe în 
ziua de mâine când cineva se 
va gândi și la ei. La copii, la 
pensionari și la cei suferinzi.

Corne/ POENAR

motivând prin faptul că lucrătorii 
SRI din Petroșani au identificat un 
imobil, care a aparținut Cercului 
Militar - Petroșani și care urmează 
să fie dezafectat prin desființarea 
acestei unități, imobil ce ar 
satisface nevoile lucrătorilor SRI și 
STS, pentru că astfel s-ar 
descongestiona spațiul aferent 
Poliției Petroșani, creăndu-se 
condiții corespunzătoare de muncă 
celor peste 120 de lucrători ai 
Poliției Petroșani, care își 
desfășoară activitatea într-un 
spațiu total de 510 mp, cere sprijin 
Primăriei Petroșani pentru 
atribuirea spațiului sus amintit 
unităților SRI și STS din Petroșani.

In ultima ședință a Consiliului 
local Petroșani, la punctul 8 din 
ordinea de zi era transferul clădirii 
fostului comisariat în patrimoniul 
SRI.

Nota de fundamentare 
instituită de primarul Carol Schreter
- care condiseră că: „trebuie 
asigurat spațiu și condiții 
corespunzătoare domeniului 
specific în care își desfășoară 
activitatea SRI - și deoarece 
acestea își desfășoară activitatea 
în condiții total necores
punzătoare", nu i-a convins pe 
consilierii petroșăneni să aprobe 
această hotărâre. Părerile 
consilierilor, vizavi de această 
chestiune, au fost împărțite, unii 
cerând șefului SRI, prezent în sală
- Nicu Miclea - să le explice ce 
înseamnă STS și dacă nu cumva 
această unitate ascultă și 
telefoanele locuitorilor, iar alții și- 
au motivat refuzul de a vota 
pentru, prin faptul că acest 
transfer trebuie făcut în spiritul și 
litera legii.

Astfel, după o oră de 
dezbateri, consilierii au amânat 
pentru ședința următoare luarea 
unei decizii în ceea ce privește 
transferul clădirii din str. 
Constructorului nr. 2 în 
administrația SRI.

Mihaela FĂGAȘ

nr.

http://www.radur.demon.co
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MU VOM AJUNGE O VALE 
A PLÂNGERII/

- De câți ani sunteți pe 
aceste locuri, die primar?

- Să tot fie vreo 30. Am 
fost 10 ani dascăl, iar de 20 de 
ani sunt la primărie.

- Primar?
-Nu. Primar sunt din 1990.
- Destulă vreme pentru 

a vă contura o imagine cla
ră asupra a ceea ce se pe
trece aicil

- Cu siguranță.
- Ce ne puteți spune 

despre oamenii locului?
- în primul rând vreau să 

vă spun că țin enorm la acești 
oameni! întotdeauna mi-am 
făcut probleme dacă ei trăiesc 
mai bine, sau trăiesc mai rău. 
Mi-am făcut probleme dacă 
împreună ne-am rezolvat sau 
nu necazurile.

- Sunt multe necazuri la 
Vorța? Punem această în
trebare, întrucât în ultima 
vreme vorbim mai mult 
despre acestea și nu des
pre bucurii.

- Sigur că sunt. Dar aș 
dori să spun deocamdată alt
ceva. în acești ani am reușit să 
cunosc, spun eu, 90 la sută 
din oamenii care trăiesc aici.

- Apropo, câți locuitori 
are comuna?

- 1228, în șapte sate, pe o 
suprafață de 102 km2.

- Sunt sate pe cale de a 
dispărea?

- Din păcate, da. Puterea 
de a munci a oamenilor a scă
zut în ultima vreme. Comuna a 
îmbătrânit. în zece ani, cred că 
va fi greu să mai vorbim de 
satul Dumești. Mai sunt acolo 
șapte gospodării, dar în trei mai 
există doar câte un bătrân. 
Acolo mai avem doi "băieți” 
sub 60 de ani. Aceleași feno
mene ne așteaptă însă și în 
satele Coaja și Certeju de Jos. 
Două sate sunt mai consoli
date: Valea Poienii și 
Luncșoara.

<<■>!■■ - cei mai 
harnici cititcri

Biblioteca din comuna Vorța are în evi
dență peste 6000 de volume, în principal aces
tea reprezintă literatură pentru copii, bele
tristică, dicționare etc, ultimele volume în număr 
de 22 fiind achiziționate în acest an.

După cum avea să ne informeze doamna 
Irina Buruiană, de la bibliotecă, cei mai harnici 
cititori și abonați ai bibliotecii sunt elevii de la 
școală, în sprijinul acestora creându-se un 
spațiu corespunzător chiar în incinta școlii din 
centrul comunei. Pentru a veni în sprijinul celor 
mai mici cititori, doamna Irina Buruiană se de
plasează cu mașina personală la Visca unde 
duce cărțile solicitate. Alături de acțiunile ce 
vizează prezentarea de noi apariții care se 
organizează în cadrul bibliotecii comunale de 
curând a mai fost demarată o acțiune la nivel de 
comună ce are drept scop reînvierea obiceiurilor 
tradiționale, menită să valorifice o parte însem
nată din cultura populară a acestor localități.

X_______________ _ _________________ ✓

- Față de acum 10 ani, cum 
apreciați starea comunei?

- Din anumite puncte de ve
dere se vede un oarecare pro
gres, iar din altele se simte un 
regres.

- Să le discutăm puțin.

Discuție cuf

Ion Honaie,
primarul comunei

- Da. Acum vreo 10 ani pu
team interveni mai mult în con
servarea sau repararea unor 
unități din comună. Mă refer la 
școli, dispensare, cămine cul
turale, dar și la drumuri. Or, 
acum... Mă doare faptul că nu 
am putut face suficient pentru 
repararea drumurilor, mai ales în 
zonele Coaja, Certeju de Jos și 
Luncșoara. în ultimii cinci ani nu 
am putut face aproape nimic.

- Din ce cauză die 
primar?

- Vorța este o comună să
racă din punctul de vedere al 
dotărilor. Mă refer la impozitul pe 
clădiri și terenuri. în acest an, 
bunăoară, se vor încasa apro
ximativ 30 de milioane de lei din 
aceste impozite. Este foarte 
puțin pentru o comună ca Vorța.

- Care este bugetul pe 
acest an?

- Bugetul scriptic este de 
800 milioane de lei, faptic însă 
nu va putea trece de vreo 600 
milioane de lei.

- De unde vine acest mi
nus de 200 de milioane de 
lei?

- în primul rând din impozitul 
pe salarii. Există unități care o 
duc foarte greu, deci nu pot vira 
acești bani.

- Cum se numește cel 
mai mare datornic?

- Mina Vorța. Dar este de 
preferat ca primăria să nu pri

mească acești bani, decât ca 
mina să moară. Dacă mina va 
dispărea vom ajunge o vale a 
plângerii. Or, acest lucru nu-l 
dorește nimeni, și sperăm că 
nu se va întâmpla.

- Câți oameni din comu
nă mai lucrează acum la 
mină?

- Vreo 60, dar în alți ani 
erau peste 200. Apoi peste 100 
de oameni din zonă lucrau în 
unități din afara comunei. 
Acum, dacă mai sunt 10.

-Totuși, agricultura es
te ocupația de bază a oa
menilor din zonă.

- Așa este, dureros este 
faptul că nici în acest domeniu 
lucrurile nu merg deloc cum tre
buie. De ani de zile nu am reușit 
să facem că agricultura să 
prospere în comună. Există în 
comună mai bine de 500 de ha 
de pământ arabil, dar nu se lu
crează tot. Și care se lucrează, 
nu dă rezultatele scontate. Mă 
refer la munca omului și la chel
tuială. Oamenii se zbat, fac mari 
eforturi, dar se trăiește greu.

- Care ar fi piedicile cele 
mai importante în obținerea 
unor rezultate mai bune?

- în primul rând la noi foar
te puțin se poate lucra meca
nizat. De aici și eforturi mai 
mari.

- Aici este și o recu
noscută zonă de creștere 
a animalelor, nu?

- Da, dar pentru mine este 
de neînțeles următorul lucru. îl 
văd pe om că se zbate, că tru
dește, vrea să prească și se 
pricepe la creșterea animalelor - 
dar când este vorba de valo
rificarea muncii lui nu are unde, 
sau la prețuri derizorii. Aici este 
durerea oamenilor noștri. Deci 
trebuie eliminate marile discre
panțe dintre prețurile de achiziții 
și cele de vânzare. Sunt strigă
toare la cer, iar aici trebuie să 
intervină statul.

— ........... . ■ ■

Banca Mondială la 
Vorta

Printr-un proiect al Băncii Mondiale, orașul 
Lupeni și comuna Vorța din județul Hunedoara 
urmează să fie sprijinite cu o finanțare în 
domenii care urmează a fi stabilite.

La Vorța s-au parcurs etapele premer
gătoare realizării proiectului. Concret, re
prezentanții Băncii Mondiale la București au 
fost la Vorța discutându-se c seamă de pro
bleme financiare și socio-politice. Practic, cei 
de la Banca Mondială s-au documentat.

Ținându-se cont de necesitățile stringente 
ale comunei, în discuțiile avute cu aceștia, 
Primăria a susținut modernizarea drumurilor 
comunei. în atenție mai există soluționarea 
unor probleme privind sănătatea și învăță
mântul.

La începutul anului viitor se va ști exact 
cât și ce se va face

>

Școala și 
tranziția 

**---------- ------ -----------
Deși în școlile generale 

din comuna Vorța sunt 
multe greutăți, în principal 
datorită lipsei banilor pen
tru iarna acestui an care 
bate deja la ușă, problema 
încălzirii s-a rezolvat. Acest 
lucru a fost posibil, ne-a 
precizat, între altele, dl Cor
nel Hamugă, directorul 
Școlii Generale din co
mună, cu ajutorul Primăriei 
care s-a preocupat încă din 
vară pentru aprovizionarea 
cu lemne sau, după caz, s- 
a primit și ajutorul părinților.

Pe raza comunei Vorța 
ființează o școală generală 
pentru clasele I - VIII și pa
tru pentru clasele I - IV, la 
care se mai adaugă o gră
diniță.

Numărul elevilor a 
scăzut considerabil în ulti
mii ani, cinci - șase ani, de 
la 120 la 83.

Directorul Cornel Ha
mugă se declară nemulțu
mit pentru că din lipsă de 
bani nu s-au putut realiza 
decât o parte dintre repa
rațiile curente - la Școala 
Visca și Certejul de Jos - iar 
la celelalte școli încă mai 
sunt probleme de rezolvat. 
Interioarele s-au învechit 
odată cu trecerea timpului, 
mobilierul nu s-a schimbat 
de zeci de ani, iar baza teh- 
nico-materială a rămas 
mult în urma cerințelor. Cu 
toate acestea interlocutorul 
nostru susține că procesul 
de învățământ se deru
lează în condiții normale, 
fără a fi afectat.

Gândurile dascălilor 
din comună se îndreaptă în 
viitor spre achiziționarea de 
tehnică de calcul pentru a 
iniția elevii în lucrul pe cal
culator, modernizarea săli
lor de clasă, încât nivelul de 
pregătire al elevilor din me
diu rural să nu fie diferit de 
cel de la oraș. Dl Cornel 
Hamugă mai este de păre
re că trebuie găsite de că
tre autorități căi de rezol
vare a transportului în co
mun, întrucât datorită ine
xistenței acestor mijloace, 
copiii sunt nevoiți să 
meargă mulți kilometri pe 
jos, iar încadrarea cu oa
meni calificați la catedră 
rămâne în continuare o 
problemă nesoluționată.

Pagină realizată de 
Valentin NEAGU, 
Cornel POENAR

Bătrânii satului se destăinuie

"Mai mâncăm ciorba și 
fără Pâine!”

întâlnirea cu Gheorghe 
Sorea și Maria Sorea a fost 
scurtă dar foarte consistentă. 
Pitorească de-a binelea. Ea a 
avut loc în cerdacul casei lor din 
satul Vorța. Discuția a început 
mai anevoios, dar s-a înviorat 
foarte curând, cu toate că mai 
trebuia să strigăm unul la celă
lalt. De ce? Pentru simplul mo
tiv că familia Sorea este cea 
mai bătrână din sat. Baci 
Gheorghe a adunat 91 de ani, 
dar nu se lasă. Nici soția sa 
Maria, care de puțină vreme a 
împlinit 90 de ani. Am găsit-o 
trebăluind prin ogradă. Bătrâ
nul urma să meargă undeva pe 
câmp cu oarece treburi. Și tre
buie să recunoaștem că la 91 de 
ani nu-i un lucru de ici de colo. 
Singur și-a lucrat pământul cu 
toate că acum "treaba mai scâr
țâie”, după cum s-a exprimat.

Cu toate că în gospodărie 
cresc găini și porci, traiul 
este greu pentru cei doi bă
trâni. Banii vin doar dintr-o 
pensie de veteran de război, 
așa că "mai sunt zile când 
mâncăm ciorba și fără pâine” 
- ne-a mai spus bătrânul cu 
tristețe și năduf.

De tinerețe își aduce aminte 
cu bucurie și chipul i s-a lumi
nat când a început să vorbească 
de ea. "Să mă fi văzut ce cătană 
am fost eu domnule! Am purtat 
război cu rușii, cu ungurii și 
nemții dar și cu... femeile!”

( La mină

LOCURI DE MUNCĂ TOT

MAI l’UTINE»
Restructurarea în minerit nu a ocolit nici sectorul de la 

Vorța unde numai în acest an au fost disponibilizați la 
cerere 80 de angajați, după ce în urmă cu 3-4 ani nu
mărul total al salariaților depășea cu ceva 200 de 
persoane.

Șeful de sector de la Mina Vorța, dl ing. Dorin Poenar, 
ne-a precizat că în ultimele luni activitatea de producție 
a cunoscut o îmbunătățire considerabilă, iar salariile 
oamenilor au înregistrat și ele o creștere.

Marile probleme în minerit derivă, după cum spunea 
șeful minei, din necorelarea prețurilor materialelor și 
materiilor prime necesare producției cu cel al produselor 
miniere care sunt impuse de către stat.

Ce se întâmplă în minerit este greu de spus pentru că 
nimeni nu are o imagine clară a lucrurilor, iar politica de 
investiții este aproape inexistentă.

Specialiștii de aici spun că zăcământul de la Vorța ar 
mai putea fi exploatat, și acest lucru în condiții de efi
ciență, încă aproximativ cinci ani. Singurul lucru care va 
hotărî soarta exploatării este cel al politicii prețurilor 
practicate de stat sau pe piața internațională care pot 
face viabilă mina sau dimpotrivă o pot falimenta.

X *

La aceste vorbe Maria 
Sorea începe să zâmbească cu 
subînțeles. Ea este a patra ne
vastă a lui Gheorghe, iar acum 
își duc bătrânețile laolaltă cu 
bucuriile și necazurile lor. Mai 
mult necazuri din câte am înțe
les. Viața nu este deloc roză în 
ziua de azi. Mai ales că în ulti
ma vreme nici primăria nu mai 
dă ajutoarele sociale. Din lipsa 
fondurilor necesare ne-a s[îus 
primarul. Or, acest lucru este 
de neînțeles pentru bătrânul 
Gheorghe Sorea.

- Treaba asta depinde de 
cei de la "Sfat” - ține dânsul să 
sublinieze. Ajutoare au primit 
de acolo mulți care n-au făcut 
nimic pentru comună, or, eu 
care am fost pe două fronturi... 
Păi cum vine treaba asta?

Și mai este supărat Gheor
ghe Sorea pe lumea de azi pen
tru că oamenii nu se mai ajută 
între ei. "Dacă vreau să mă a- 
jute cineva cu ceva, trebuie să-i 
dau pâinea de la gură” - spunea 
bătrânul. Știe el ce știe...

Să mai spunem că în cer
dacul unde am purtat discuția cu 
cei doi bătrâni se aflau și două.... 
sicrie. Când i-am întrebat ce-i cu 
ele acolo ni s-a spus că acelea 
"sunt viitoarele noastre case. Ce 
să mai aștepți la anii ăștia?”

Cu toate acestea Maria și 
Gheorghe Sorea trebăluiesc cât 
c ziua de mare, iar casa le este 
înconjurată de flori...

Scurt, foarte scurt
X_______________ >

Nici o reparație la 
școli

Una dintre cele mai mari 
dureri ale primarului comunei 
Vorța este aceea că după 30 
de ani de muncă în comună, 
anul acesta este primul când 
nu s-a reușit realizarea nici 
unei reparații la cele 5 școli de 
pe raza comunei. Acest lucru 
se datorează lipsei fondurilor 
necesare.

Nici aprovizionarea cu 
lemnele necesare pe timpul 
iernii nu s-a încheiat încă. Sto
curile existente ar ajunge doar 
până în ianuarie-februarie, 

Ldupă care...

Numărul animalelor 
este in staționare
La nivelul comunei, de câțiva 

ani buni, numărul animalelor 
este în staționare. în prezent oa
menii cresc circa 1100 bovine, 
900 porcine, peste 6000 de pă
sări, 400 ovine și mai bine de 
200 caprine.

Nimeni nu mai preia 
laptele

Din cele spuse de primarul 
Ion Honaie am înțeles că de la 
nivelul comunei s-ar putea co
lecta zilnic peste 600 I de lapte.

Cu toate acestea, deși s-au 
făcut mai multe demersuri și s-au 

încercat mai multe variante - în 
prezent pe nimeni nu mai inte
resează laptele din zona Vorța. 
Mare păcat!

De ce se depopulează 
satele?

Comuna Vorța are 7 sate, 
dar numai o parte au o bază 
trainică pentru un viitor mai înde
lungat. Celelalte sunt într-un pro
ces lent, dar sigur de depopu
late. La întrebarea noastră care 
ar fi principalele cauze am primit 
următorul răspuns.

Aceste sate nu ar dispărea 
dacă prin anumite mijloace s-ar 
reuși racordarea lor la un oraș 
sau altul.

La ora actuală, în satele 
Coaja, Certeju de Sus, Lunc
șoara sau la Visca se poate 

ajunge doar cu căruța trasă 
de boi. Mulți care sunt plecați 
la oraș ar merge acasă pentru 
a mai lucra, pentru a-și vedea 
părinții sau neamurile, pentru 
a se aproviziona - dar nu pot 
din cauza stării drumurilor. 
Numai amenajarea drumului 
din satul Certeju de Jos, pe o 
distanță de aproximativ 2km, 
ar necesita 2 miliarde de lei, 
apreciază primarul comunei. 
Pe acest drum, bolovanii au 
0,5 m3. Cine și cu ce poate 
circula pe acolo?

Trebuie schimbată și 
mentalitatea

în discuțiile pe care le-am 
avut cu diferiți oameni din co
mună am înțeles că pentru ca 
lucrurile să meargă mai bine, 

este nevoie și de schimbarea 
mentalității unor oameni privind 
colectivitatea. Există oameni ca
re dau vina numai pe stat, care 
așteaptă doar să cadă para...

Pe de altă parte, mai sunt 
oameni care nici acum nu per
cep sensul schimbării. Sunt 
nostalgici care încă nu fac deo
sebirea dintre ceea ce a fost, ce 
este și ce va urma.

lată de ce este nevoie de o 
schimbare a mentalității.

Mina a fost și este 
"aurul omunei”

Deși există voci potrivit că
rora Mina Vorța "nu-mi aduce 
nimic, ci mai mult strică", pri
marul susține ca unitatea "a 
fost și este aurul comunei". De 
ce?

Mina a dat și dă de lucru 
oamenilor din zonă. Aproape 
300 de cetățeni ai comunei au 
pensie de la mină, alții au ieșit 
cu ordonanță,.sunt încă locuri 
de muncă. Se pun multe 
speranțe în existența minei!

Doar cinci telefoane
Greu de crezut, dar pe 

raza comunei Vorța există 
doar cinci telefoane. Cu toate 
intervențiile și insistențele, nu 
s-a reușit rezolvarea proble
mei comunicațiilor. Se lucrează 
cu aceleași telefoane de prin 
anii '70, care există la primărie, 
poliție, cantonul silvic și cele 
două unități miniere. în rest, 
satele sunt complet izolate. 
Relieful nu permite nici tele
fonia mobilă.
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Camera Deputaților a 
adoptat legea 

serviciilor publice de 
gospodărie comunală

Deputății au adoptat legea 
serviciilor publice de gospodărie 
comunală, acceptând intro
ducerea a două noi secțiuni 
privind alimentarea cu gaze 
naturale, respectiv energie 
electrică, la propunerea Comisiei 
pentru administrație publică.

Actul normativ prevede 
distribuirea gazelor naturale și a 
energiei electrice prin sistemul 
public centralizat sau local, cu 
precădere pentru încălzirea și 
alimentarea locuințelor și a 
instituțiilor publice. Agenții 
economici pot fi alimentați cu 
gaze naturale și energie 
electrică doar în măsura în care 
există disponibilități. Legea 
obligă serviciile publice locale să 
asigure parametrii tehnologici și 
calitativi ai gazelor naturale și 
energiei electrice la 
branșamentele abonaților.

Nerespectarea parametrilor 
tehnico-cantitativi și calitativi la 
exploatarea sistemelor de 
distribuție a gazelor naturale și a 
energiei electrice, cât și a apei 
potabile, a apei calde menajere 
și a energiei termice va fi 
sancționată cu amenzi cuprinse 
între 2 milioane și 5 milioane de 
lei pentru persoanele fizice și

între 5 milioane și 10 milioane 
de lei pentru persoanele 
juridice. Aceste amenzi sunt 
valabile și în cazul racordării 
ilicite la rețeaua publică de 
alimentare cu gaze naturale, 
respectiv energie electrică.

Societățile comerciale 
care ocupă spații la parterul 
blocurilor cu destinație de 
locuință vor fi obligate să-și 
separe și să-și individualizeze 
consumul la gaze naturale și 
energie electrică, deoarece, în 
caz contrar, vor fi sancționate 
cu aceleași amenzi.

Refuzul abonatului de a 
permite accesul personalului 
împuternicit de prestatorul de 
servicii la contoarul de gaze 
sau la contoarul de energie 
electrică constituie de 
asemenea contravenție, 
amenzile aplicate fiind între 
250.000 și 500.000 de lei 
pentru persoane fizice și între 
500.000 și un milion de lei 
pentru persoane juridice. 
Aceste amenzi se aplică și 
abonaților care modifică 
instalațiile interioare și 
electrice fără acordul 
prestatorului de servicii.

j Fumatul [ 
j blegește j 

viata* I
sexuală
Fumatul provoacă ■ 

impotență sexuală, peste*
■ 100.000 de englezii 

| suferind deja consecințele | 
| acestui viciu, stabilește un | 
I raport al medicilor și,
• militanților antitabac din1 
I Marea Britanie. Puținii 
| bărbați sunt la curent, la |
• ora actuală, cu efectele ■ 
! devastatoare ale consu-J

• mului de tutun asupra vieții I 
| sexuale. Conform Aso-| 
| ciației medicale britanice, | 
.impotența, definită ca. 
1 incapacitatea repetată de a * 

I menține o erecție, I 
| afectează aproape două|
■ milioane de englezi, cui 
! vârste între 21 și 75 de ani.! 

I Dintre aceștia, pestei 
1120.000 sunt victime ale | 

| fumatului. Adolescenții sau |
■ tinerii care fumează, 
■constant înainte de 30 de* 
lani vor vedea riscurile lai 

| care s-au expus abia pe la |
■ 40 sau 50 de ani: ■ 
!tulburările de erecție vor! 

I crește cu peste 50 la sută. I 
L —— — — — — — — J

Sâ cunoaștem semnificația stemelor 
localităților hunedorene

9

Stema Municipiului Petroșani
Descrierea și 

semnificațiile 
elementelor însumate 
ale stemei municipiului 
Petroșani, județul 
Hunedoara

Descrierea stemei:
Stema municipiului 

Petroșani, potrivit anexei 
nr. 5, se compune dintr- 
un scut scartelat pieziș.

în primul cartier, pe 
fond roșu, o floare-de- 
colț (floarea-reginei), de 
argint.

în cartierele doi și 
trei, pe fond de azur, 
câte un brad natural.

în ultima partițiune, 
pe roșu, o carte 
deschisă, naturală, pe

care broșează două ciocane încrucișate, negre.
Scutul este timbrat de o coroană murală formată din

cinci turnuri crenelate de argint.
Semnificația elementelor însumate:
- brazii și floarea-reginei evocă relieful muntos al 

zonei;
- cartea deschisă amintește existența în acest 

municipiu a unicului institut din țară care pregătește 
cadre cu studii superioare în domeniul industriei miniere;

- cele două ciocane încrucișate - simbolul mineritului 
- evidențiează tradiția medievală a acestei activități 
economice;

- coroana murală, însemn al centrelor urbane, 
vorbește despre unitatea obștii.

.......
OmâIc fac privirea ageră gfleiuri naturale folositoare
Persoanele în vârstă trebuie să 

mănânce mai multe ouă, grapefruit 
roz, boia de ardei, porumb și 
dovlecei pentru a-și menține 
vederea și pentru a îndepărta 
efectele îmbătrânirii asupra ochilor, 
spun medicii. Aceste alimente sunt 
bogate în antioxidanți precursori ai 
vitaminei A, care previne 
degenerescența maculară 
(degradarea zonei centrale a 
retinei) - cauza principală a orbirii 
la persoanele în vârstă. Cum 
singura sursă de caroten pentru 
oameni sunt alimentele, doctorii 
recomandă zarzavaturile, legumele 
și fructele. Ouăle sunt și ele

benefice, având cel mai ridicat 
procent de antioxidanți. Milioane de 
persoane suferă în lume de 
degenerescență maculară, care se 
manifestă prin microhemoragii 
retiniene și formarea unor vase noi 
de sânge, însoțite de distrugerea 
țesuturilor și înlocuirea lor cu 
țesuturi cicatriceale. Vederea scade 
treptat, ajungându-se chiar la 
orbire. Terapia cu laser este cea 
mai eficientă, împiedicând 
dezvoltarea noilor vase și 
menținând nivelul vederii, dar 
numai la începutul bolii, când 
vederea nu este compromisă 
definitiv.

Uleiurile parfumate se obțin în 
urma distilării esențelor aromate 
conținute de plante, flori sau arbori. 
Nu întotdeauna foarte bine 
cunoscute și adesea uitate după ce 
trece moda lor, uleiurile parfumate își 
dobândesc celebritatea mai ales 
datorită calităților lor curative. 
Antiseptice, uleiurile de lămâie sau 
cuișoare sunt ideale pentru 
dezinfectarea coșurilor. Cele de 
cimbru și rozmarin cicatrizante 
facilitează regenerarea celulelor 
epidermei. Cele de grapefruit, 
lămâie, salvie sau busuioc au 
acțiune vasodilatatoare și sunt 
recomandate în cazul febrei 

v._____________________________________

musculare sau a picioarelor 
obosite. Cele de santal sau 
mușcată sunt recomandate pentru 
o piele uscată, iar cele de 
bergamotă (specie de pară) sau 
chiparos, pentru pielea grasă. 
Este suficient să punem câteva 
picături în cada de baie pentru că 
uleiul are o mare putere de 
penetrare și traversează ușor 
bariera cutanată. Cum acțiunea lor 
este atât internă, cât și externă, 
este preferabil să utilizăm 
produse sută la sută naturale. Un 
sfat: nu vărsați uleiul decât după 
ce ați închis robinetul, pentru a 
preveni evaporarea.

Cea mai pitorească figură 
a Hollywood-ului anilor '40 
HOWARD HUGHES (1904- 
1976) sosește într-o zi din 
noiembrie 1966 la 2 noaptea în 
Las Vegas și "trage" la "Desert 
Inn".

Peste câteva săptămâni 
directorul hotelului îl întreabă... 
cam cât mai dorește să stea, 
întrucât are cereri de camere 
din partea unor pasionați 
jucători de ruletă din 
Philadelphia. Hughes nu 
suportă afrontul și, supărat, îi 
răspunde că...atunci cumpără 
hotelul, ceea ce s-a și 
întâmplat, cu 19 milioane “cash”.

Mulți din Las Vegas știau

Desprv Howard 
Hughesincâ 

cdatâ\/ 
că Hughes nu joacă la ruletă, 
dar nu cunoșteau motivul 
“staționării" sale îndelungate 
aici. Curând s-a aflat că și-a 
vândut acțiunile de la TWA 
(Trans World Airlines) cu 547 
milioane dolari și a început să 
cumpere hoteluri-cazinouri și 
100 ha teren pentru 
construcția unui aeroport și a 
unui hotel gigant demn de... anul 
2000! Explicând achizițiile 
imobiliare a declarat că “...vreau 
cu banii mei să disloc Mafia 
locală, schimbând imaginea Las 
Vegas-ului..."

Guvernatorul Nevadei Paul 
Laxalt face și el o declarație, 
precizând că “de acum înainte 
nu mai suntem socotiți o... 
bandă de gangsteri". în martie 
1968 începe să-și pună în 
operă vastul său proiect. Un 
tânăr inginer care lucra pe 
șantier, agasat de despotismul 
său, îi spune: “...cum se face că 
dumneavoastră întreprindeți 
astfel de lucrări, câtă vreme 
nu... le veți vedea terminate?" 
Impasibil de calm Hughes îi 
răspunde: “Eu am văzut toate 
aceste lucruri ce se 
construiesc acum pe schițe și 
machete, dar dumneata, 
domnule, nu mai faci parte din 
echipa mea".

La acea dată Howard 
Hughes avea 64 de ani. Dintre 
toate hotelurile cumpărate doar 
“Sands Hotel” l-a vândul 
asociaților Frank Sinatra - Dean 
Martin...

Adrian CRUPENSCHI
*_______________ .

Despre împăcarea și iubirea 

vrăjmașilor
în rugăciunea Tatăl Nostru, 

de fiecare dată când noi, 
creștinii, o rostim, fie acasă, fte 
în biserică, zicem: “și ne iartă 
nouă greșelile noastre, precum 
și noi iertăm greșiților noștri", 
aceasta ar fi ca noi oamenii, 
pentru a fi iertați de către 
Creatorul nostru, pentru multele 
și desele greșeli pe care le 
facem zilnic, trebuie să iertăm 
și noi la rândul nostru celor ce 
ne greșesc. Pentru că 
învățătura pe care a 
propovăduit-o și a întemeiat-o 
Domnul nostru lisus Hristos are 
la bază iubirea de semeni între 
noi oamenii.

Sfântul Apostol Pavel, 
ucenicul și colaboratorul 
Mântuitorului nostru lisus 
Hristos, mărturisește despre 
adevărata dragoste:
“Dragostea îndelung rabdă, 
dragostea este binevoitoare, 
dragostea nu pizmuiește, nu se 
laudă, nu se trufește. 
Dragostea nu se poartă cu 
necuviință, nu caută ale sale, 
nu se aprinde de mânie, nu 
gândește răul. Nu se bucură de 
nedreptate și se bucură de 
adevăr. Toate le suferă, toate le 
crede, toate le nădăjduiește, 
toate le rabdă. Dragostea nu 
cade niciodată". (I, Cor. 13,4 - 8)

Ființa umană dacă are 
această dragoste de care 
vorbește Sfântul Apostol Pavel 
nu poate să facă rău în jurul ei, 
deoarece pe cine îl iubești nu 
poți să îl urăști. Răul nu se 
grefează pe constituția ființei 
umane, deoarece Dumnezeu 
când a creat toate, deci și omul, 
a spus: “iată toate sunt bune” 
sau “iată Adam s-a făcut ca 
unul din Noi”. Răul nu este 
opera lui Dumnezeu, răul 
provine de la îngerul cel rău, 
adică Lucifer, și de la omul care 
a căzut din comuniunea cu 
Creatorul său. Proverbul 
popular ne spune că: “două 
pietre tari nu se sparg la apă", 
conform acestui proverb 
popular, creștinul care 
mărturisește credința în 
Mântuitorul lisus Hristos trebuie 
să nu se asemene cu pietrele 
din proverb, deoarece Domnul 
lisus Hristos ne poruncește 
nouă creștinilor ca să fim 
îngăduitori și să nu răsplătim 
răului cu rău, ci mai degrabă cu 
bine, deoarece învățătura Noului 
Testament nu propovăduiește 
legea talionului, adică ochi 
pentru ochi și dinte pentru dinte 
precum era odinioară în legea 
Vechiului Testament. Exemplul 
ideal al creștinului pe care

trebuie să îl aibă tot timpul 
vieții în vedere orice creștin 
este acela al vieții 
Mântuitorului. El a venit în 
lume nu ca să organizeze 
certuri și neînțelegeri între 
oameni, ci a venit pentru a 
arăta oamenilor cum să 
trăiască. El, împăratul cerului 
și al pământului, a venit în 
lume pentru a arăta oamenilor 
ce înseamnă smerenia. El nu 
a venit în lume înconjurat de 
strălucire, ci a venit în lume 
născându-se într-o iesle 
sărăcăcioasă, arătând 
oamenilor adevărata față a 
vieții, ci nu aceea pe care o 
falsifică omul atunci când se 
rupe de comuniunea cu 
Creatorul Său. Numai cu un 
vrăjmaș nu trebuie să se 
împace omul, iar acel vrăjmaș 
nu este altcineva decât 
Satana, îngerul cel rău.

Așadar, să lepădăm 
păcatul neîmpăcării și al 
răzbunării, ca să ne facem 
părtași împărăției cerești pe 
care fie ca să o dobândim 
prin harul și prin iubirea de 
oameni a Domnului nostru 
lisus Hristos.

Preot Valentin CIOARĂ

Ghiță Funar către un 
prieten:
- Mă, tu știi cine a compus 

"O, brad frumos”?
-Nu.
- Un ungur. Dacă...
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Reflecția f “Ceea ce nu înțelegi, 
SăptârMânii l nu posezi.”

'('u '/c/hihh iMo/jyun<j hcci/te 

( - 2832)
- cel mai mare poet german, dramaturg, prozator și om de 

știință, spirit umanist, una din cele mai puternice personalități 
ale literaturii și gândirii universale

•“De fapt, nu știi decât atunci când știi puțin; o dată cu 
cunoștințele și îndoiala.”

• “Dacă maimuțele ar ajunge să se plictisească s-ar 
putea preface în oameni.”

• “Omul nu poate trăi decât cu egalii săi, și nici cu 
aceștia; căci, cu timpul, nu poate suporta ca cineva să-i fie 
egal.”

•“E de temut cel care n-are nimic de pierdut.”
• “Nu prea culegem recunoștință de la oameni dacă 

vrem să Ie înălțăm necesitățile interioare, să le sădim în 
minte o idee mai măreață despre ei, să-i facem să simtă 
splendoarea unei existențe adevărate și nobile.”

•“Fiecare nu aude decât ceea ce pricepe.”
• “Publicul vrea să Fie tratat ca femeile: să nu i se spună 

decât ceea ce ar dori să audă.”

Selecție de llie LEAHU
--------- ---

Legea restituirii, a 
lui Drazen

Timpul necesar 
pentru a remedia o 
situație este invers 
proporțional cu timpul 
necesar producerii 
respectivei dereglări.

Exemplul 1: Durează 
mai mult să lipești o 
vază decât să o spargi.

Exemplul 2: Durează 
mai mult să pierzi 7 
kilograme decât să le 
câștigi.

MIHMlVp■OEEEuce
Legea cofetăriei
Produsul pe care l-ai 

ochit când ai intrat în 
cofetărie va fi luat de 
persoana din fața ta.

Legea lui Witten
Ori de câte ori ți-ai tăiat 

unghiile, la două ore după 
aceea vei avea de făcut 
ceva care să necesite a 
avea unghii.

Legile reverendului 
Chichester

1. Dacă vremea este
proastă, prezența
enoriașilor la biserică va fi 
scăzută.

2. Dacă vremea este 
extrem de bună, prezența 
enoriașilor la biserică va fi 
și mai scăzută.

3. Dacă nu sunt 
suficiente cărți de 
rugăciuni, prezența 
enoriașilor la biserică va 
întrece orice așteptări.

Jutaria - 
spion* f

Gloanțe de 
cotifeo

-A început să se îngrijoreze: De 
la o vreme îi merge bine.

S7 - Deși dorm strâns îmbrățișați, 
visele nu li se întâlnesc niciodată.

-De fapt, Pământule Raiul. Sau 
Iadul?

- Ratatul spune: Cel care 
nimerește ținta, o și ucide.

£ - Cine spune că umoristul e un 
om vesel, nu are simțul umorului.

A - E un poet necăjit. Muza lui nu 
mai ține la băutură.

- Cel mai adesea câștigă cel 
care nu cunoaște regula jocului.

& - Am început să îl vorbesc de 
rău numai și numai pentru că prea îl 
lăudau toți.

- Turnul din Pisa nu se 
prăbușește, pentru că e sprijinit de 
privirile admiratorilor.

A-E drept, talentul poate fi imitat. 
Dar și pentru asta trebuie să ai talent.

- Nu confundați Credința cu 
Religia. Religia se poate schimba.

- Drumul cel mai sigur e și cel 
mai aglomerat.

GAVCO

© - Mami, pot să mă duc să văd

eclipsa de soare?
- Du-te, dar nu te apropia prea mult!

© - Tată, te rog, du-mâ la arc’

-Acum n-am timp!
- E un program foarte interesant. 

I într-unul din numere, o femeie goală
călărește un tigru.

- Bine fiule, să mergem. De mult nu 
mai văzusem un tigru...

I 
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© O studentă se prezintă la 

examen. Profesorul se uită la ea și i 
se adresează:

- Domnișoară, spuneți că sunteți 
studenta mea de un an, însă eu nu vă 
cunosc!

- Vă aștept diseară la ora 8...

© Soțul aflat în delegație îi scrie 

soției-
“Dragă, nu există femeie mai 

grozavă decât tine pe lumea asta! 
Aseară m-am convins încă o dată.”

© Șoferul către tânăra auto

stopistă:
- Pentru viol pedeapsa minimă e 

de cinci ani.
- De ce îmi spuneți asta?
- Că să știți ce pericol planează 

asupra mea..

© Un prichindel de fată își 
| întreabă ma, i:

- Mami, de ce te-ai măritat cu tata?
- Și tu ai început să te miri.de ce?...I 

I 
I
I 
I

© în timp ce-l ține pe genunchi 

pe băiatul vecinilor, soțul se adresează 
soției:

- închipuie-ți dragă, ștrengarul 
| acesta cântărește exact cât secretara
i mea!__
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© - Peste o lună mă însor!

- Ce-ți veni?
- Vreau să duc și eu o viață liniștită: 

să stau acasă, să văd de gospodărie, să 
aud și eu glas de femeie prin bucătărie...

- Curios. Din același motiv eu vreau 
să divorțez...

© - Mari fraiere suntem, tu Mimi, |

să credem tot ce spun bărbații...
- Te privește! Spune-o la singular.
- Mare fraieră ești când crezi tot ce | 

spun bărbații...

© Directorul, intrând la Serviciul 

Personal:
- Georgescule, anunțul că angajăm 

un paznic de noapte a avut vreun 
efect?

- Da, domnule director. Azi-noapte 
am fost prădați...

© - Doctore, spune-mi adevărul,

ca între bărbați, ce boală am?
- Domnule, după îndelungata 

noastră discuție, țin să te anunț că ai o 
boală incurabilă: ai boală pe Guvern.

© Luând act de faptul că lui Tito 

i s-a amputat un picior, rușii au vrut să-i 
trimită în dar o proteză. Nu s-a luat însă 
o hotărâre definitivă asupra modului 
cum, să i-o trimită: cu “Crucea Roșie” 
sau cu “Armata Roșie"?...

© în SUA a rulat filmul “Om bogat, 

om sărac”, în Rusia rulează “Om sărac, 
om sărac". La noi: “Om... trăi ș-om vedea!"

Culese șl prelucrate de 
llie LEAHU

ORIZONTAL: 1) Efectele unor guri de foc, cu aprindere automată; 2) 
Așternut pietrificat pentru somnul de milenii al Terrei - Simbol clasic al unei 
prietenii de circumstanță; 3) Tipul cavalerului zugrăvit cu ochii deschiși - 
Convertire calorică stabilizată negativ; 4) Revelatoare de conjunctură cu 
admirație spontană - Neghină răsărită printre florile umanității; 5) Ștergere 
infinitivală a lacrimilor de pe obrazul pământului - Ieșite din staul și evadate în 
mulțime!; 6) Factori de risc într-o expunere nelimitată! - Revelații fugare în 
contul adevărului; 7) Sită diafană pentru cernut privirile - Aranjament 
provizoriu în tentativa reabilitării; 8) Plângere în caz de abandon cu rezonanță 
orientală - Suferința neostoită a fiorilor privirii; 9) Sincopă în funcționarea unei 
inimi artificiale - Tarele culmilor domoale, cu coroană de spini; 10) Tipice 
ipostaziante în lumea misterelor.

VERTICAL: 1) Purtătoare de cuvânt fără abilitare; 2) Născociri măiestre 
ale minții unui homo tehnicus - Conservator biotermic al iernii pastorale; 3) 
Figură centrală în heraldica muntenilor - Exponenți ai unei extensibilități 
pregnante; 4) Martori de circumstanță la un jurământ de credință - Agată 
încrustată într-o montură de piele; 5) Obligație recunoscută cu ghișeu de plată 
variabil - Postume incluse în opera lui Dumas!; 6) Semnal de revedere fluturat 
la întoarcere! - Depozitarele secrete ale tainicelor simțiri; 7) Fenomen vaticinar 
în perspectiva vremii - Port fără dană din vremuri imemoriale; 8) Speculație 
născută din obsesia neantului - Absenți notorii pe drumurile dreptății; 9) Teren 
de decolare spre împărăția lui Akademos- Refugiu nocturn pentru visătorii de 
odinioară; 10) Inconsistenta ideatică a unor aspirații absurde.

Vasile MOLODEȚ
Dezlegarea careului „Stop Cadru" apărut în ziarul nostru de sâmbăta 

trecută
1) Acumulator; 2) Degenerare; 3) Aferata-lz; 4) Pare-Obuze; 5) Ale-Bn-Dor; 

6) To-Suiș-Nv; 7) Ogoit-Uita; 8) Ari-Umplut; 9) Rătăcitori; 10) Efeminație.

Angajații de la National 
Security Agency au primit 
ordinul de a nu aduce cu ei, la 
locul lor de muncă, o jucărie 
care este la modă în Statele 
Unite, Furby, deoarece această 
jucărie este plină de piese 
electronice și de captatoare 
infraroșii. Jucăria Furby 
vorbește, doarme, emite o 
mulțime de sunete și
reacționează la tot ceea ce o 
înconjoară, deci și la
conversații, pe care le
înregistrează cu ajutorul 
captatorilor sonori. National 
Agency Security, care poate 
intercepta comunicațiile între 
țări, companii și persoane 
fizice din întreaga lume, s-a 
gândit astfel la numeroasele 
secrete care pot fi divulgate de 
o nevinovată jucărie.

MOZAIC 
SPIRITUAL

“Oamenii cinstiți sunt 
cei care cred că nu au 
făcut o afacere bună decât 
dacă și-au înșelat 
partenerii”. (Oscar Wilde)

“De ce trebuie ca 
numei tinerețea să aibă 
privilegiul iluziilor, ea, care 
s-ar putea așa de bine lipsi 
de ele!” (A. Guinon)

“De obicei te plictisești 
cel mai tare în compania 
oamenilor alături de care 
nu-ți este permis să te 
plictisești." (La Roche
foucauld)

“Adeseori trebuie să-ți 
schimbi părerile, pentru a 
putea rămâne alături de 
partidul tău." (Cardinalul 
de Retz)

“Un discurs lung nu 
face lucrurile să avanseze, 
așa cum o rochie cu trenă 
nu ajută la mers.” 
(Talleyrand)

“Hotărârea este ca 
tiparul: ușor de prins, dar 
al dracului de greu de 
ținut.” (Al. Dumas - fiul)

“După geniu, ura este 
cea mai clarvăzătoare." 
(Claude Bernard)

“Succesul este
produsul a trei factori: 
talentul, munca și norocul.”' 
(G.M. Valtour)

nTicroenciclopedia 
obiectelor cotidiene

•b PORȚELANUL a fost fabricat pentru prima oară de chinezi, cu 
peste 3000 de ani in urmă. Locul pe care se întindeau straturile de "argilă 
albă" purta denumirea de gao-lin ("colinele inalte"). De aici termenul de 
"caolin" care a intrat in vocabularul științific internațional pentru 
denumirea "argilei de porte lan". Amestecând caolinul cu un mineral, olarii 
chinezi au obținut poițelanul, ca un produs menit să înlocuiască 
prețioasele talere și blide de jad. folosite in vremurile mai vechi.

SĂPUNUL nu era cunoscut de vechii egipteni, care întrebuințau 
in locul lui un amestec de sodă cu apă. Romanii foloseau ca săpun un 
amestec de nisip mărunt cu ulei de măsline. Triburile galice cunoșteau 
săpunul, obținându-1 din cenușa unor plante și grăsimi animale, dar il 
întrebuințau numai pentru ingrijirea părului. Fabricarea săpunului a 
început abia in secolul al IX-lea. la Marsilia.

V SCOBITURILE există de mult. Scriitorii romani descriu folosirea 
lor. Frumoasele Romei antice, după coși curățau dinții cu praf de marmură, 
treceau printre ei o scobitoare de metal. Oamenii modești foloseau in 
același scop țepi de arici sau așchii de lemn.
. STICLA a fost și ea cunoscută din vechime. în mormintele 

faraonilor s-au găsit obiecte de sticlă. Cele mai vechi bucăți de sticlă sunt 
mărgeaua ovală (de culoare verzuie), descoperită la Fiv, și mărgelele 
reginei Hatchepsut. Colierul acesteia din urmă, găsit in jurul gâtului 
mumiei, avea mărgele lucioase de sticlă neagră - verzuie, pe care era 
incrustat cu hieroglife numele reginei.
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/Hhr Sâmbătă, 
13 noiembrie

TVR I
9.00 Mica sirenă (d.a) 10.00 

Cartea de folclor 12.00 Garan
tat 100%! 13.30 Lumea și noi
16.30 Război împotriva mafiei 
17.15Teleenciclopedia 17.55 
Marea schimbătoare (s, ep. 2) 
19.00 Perechea potrivită 19.30 
Carol și compania (s)'20.00 
Jurnal. Meteo. Sport 20.30 
Surprize, Surprize (div.) 23.25 
Săptămâna sportivă

TVR 2
9.00 Osia lumii 10.30 Cireșarii 

(s, ep. 8)11.10Videoclipuri 11.30 
Quasimodo (d.a) 11.50 TVR Timi
șoara 13.30 Roadele mării (s, ep. 
1) 14.30 Atlas 15.00 Edith Piaf 
(do) 15.50 Un cântec, o glumă 
(div.) 16.00 Obsesia (s, ep. 53)
16.45 Santa Barbara (s) 17.30 
Studioul șlagărelor 18.05 Viața 
sălbatică din Panama (do) 20.20 
TeatruTV 22.00 Fotbal Med din 
Campionatul Spaniei (d)

Duminică, 
14 noiembrie

TVR I
9.00 Ursulețul Winnie (d.a) 

11.00 Viața satului 13.30 De 
luni până duminică 14.15 
Divertisment 16.00 Lumea 
bărbaților (s) 16.55 Blanke- 
nese (s, ep. 7) 19.00 Pere
chea potrivită 20.00 Jurnal. 
Meteo 20.25 Duminica spor
tivă 21.50 Jack (co. SUA 
1996)23.30 Jurnal

TVR 2
9.00 Orizont spiritual 9.30 

Napoleon (do, p. III) 10.15 Vi- 
deoclipuri 10.30 Cireșarii (s, 
ep. 9) 11.10 Arca lui Noe 
11.40 TVR lași 14.30 
Mapamond 15.00 Roadele 
mării (s) 16.00 Obsesia (s, 
ep. 54) 16.45 Santa Barbara 
(s) 17.30 Timpul trecut (do)
18.30 Documentar istoric 
22.05 Cu sânge rece (f.a 
Germania 1987)

Luni,
15 noiembrie

TVR 1
12.00 Surprize, Surprize (r) 

14 00 Jurnal 14.15 TVR 
Craiova 16.00 Emisiunea în 
limba maghiară 17.30 Agenția 
de plasare 18.05 Jumătatea ta 
19.00 Avanpremieră Știri 19.05 
Amintiri din secolul 20 19.10 
Sunset Beach (s, ep. 571) 
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Sport. 
Meteo 20.55 Felicity (s, ep. 8) 
21.40 FBI C-16 (s, ep. 8) 23.15 
Jurnalul de noapte

TVR 2
12.00 Integrale (r) 13.00 Tri

buna partidelor parlamentare
13.45 Muzica populară 14.00 
Conviețuiri 15.00 Obsesia (s, 
ep. 56, 57) 16.30 Santa Bar
bara (s) 17.15 Tineri interpreți
17.45 Latinitatea și povara 
crucii (VI) 19.15 Pagini din 
istoria teatrului românesc 
20.10 Studioul șlagărelor 
20.35 Locuri cu povești 20.50 
Măiestria tinerilor muzicieni 
22.00 Fotbal Meci din Cam
pionatul Angliei
\__________________

ANTENA!
8.30 Desene animate 9.00 

Secolul femeilor (do) 10.00 
Casa de piatră 11.00 Orient 
Express (talkshow) 13.00 Cu 
Țopescu de la A la infinit 
(mag.) 13.30 Fotbal Divizia A 
Ursus: Steaua - Extensiv (d) 
16.00 Fotbal Astra - FC 
Brașov (d) 18.00 Dragostea 
învinge (s) 19.00 Observator 
20.00 Scut uman (f.a. SUA 
1991) 22.30 Nopți albe 
(dramă SUA 1985)

PRO TV
8.00 Super Abracadabra 

11.00 Destine celebre 12.00 
Profeții despre trecut 12.55 
Știrile PRO TV 13.25 O 
propoziție pe zi 13.35 Ce se 
vede 14.20 Chestiunea zilei 
15.00 Le Monstre (f) 16.45 
Echipa mobilă 17.00 Beverly 
Hills (s) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Cupidon (s, ep. 10) 
21.00 întâlnire cu Venus (co. 

SUA ’91) 23.00 Procesul 
etapei

ANTENA!
8.00 Spiritualitate și credință 

9.00 Teo și Mircea Șou 10.00 
Godzilla (s, ep. 19, 20) 10.45 
Aventurile lui Sindbad (s, ep. 8)
11.30 Buni prieteni 11.40 Seria 
Stan și Bran: Călătorie de plăcere 
(co. SUA 1929) 13.00 Duminica 
în familie 14.00 Fotbal: ,,U” 
Craiova - Rapid (d) 18.00 Dra
gostea învinge (s) 19.00 Obser
vator 22.30 Meciul meciurilor

PRO TV
9.00 Super Abracadabra

9.30 Lassie II (s,ep. 17)11.00 
Destine celebre: Mata Hari 
12.00 Profeții despre trecut 
13.50 Prețul corect (cs) 14.20 
Chestiunea zilei 15.00 Tha Toy 
(co. SUA ’82) 16.45 Echipa 
mobilă 17.00 Beverly Hills (s)
19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Cupidon (s, ep. 11) 21.00 Anna 
Karenina (dramă SUA 1997) 
23.00 Procesul etapei

7.30 -10.00 Filme și seriale 
(reluări) 11.00 Acasă la ...

ANTENA!
8.00 Dimineața devreme 10.00 

Știri 10.10 Colivia de aur (s) 
11.00 Niciodată nu e prea târziu 
(dramă SUA 1996) 13.00 Știrile 
amiezii 13.15 Pretender (s) 14.00 
Decepții (s) 15.00 Luz Maria (s, 
ep. 146, 147) 17.00 Știri 17.25 
Dragostea învinge (s, ep. 33, 34) 
19.00 Observator 20.00 Pericol 
iminent (s, ep. 54) 20.50 Dublă 
identitate (s, ep. 11) 21.40 Pre
zentul simplu 22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău ! 10.00 Tânăr și neliniștit 
(r) 10.45 Anna Karenina (r)
12.30 O căsnicie perfectă (s) 
12.55 Știrile PRO TV 13.05 
Babylon 5 (s, ep. 64) 13.50 Ani 
de liceu (s, ep. 51) 14.15 
Miracolul tinereții (s) 14.45 Fa
milia Bundy (s) 15.15 Nisipurile 
din Miami (s) 16.00 Tânăr și 
neliniștit (s) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.30 Spitalul Chicago Hope 
(s, ep. 16) 18.30 Doi polițiști și 
jumătate (s) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.30 Flatliners (thriller SUA 
1990) 22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei

ACASA
7.15 - 12.15 Filme și seriale 

(reluări) 14.20 Viața noastră 
(s) 15.05 Cartea cărților (d.a) 
16.00 Ultima repriză (f.a. SUA 
’93) 17.30 Motown Live 1999 
18.00 Micuțele doamne (s) 
19.00 Floare de aur (s) 20.00 
Columbo și moartea unei vedete 
rock (f. p. SUA 1991) 21.45 
Dantelă IV (dramă SUA 1984)

PRIMA TV
7.00 Emisiune pentru copii 

12.00 Povești pescărești 13.00 
Motor 13.30 Apel de urgență 
(r) 14.00 Real TV 14.30 
Dosarele Y 15.30 Camera 
ascunsă 16.00 Comisarul Rex 
(r) 17.00 Celebri și bogați (s) 
17.00 Nadine Show 18.00 Știri 
18.35 Popular (div.) 21.00 Film 
artistic 22.45 Știri

HB©
10.00 Franklin (d.a) 10.30 

Războinicii stelari (s) 11.00 
Dragă, am micșorat copiii! 11.45 
Squanto: Povestea unui

Ruxandra Săraru 11.30 Doc
torul casei 12.00 J. Collins: 
Hollywood 12.30 Columbo și... 
(f/r) 14.15 Viața noastră (s) 
15.00 Cartea cărților (d.a) 
16.00 Dulcele gust al pasiunii 
(f. Anglia /SUA 1988) 18.00 
Micuțele doamne (s) 19.00 
Floare de aur (s) 20.00 
Acasă la români 21.30 Umbre 
în soare II (f.a. Anglia ’88)

PRIMA TV
7.00 Emisiune pentru copii 

12.00 Vacanță â la Petrișor
12.30 Tradiții 13.00 Poză la 
minut (s) 13.30 Chic (em. de 
modă) 14.00 Cinemagia 14.30 
Film artistic 16.00 Detectivi de 
elită (s) 17.00 Celebri și bogați 
(s) 18.00 Știri 18.35 Film ar
tistic 22.15 Știri

HBG>
10.00 Dragă, am micșorat 

copiii! (s) 10.45 Michael (co. 
romantică SUA ’96) 12.30 
Șantaj (thriller SUA 1995)
14.15 Meciul secolului (f. d.a. 
SUA ’96) 15.45 Picasso, ar
tist și demon (dramă biogr.

ACASĂ
7.30 -12.30 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Viața noastră 
(s) 15.00 Dragoste și putere 
(s) 15.30 Renzo și Adriana (s)
16.30 Luz Maria (s) 17.30 Ro
salinda (s) 18.30 Angela (s)
19.30 Acasă la bunica 19.45 
Cartea cărților (d.a) 20.30 înger 
sălbatic (s) 21.30 Sânge din 
sângele meu (s) 22.30 Aface
rea "bătrânilor” (co. SUA 1972)

PRIMA TV
7.00 Karaoke Show (r) 8.00 

Dimineața cu Prima 12.00 Ce
lebri și bogați (r) 13.00 Politica 
de mâine (r) 15.00 Chic (em. de 
modă/r) 15.30 Cinemagia (r) 
16.00 Viața în direct 17.00 Ce
lebri și bogați (s) 18.00 Știri 
19.00 Talkshow 20.00 Dosa
rele Y 21.00 Brooklyn South 
(s) 22.00 Știri 22.45 Revista 
presei 23.00 Politica de mâine

10.00 Alaska (f.a. SUA 1996)
11.45 Franklin (s) 12.15 Ed 
Wood (f. biogr. SUA 1994)
14.15 Striptease (co. SUA ’96)
16.15 Războinicii stelari (s)
16.45 Sfântul (f.a. SUA1997) 

războinic (f. SUA 1997) 13.30 ' 

Glorie și onoare (dramă SUA 
’97) 15.15 Dragi concetățeni 
(co. SUA ’96) 17.00 2 zile în 
Los Angeles (f.a SUA 1996)
18.45 Nouă luni (co. SUA 1995)
20.30 Alien: Renașterea (hor
ror SUA 1997) 22.15 Pericol 
iminent (thriller SUA ’94) 0.30 
T urbulențe (thriller SUA ’96)

TELE 7 DEVA
(canal 34 UHF)

8.00 Știri 8.10 Dintre sute de 
ziare 9.00 Țara spiridușilor 
10.00 Știri locale (r) 10.15 Din
colo de aparențe (r) 11.00 
Aventuri în aer liber 11.30 Lu
mea în clipa 2000 (r) 13.00 
Studioul Tudor Vornicu 17.00 
Celebritate (s) 18.00 Rendez
vous la Tele 7 19.00 Globe
trotter 20.00 Telejurnal 20.45 
Film: Dragoste după gratii (SUA 
1981) 22.30 Magazin de week 
-end: “Liceul Decebal 0.00 Știri

PRO TV - DEVA
07.00-08.00 “Oxigen”- emisiu

ne turistică 08.00-9.00 "Ghici 
cine bate la ușă?” talk-show

SUA 1996) 18.00 Pact cu 
diavolul (dramă SUA ’97)
20.30 Știu ce ai făcut astă- 
vară (horror SUA 1997)
22.30 Box Evander Holyfield- 
Lennox Lewis 0.15 Nuntă 
sângeroasă (co. Australia 
’97)

TELE 7 DEVA
(canal 34 UHF)

8.00 Știri 8.10 Teleshoping
8.30 La izvorul dorului 9.20 
Film artistic: Dragoste după 
gratii (r) 11.00 Globetrotter 
12.00 îți mai aduci aminte, 
Doamnă 13.00 Ora unu a venit
15.45 Drumuri printre amintiri
16.15 Cutia muzicală 17.00 
Forța destinului 18.00 Por
tretul unui artist 18.55 Pariul 
Trio 20.00 Actualitatea Tele 7
20.30 Film documentar 21.00 
Dintre sute de ziare 21.40 Pa
riu Trio-Loto 21.45 Film: Planuri 
criminale (SUA, 1987) 23.15 
Gala Tele 7 0.00 Știri (r)

PRO TV - DEVA
07.00-08.00 “Oxigen” (r) 

08.00-09.00 “No comment” și 
“Vorbiți aici!"_______ _ _______________ >
18.45 Congo (f.a. SUA 1995)'
20.30 îngerii și echipa de fotbal 
(f. SUA 1997) 22.00 Totul 
despre sex 22.30 Selena (f. 
biogr. SUA 1997)

TELE 7 DEVA
(canal 34 UHF)

7.00 Știri 7.10 Bună dimineața, 
România 9.00 Forța destinului (r) 
10.00 Știri 10.30 Dintre sute de 
ziare (r) 11.15 Magazin de week 
-end (r) 12.30 Film documentar 
13.00 Ora unu a venit 15.00 Știri 
15.25 Post meridian 16.30 O sin
gură viață (s) 17.30 Sport maga
zin 18.00 Știri 18.10 Lou Grant 
(s) 19.05 Secția de poliție (s) 
20.00 Telejurnal 20.45 Știrile lo
cale 21.00 Dintre sute de ziare 
22.00 Dincolo de stadion 23.30 
Cutia muzicală 00.00 Știrile locale 
0.30 Ora H -emisiune de 
confesiuni

PRO TV - D£VA
06.15-07.00 Știri și producții 

proprii (r) 07.00-10.00 “Bună 
dimineața, PRO TV e al tău!” 
(cabina Deva-direct) 17.00-
17.30 Știrile PRO TV (copro
ducție și insert Știri Deva) 
19.30-20.30 Știrile PRO TV 
(coproducție și insert Știri 
Deva) 22.25-22.30 Știri pe 
scurt PRO TV Deva

_____________________________/

neseseep
Perioada 13-15 noiembrie

OBERBEC
Nu vă plac conflictele, 

dar nu le rezolvați ignorân- 
du-le. Lămuriți ceea ce nu 
mai suferă amânare. Dumi
nică vă bucurați de influen
ța benefică a lui Marte, mai 
ales femeile. Promisiunile 
neonorate reduc numărul 
prietenilor, așa că ar fi bine 
să vă respectați cuvântul. 
Nu vă amestecați în certu
rile prietenilor.

□TAUR
Deveniți mai hotărâți și 

chiar dacă procentul de
ciziilor bune nu e prea pro
mițător e incredibil, compa
rativ cu perioada preceden
tă. Duminică nu căutați 
provocările cu lumânarea, 
căci vin și singure. Aveți ce 
pune pe masă, așa că nu 
vă mai bateți capul cu pro
bleme materiale. Norocul 
și fericirea în dragoste sunt 
aproape. Puteți face pla
nuri de viitor.

O GEMENI
Este cazul să vă faceți 

timp să discutați sincer cu 
partenerul. Norocul, mai 
ales în plan financiar, îi 
urmărește pe cei născuți 
în iunie, duminică. E ne
voie de vigilență pentru a 
nu avea pierderi. Și la în
ceputul săptămânii conti
nuă perioada bună. Deși 
este mult de lucru condi
ția fizică și psihică este 
foarte bună.

O RAC
Puncte de vedere dife

rite, mici certuri sunt aștep
tate în familie. Păstrați-vă 
calmul și fiți pregătiți pentru 
un compromis. Duminică e 
o zi echilibrată, armonioa
să. Fiți înțelegători cu cei 
dragi. Luni sunteți impulsivi 
și deciziile bruște vă pot 
aduce neplăceri. Doriți totul 
dintr-o dată și vă împăcați 
doar cu cei din Berbec și 
Balanță.

□LEU
Se impune tăcerea. 

Astfel nu vă supărați prie
tenii cu observații, nu le 
dați adversarilor apă la 
moară prin dezvăluirea ne
cazurilor. Oferte bune vă vin 
din străinătate. Nu e veș
nică nici dragostea, nici 
răbdarea și blândețea Le
ilor, așa că partenerul dv 
nu mai e de invidiat. Luni 
sunteți mai sensibili, mai 
iritabili, dar inspirați. Vă je
nați să vă exteriorizați senti
mentele.

O FECIOARĂ
Aveți trăsături remarca

bile: puterea de a iubi, în
credere, devotament și ge
nerozitate. Duminică vă 
avântați în viață din plin. 
Duceți o viață socială foarte 
activă, mergeți la petreceri, 
primiți musafiri. Cei din jur 
suport.’ greu atitudinea dv 
schimbătoare. Nu aveți 
probleme de sănătate, 
norocul vă surâde, inclusiv 
în drag jste, dar sunteți rău- 

.. tăcioși

□BALANȚĂ
în dragoste cereți prea 

mult de la partener. Amicii vă 
sfătuiesc să vă schimbați sti
lul’ dar încăpățânarea e o 
piedică. Și când acceptați 
schimbarea nu e pentru mul
tă vreme. Duminică, parte
nerul vă convinge să renunțați 
la politică. Puteți renunța la 
ceva beneficii, dar nu vă atin
geți de economii. în dragoste 

puteți găsi “ceva” care cores
punde idealurilor dv.

□ SCORPION
Pentru problemele de 

sănătate discutați cu me
dicul. în dragoste și modă 
vă lăsați conduși de fante
zie. Duminică doamnele 
sunt mulțumite căci în tim
pul săptămânii au avut suc
cese financiare. E momen
tul potrivit cuceririi bărba
tului dorit. Ați găsit cheia 
iubirii luni, când descoperiți 
că partenerul vă apreciază 
pentru lucruri cărora dv nu 
le dădeați importanță.

□SĂGETĂTOR
Viața vă oferă oportunități 

excelente, deși sunteți mai 
superficiali și distrați. Dacă 
vă domină sentimentele și 
partenerul actual vă plicti
sește duminică îl puteți pă
răsi fără nici o explicație sau 
tânjiți după o relație mai 
veche. Luni femeile au o zi 
liniștită, pot face călătorii plă
cute sau demara proiecte. 
Se pot aștepta la schimbări 
benefice în căsnicie, în re
lația cu partenerul.

□ CAPRICORN
Femeile dăruiesc toată 

atenția partenerului și celor 
pe care-i iubesc. Poate re
ușesc să-i asculte fără să-i 
întrerupă. Duminică, Venus 
vă ajută să aveți mai multă 
încredere în dv, căci vă aș
teaptă o bătălie importantă 
pe care o veți câștiga. Gă
siți greu explicații pentru 
tulburarea vieții sentimen
tale. Aveți nevoie de câteva 
zile de odihnă.

□VĂRSĂTOR
Vă puteți valorifica talen

tul oratoric și organizatoric. 
Doamnele se împrietenesc 
ușor cu persoane noi. Du
minică vi se recomandă 
prudență în relația de cuplu. 
O ceartă cât de mică poate 
avea urmări grave. Fiți mai 
diplomați, mai înțelegători și 
cooperanți. Luni pe cer 
apare iar soarele, dacă 
sunteți amabili cu ceilalți. 
Renunțați la observații ne
cugetate sau cinice.

□PEȘTI
întemeierea unei familii 

vă preocupă, dar vi se par 
prea grele responsabilitățile 
ei, așa că amânați decizia 
așteptată de persoana iubită. 
Duminică sunteți mai puțin 
instabili, capricioși și super
ficiali. Echilibrul dv nu e de 
lungă durată însă. Proble
mele familiale se rezolvă fără 
efort, partenerul scutindu-vă 
de greutățile gospodăriei 
luni.
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CUMPĂRĂRI
• Vând pământ intravilan,

posibilități gaz, apă. Tel. 214214, 
224710(7765)_________________

• Vând apartament 2 camere
în comuna Dobra. Tel. 283351. 
(7643)_______________________

• Vând casă Sântuhalm nr. 92, 
18000 DM negociabil. Informații tel. 
058/862948.(7831)

• Vând spațiu comercial cen
tral Hațeg, 362 mp. Informații tel. 
094579061. (7833)

• Vând apartament două ca
mere, etaj 1, hol central, balcon 
închis. Tel. 622476. (7762)

• Vând apartament 2 camere, 
decomandate, tel. 215597, 092/ 
228491 (7759)

• Vând spațiu comercial super- 
amenajat la parterul blocului B5, 
ap.1, str. General Vasile Milea, Brad. 
Tel. 054/655751, până la ora 18. 
(7817)

• Vând casă bătrânească și
casă cu anexe gospodărești în 
satul Hondol, nr. 140, comuna 
Certej sau schimb cu apartament. 
(7824)

• Vând casă, teren construcție, 
Geoagiu Băi. Informații Orăștie, tel. 
241455(7735)

• Vând Opel Kadett 1300,1981, 
benzină 6%, 1000 DM, negociabil, 
Dobra. Telefon 283243. (7825)

• Vând Alfa Romeo 33, 1,7, 
injecție, 1987. Stare foarte bună. 
Tel. 094/917633 (6342)

• Vând tractor U 650, stare 
perfectă de funcționare, tel. 
242933. (7742)

• Vând magnetofon Tesla plus 
boxe. Telefon 233941. (6240)

• Vând urgent combină Class 
Mercury, masa 2,75 m, eventual 
două rate. Tel. 665158,094193376. 
(8127)

• Vând motor tăiat lemne Diesel 
cu tracțiune. Vețel nr. 257. (7764)

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

• Societate româno-italiană
vinde vitrine, lăzi, dulap frigorific, 
cuptor pizza, reducere 10% și 
în rate. Tel. 058/733796, 094/ 
558716, Breaz. (7703)_________

• Vând și montez parbrize 
pentru autovehicule autohtone și 
import pentru orice tip de mașini 
(autoturisme, autobuze, auto
camioane și dube), atelier str. I.L. 
Caragiale, nr. 20, fosta fabrică de 
conserve. Tel. 092/321691 sau 
092/581860 (6120)

• Calitate belgiană prin Termo- 
sanitara Hunedoara: centrale 
termice, boilere, tub Henko și 
fitinguri cromate, radiatoare. 
Informații str. Dorobanților 12, tel. 
092/701072 (7554)

• Termoprofil SRL, prin depozitul 
din Deva, comercializează pla
foane suspendate Donn, gips car
ton, structură galvanizată, vată 
minerală Tel, ferestre și uși PVC. 
Informații la tel. 054/625110,054/ 
243557,092/740048 (7732)

• Vând, decodez și repar 
celulare GSM, rapid și ieftin. Tel. 
094/859958 (6343)

• Vând mobilă stil, veche. Tel. 
054/213503, după ora 16 (6345)

• Vând en gros haine și 
încălțăminte second-hand, sortată, 
pe categorii, fără rebut, de sezon. 
Informații tel. 094/635592 (7565)

Tragerea Super Loto Tragerea EXPRES din
5/40-j . 11.11.1999

28-7-19-8-10-1
— - -_______ I___

32 19-36-28-5-31
; 

•Vând telefoane celulare, noi, 
Bosch, Motorola, Panasonic, 
Nokia, Philips, Siemens. Decodes 
GSM. Tel. 092/258121 (7807)

• Vând foarte convenabil 4 
mașini cusut industriale, Deva, tel. 
213476,626698(7808).

• Vând 1 butoi vopsea velur 
maro, un video cu 15 casete, 
romane vechi, magnetofon TESLA, 
TV color. Tel. 094/816031 (7818)

• Vând centrală termică Vaillant 
(gaz) cu boiler încorporat, boilere 
Instant Junkers. Tel. 092/380609 
(7578)

• Vând mobilă bucătărie, mașină 
de spălat automată, masă de 
televizor cu vitrină. Tel. 220443. 
(7765)

• Vând dovleci pentru porci, 
preț negociabil, comuna Cîrjiți, nr. 
15, tel. 626110 (7762)

• Societate comercială vinde 
cherestea rășinoase. Informații tel. 
054/711510(7581)

TNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere aparta
ment două camere nemobilat. Tel. 
225942,094/702454. (7830)

• Ofer pentru închiriere apar
tament două camere central. Tel. 
212580,215468.(7766)

• Ofer de închiriat spații pentru 
depozite și birouri în complexul de 
depozite al societății Sapruc, str. 
Atelierelor, nr. 1. Tel.'214591,094/ 

693125,232226,233454 după ora 
21,30.(7810)

• Ofer de închiriat apartament 
2 camere, Deva, tel. 224292. 
(7820)

• Ofer spațiu pentru închiriere, 
76 mp, pentru depozit en-gros (alte 
utilizări). Tel. 620915 (7764)

OFERTE DE
SERVICII

• Efectuez transport cu camion 
5 tone și microbuz 17 tone, preț 
convenabil. Tel. 094/524466 
(26344)

• Teatrul de Revistă Deval 
organizează concurs pentru] 
ocuparea următoarelor posturi, 
dirijor orchestrator, artist plastic 
(scenografie). Concursul va avea 
loc în data de 29 noiembrie 1999, 
ora 10, pentru dirijor și în data de 
30 noiembrie 1999, ora 10, pentru 
artist plastic. Informații supli
mentare latei. 054/215344 (7763)

• Teatrul de Revistă Deva 
organizează concurs pentru 
ocuparea postului de contabil șef. 
Concursul va avea loc în data de 
26 noiembrie 1999, ora 10, la sediul 
instituției din Deva, str. 1 Decembrie, 
nr.15. Informații suplimentare latei. 
054/215344(776)

DIVERSE

• S.C.”Gardiana Fruct” SA, cu 
sediul în localitatea Hațeg, str. M. 
Kogălniceanu, nr. 7, scoate la 
vânzare: spații comerciale, mij
loace fixe (transport), obiecte de 
inventar, ambalaje lemn, sticle 
diferite. Informații suplimentare la 
sediul societății, tel. 770543 
(7580)

■ S.C. Devasat SRL anunță 
intenția de majorare a tarifelor.

• Judecătoria Deva, județul 
Hunedoara, Dosar Nr. 4451/1999, 
Sentința civilă Nr. 3402/1999, 
admite acțiunea civilă formulată și 
precizată de reclamanta Lucas 
Milica, domiciliată în Deva, str. Matei 
Corvin, nr. 25, județul Hunedoara, 
împotriva pârâtului Lucas Tiberiu, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Deva, str. Zamfirescu, bl.6, ap.1, 
județul Hunedoara, citat prin 
publicitate în cotidianul Cuvântul 
liber și, în consecință, declară 
desfăcută prin divorț din vina 
pârâtului căsătoria încheiată la 
data de 06 septembrie 1979 și 
trecută în registrul stării civile de 
la Primăria Deva sub nr. 491/1979. 
Reclamanta își va relua numele de 
Popa, iar pârâtul va purta în 
continuare numele de Lucas, fără 
cheltuieli de judecată. Cu drept de 
apel în 30 de zile de la comunicare. 
Pronunțată în ședința publică din 
19.X.1999. (7822)

• S.C. Agrovegetala SA Hune
doara. cu sediul în str. Hășdat, nr. 
2, vinde prin licitație utilaje 
agricole. Licitația va avea loc în 
ziua de 30 XI 1999, ora 10, la 
sediul unității. în caz de neadju- 
decare licitația se va ține în 
fiecare zi de marți, până la 
lichidarea stocului. Lista utilajelor 
se află afișată la sediul unității. 
Alte relații la sediul unității. (7579)

• S.C. Banc Post SA, agenția 
Brad, cu sediul în Brad, str. 
Minerului, nr. 5-7, organizează 
licitație publică pentru vânzarea 
următoarelor bunuri situate în 
Brad, str. Decebal, nr. 97. Utilaje 
carmangerie, mașină electrică 
pentru tocat carne, șpriț electric 
cu vacuum, șpriț hidraulic, 
malaxor. Licitația va avea loc în 
data de 19 XI 1999, ora 10, la 
sediul Judecătoriei Brad, biroul 
executorului judecătoresc. Infor
mații suplimentare la tel. 054/ 
655592, int. 15, 094/691859 
(8336)

• Pierdut geantă diplomat cu 
acte de firmă T.D. Emanuel SNC 
Deva, (găsitorului recompensă. 
Relații la telefon 229424. (7829)

McDonald’s are o nouă surpriză 
plăcută pentru tine:

Plăcinta cu caise ®
Descoperă gustul proaspăt al caiselor 

în mijlocul toamnei. 
Numai la McDonald’s!

flOEMȚIILE pe PUBUOTffrî 
“CUVÂNTUL LIBER
Pentru a economisi timp și bani puteți pu

blica anunțuri de mică și mare publicitate 
în ziarul nostru, apelând la agențiile 
publicitare din:

* DEVA - la SEDIUL REDACȚIEI din
f

str. 1 Decembrie, nr.35 (în clădirea Tribu
nalului Județean); - la chioșcul de lângă 
magazinul COMTIM; - la chioșcul din 
CARTIERUL MICRO 15 (stația de autobuz 
“Orizont“);

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

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

+ ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă ma
gazinul "Palia";

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

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

COMEMORĂRI

• Cu aceeași durere și țristețe 
amintim că se împlinește un an 
de la trecerea în eternitate a 
dragului nostru

LOGHIN CRIȘAN
Slujba de comemorare va 

avea loc sâmbătă, 13 XI, ora 8, la 
Catedrala Ortodoxă "Sf.Nicolae” 
Deva. Dumnezeu să-l odih
nească în pace! Familia (7811)

• Cu aceeași durere și tristețe 
amintim că se împlinește un an 
de când nu mai este alături de 
noi dragul nostru

■ DGFPCFS HUNEDOARA-DEVA
cu sediul în str. 1 Decembrie, nr. 30,

ANUNȚĂ:
LICITAȚIA PUBLICĂ pentru achiziționarea de sedii în 

orașele: Lupeni, Hațeg, Călan, Ilia se amână până în 
data de 25.11.1999, ora 10.

Caietele de sarcini pentru licitație se pot cumpăra 
de la sediul DGFPCFS începând cu data de 15.11.1999.

Ofertele se vor depune pânâ în data de 24.11.1999, 
ora 14, la sediul DGFPCFS.

în cazul în care se va prezenta un singur ofertannt 
pentru un oraș licitația se va relua în data de 29.10.1999.

Corpul Expert dor Contabili și 
Contabililor autorizat din 

România
Filiala Hunedoara-Deva

Bdul lullu Manlu, bloc L4 mezanin 
Telefoane 214658; 217211

Filiala CECCAR Hunedoara-Deva organizează în data 
de 15 noiembrie 1999, ora 16, în sala mare a Camerei de 
Comerț șl Industrie Hunedoara-Deva, o dezbatere în legă
tură cu Ordonanța privind organizarea activității prac
ticienilor in reorganizare șl lichidare (OG 79/30 august 
1999).

Sunt invitate toate persoanele Interesate care înde
plinesc prevederile ordonanței.

Biroul Permanent CECCAR

Firma CDA & Camardu

OBREJAN PARTENIE
Slujba de comemorare va 

avea loc duminică, 14 noiembrie, 
ora 11, la Biserica Greco-Catolică 
(lângă Alcatel). Dumnezeu să-l 
odihnească! Familia. (7768)

DECESE

angajează 
REPREZENTANT VANZARI 

Pentru județul Hunedoara

Cerințe: • studii superioare
• vârsta maximă: 37 ani

• Suntem profund îndurerați de 
dispariția fulgerătoare a verișoarei 
noastre

ANIȘOARA
și transmitem sincere condoleanțe 
copiilor și vărului Circo Marian din 
Brad. Suntem alături de ei veri- 
șoarele Minodora din Reșița, Ma- 
rioara din Timișoara, Lucreția din 
Deva împreună cu familiile. 
Dumnezeu să o odihnească. (7769)

• abilități relaționale
• carnet conducere cat. B
• autoturism propriu constituie avantaj

Trimiteți CV (scris de mână) și o fotografie recentă pe 
adresa: 1900 Timișoara, str. Constanța 6, până la data de 25 
noiembrie 1999.Informații: 092-380583; 092-616234.

SC Agromec SA Baia de Criș
județul Hunedoara

organizează LICITAȚIE în data de 19 noiem
brie 1999, ora 10, și apoi în fiecare zi de vineri 
până la epuizarea stocului, pentru vânzarea de:

- ifron 204-D
- tractor L 445
- ateliere mecanice Țebea și Rișca cu teren 

aferent.
Taxa de participare este între 100.000 - 

200.000 lei.
Informații suplimentare la telefon 107.

ff
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Consilierii locali sunt “mai tari” decât 
cei județeni?!

Că democrația a fost prost 
înțeleasă de multă lume o de
monstrează multe manifestări 
ale românilor, de la creșterea 
fenomenului infracțional până 
la expresii de genul "fac ce 
vreau și cum vreau că doar e 
democrație". Că aceeași soar
tă "de a fi greșit înțeleasă” a 
avut-o și autonomia locală era 
de așteptat și încearcă să o 
demonstreze și acest articol.

Pe raza comunei Brănișca, 
în satul centru de comună, 
funcționează "Căminul spital" - 
unitate de asistență socială 
destinată vârstnicilor și bol
navilor cronici. Instituția, aflată 
sub tutela Inspectoratului Teri
torial de Stat pentru Handica
pați, este finanțată direct de 
Consiliul Județean... prin inter
mediul Consiliului Local Bră
nișca. Din cele 2,6 miliarde lei 
necesare funcționării pe anul 
1999 Consiliul Județean a alo
cat căminului, la începutul anu
lui, suma de 1,6 miliarde lei, 
restul urmând a fi virați după 
rectificarea bugetară. "însă, 
interpretând cum au vrut 
mușchii lor termenul de "des
tinație specială” a banilor alo
cați căminului, membrii Consiliu
lui Local Brănișca au hotărât 
ca 150 de milioane să rămână 
comunei, astfel că doar 1,450 
miliarde au ajuns efectiv în 
vistieria căminului" - ne spu
nea dl Petru Spărios, directorul 
Căminului Spital. "Astfel, dis
punând de un buget mai mic 
decât cel prevăzut la sfârșitul 
lunii august, cu puțin timp îna

Poluanții gazoși analizați 
(dioxid de azot, dioxid de sulf, 
amoniac și fenoli) au avut și 
pentru perioada 1 -7.11.1999 
valori medii și maxime care s- 
au încadrat în limitele admise 
prevăzute de STAS-ul de cali
tate a aerului nr. 12574/ 87. 
Valorile maxime s-au înregis
trat pe zona Hunedoara în da
tele de 2-3-4.11.1999 pentru 
fenoli, 3.11.1999 pentru dioxidul 
de sulf și în data de 5.11.1999 
pentru dioxidul de azot și 
amoniac.

Valorile medii pentru pul
beri în suspensie s-au încadrat 
în limita admisă la toate punc
tele de control din județ. Valoa
rea maximă a fost identificată

intea rectificării bugetare, Că
minul Spital s-a aflat într-o si
tuație dramatică. Resursele fi
nanciare ajunseseră pe fundul

Cum au fost 
"ciupiți”, pe plan 

local, 150 milioane 
de lei din suma 

alocată de Consiliul 
Județean Căminului 
Spital din BRĂNIȘCA

sacului. Furnizorii căminului refu
zau să mai livreze cele nece
sare din cauza datoriilor de 
peste 200 de milioane. Perso
nalul nu-și primise salariile și era 
pe punctul de a ieși în stradă. Iar 
la un moment dat exista chiar 
riscul de a nu mai putea fi asi
gurate hrana și medicamentele” 
- ne spunea interlocutorul nos
tru. în această situație adminis
trația Căminului a trimis scrisori 
Consiliului Județean, Prefecturii, 
Inspectoratului Teritorial de Stat 
pentru Handicapați și ministe
rului de resort solicitând sprijin 
pentru rezolvarea situației.

Cea mai receptivă a fost se 
pare Prefectura care a ordonat 
instituțiilor abilitate o rapidă re
zolvare a situației, în vreme ce 
Consiliul Județean a fost cel ca
re a salvat "drama” odată cu 
rectificarea bugetară și alocarea 
a încă 950 de milioane. După ce 
s-a ars odată cu ciorba pier
zând cele 150 de milioane admi
nistrația Căminului Spital a suflat

pe zona Chișcădaga în data de 
7.11.1999 și depășește limita 
admisă de 0,15 mg/ mc/ 24 h. Pe 
zona Teliuc valoarea maximă 
coincide cu limita admisă.

Pulberile sedimentabile de
pășesc limita admisă de 17,0 gr/ 
mp/ lună doar pe zona Chișcă
daga și anume de 2,84 ori pen
tru valoarea medie și de 5,70 ori 
pentru valoarea maximă. Com
parativ cu perioada anterioară 
cantitatea de pulberi sedimen
tabile emise în atmosferă de SC 
Casial SA s-a redus cu 68,0 gr/ 
mp/ lună pentru valoarea medie

XA3EA lîlEDiULUi

și în iaurt, participând la ședința 
din octombrie a Consiliului 
Local Brănișca în care s-a 
stabilit "destinația banilor cu 
destinație specială". Prezența 
la această ședință a fost "de 
efect", acum toți banii - 950 de 
milioane - ajungând în vistieria 
Căminului.

Dl Petru Spărios directorul 
instituției aprecia că acești 
bani ajung pentru supraviețu
irea Căminului până la sfârșitul 
anului. Ce va fi la anul... vom 
vedea. "Oricum, în acest an, 
chiar cu toate greutățile, noi am 
aplicat ideea electorală a pre
ședintelui Constantinescu, ad
ministrația și personalul fiind 
cei care au strâns cureaua, iar 
pacienții neavând de suferit 
efectiv de pe urma crizei fi
nanciare” - spunea interlocu
torul nostru. La rându-i dna dr. 
Smaranda Zărnescu - inspec
tor șef al Inspectoratului Teri
torial pentru Handicapați, apre
cia că "banii alocați de stat 
ajung la limită pentru supra
viețuirea Căminului, astfel că 
pentru o mai bună funcționare 
ar fi binevenite unele sponso
rizări constând în haine, ali
mente, medicamente și alte 
materiale.”

în urma acestei situații, 
dramatice la un moment dat, 
rămâne totuși întrebarea dacă 
în originala noastră democrație 
ornată cu speciala autonomie 
locală consilierii locali sunt mai 
tari decât cei județeni?! Sau 
viceversa!

Ciprian MARINUȚ

și cu 34,0 gr/ mp/ lună pentru 
valoarea maximă.

Nivelul radioactivității beta 
globale și al dozei gama absor
bite se mențin în limitele de va
riație ale fondului natural de ra
dioactivitate pentru toți factorii 
de mediu analizați: aer (depuneri 
atmosferice și aerosoli atmos
ferici), apă (apa brută din râul 
Mureș și din rețeaua de apă po
tabilă a municipiului Deva) și 
pentru sol. Pentru factorul de 
mediu apă în această perioadă 
s-au obținmut valori medii de 
0,50 Bq/1 pentru apa brută și

Direcția Regională de 
Poștă Timișoara anunță intra
rea în exploatare a serviciului 
de achitare a sumelor cores
punzătoare transferurilor 
WESTERN UNION. Prin acest 
nou serviciu persoanele fi
zice rezidente în România pot 
primi sume de bani, exprimate 
numai în dolari americani, din 
țările care au agenți care au

Un nou serviciu poștal

WESTERN 
UNION

aderat la acest sistem elec
tronic de transfer de sume. 
Suma maximă ce poate fi pri
mită prin transfer WESTERN 
UNION este de 500 de dolari 
americani pe tranzacție, pe 
persoană, pe zi. Plata sumelor 
se face în funcție de solici
tarea beneficiarului, în dolari 
americani sau în lei, calculați 
prin aplicarea cursului de 
schimb al BNR în vigoare în 
ziua plății.

Noul serviciu este oferit 
de Poșta Română prin oficiile 
poștale informatizate nr.1 din 
toate municipiile reședință de 
județ și din municipiul Bucu
rești. Pe raza Direcției Regio
nale de Poștă Timișoara sen- 
viciul este oferit prin oficiile 
poștale: Timișoara 1, Arad 1, 
Reșița 1 și Deva 1.

Alături de Poșta Română, 
WESTERN UNION mai are ca 
agenți Banc Post și Banca 
Românească. Beneficiarii 
unor transferuri WESTERN 
UNION se pot prezenta pentru 
încasarea sumelor la oricare 
dintre agenții WESTERN 
UNION în România: Poșta Ro
mână, Banca Românească 
sau Banc Post.

0,21 Bq/1 pentru apa potabilă 
față de valoarea de atenție de 
2,6 Bq/I.

Materiile în suspensie pe 
râul Jiu provenite în principal de 
la unitățile de extracție și pre
parare a cărbunelui, precum și 
accidental de la CTE Paroșeni, 
au avut o valoare medie de 
2537,0 mg/1 și o valoare maximă 
de 4264,0 mg/1 identificată la 
data de 6.11.1999. Raportând 
aceste valori la perioada an
terioară se constată o reducere 
a cantității de materii în sus
pensie pe râul Jiu cu 646,0 mg/1 
pentru valoarea medie.

Agenția de Protecția 
Mediului Deva

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

COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA 
DECEMBRIE 1999 ESTE DE 12.000 DE LEI, 
PLUS TAXELE POȘTALE.

FAȚĂ DE VÂNZAREA LIBERĂ A ZIARULUI, 
PRIN' ABONAMENT VEȚI ECONOMISI .8.500 

DE LEI PE LUNĂ!
NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONAMENTUL 

LA "CUVÂNTUL LIBER", iar dacă nu aveți abonament, 
solicitați factorilor poștali să vă facă.

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

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

RĂMÂNEȚI CU NOU
\.RĂMÂNEM A! DUMNEAVOASTRĂ. J

Banca Agricolă SA - 
Sucursala Hunedoara-Deva
Vinde la LICITAȚIE PUBLICĂ următoarele 

ferme proprietatea SC SANSERE SA 
Sintandrei:

O Ferma nr.7 Rapolt, compusă din magazie de 
cărămidă și șopron, in suprafață de 6820 mp; preț de 
pornire 397.946.520 lei.

O Terma nr.6 llrol, compusă din platformă de 
beton, cântar, grup social, grajd și stație de pompe, in 
suprafață de 671 mp; preț de pornire 606.233.970 lei.

3 Terma nr.4 Sintandrei, compusă din clădire se
diu, grup social, grajd animale, copertină, utilaje, in 
suprafață de 8871 mp; preț de pornire 1.525.079.000 
lei.

2 Terma nr.ll Urai, compusă din șopron și maga
zie, in suprafață de 3886 mp; preț de pornire 
316.139.360 lei.

3 Termele 1, 2, 3 și sediul SC SANSTRT SA Sin
tandrei, in suprafață de 32523 mp; preț de pornire 
5.638.138.000 lei.

3 Terma nr. 5 Pomi, in suprafață de 9312 mp; preț 
de pornire 870.490.800 lei.

O Stație pompe, bazin de apă și puțuri forate, In 
suprafață de 3445 mp; preț de pornire 536.865.690 lei.

Licitația va avea loc in data de 24 noiembrie 1999, 
ora 10, la biroul executorilor Judecătorești de pe lângă 
Judecătoria Deva și se va repeta in fiecare zi de 
miercuri.

Informații la telefon 054-213911 - Banca Agricolă SA 
Deva.

La Școala din Rapoltu Mare s-a tras semnalul de alarmă 

Elevii au rezultate tot mai slabe 
la examenul de capacitate

La examenul de capacitate din această 
vară, din 18 elevi ai școlii din Rapoltu Mare doar 
2 au reușit să ia concursul. Când a fost progra
mată o a doua sesiune, cu chiu cu vai, 8 elevi ai 
aceleiași școli au trecut capacitatea. Ce se 
întâmplă de rezultatele sunt așa de slabe? 
Supărați că școala dă așa generații, dascălii s- 
au întrebat unde este buba. Se pare că se dă 
vina pe unele familii ce nu se ocupă de copii și- 
i trimit mai mult la câmp decât să stea să învețe. 
Majoritatea elevilor cu rezultate scăzute sunt 
țigani și se știe cât de interesați sunt aceștia de 
procesul de învățământ. Ce să-și mai vadă 
copilul de-ale școlii când părinții beau mult prea 
mult și se zvârcolesc într-o mizerie cruntă?

La școala din Rapoltu Mare învață acum 160 
de copii. Din cei 6 profesori care predau aici, 2 nu 
sunt titulari, cei de matematică și istorie - geografie. 
Engleza și franceza sunt predate de o ingineră. 
Directorul unității, Nicolae Ghișe, spune că nivelul 
școlarilor este unul obișnuit pentru mediul rural. 
Fosta directoare, Savina Frățilă, e de părere că 
elevii din clasele I - IV sunt mult prea slab pregătiți 
și ajung în clasele superioare fără prea multe

cunoștințe. De aceea, mai spune Savina Frățilă, e 
greu să se lucreze cu ei atunci când ajung în 
nivelele superioare. "Cei mai buni școlari din co
mună au ajuns să facă naveta și să urmeze 
școala la Simeria, unde nivelul de învățătură e mai 
ridicat. Am căutat să intensificăm consultațiile și 
să-i ajutăm pe copii mai mult decât la orele pre
văzute de programa școlară. Părinții însă sunt 
dezinteresați de cum se .pregătesc copiii pentru 
învățătură", ne-a precizat Savina Frățilă.

Directorul Ghișe are de rezolvat și el mai 
multe probleme pentru școala pe care o con
duce. Dacă cu manualele școlare nu sunt ne
cazuri, în schimb lemnele dau mare bătaie de 
cap și riscă să-i apuce iarna fără să fie apro
vizionați. Ca să nu se întâmple una ca asta, 
directorul vrea să-i convingă pe părinții elevilor 
care au drujbe să aducă și să taie lemnele pen
tru școală. La școala din Rapoltu Mare se mai 
întâmplă și așa: familiile cu mulți copii își trimit 
odraslele cu schimbul la școală, pentru că nu au 
cu ce să-i încalțe pe toți. în aceste condiții ce să 
le mai ceri bieților copii să pună mâna pe carte?

Sorina POPA

Conferință de presă

Probleme de interes pentru primărie și

Premergător ceremoniei de 
inaugurare a primei statui a împă
ratului Traian la Primăria Deva a 
avut loc joi o conferință de presă. 
Ziariștii au fost informați asupra 
programului zilei de sâmbătă, 13 
noiembrie, când în municipiul de 
la poalele Cetății are loc acest 
eveniment cu rezonanțe istorice. 
Dar conferința de presă a avut 
de fapt două părți distincte.

Pe lângă informațiile legate 
de manifestările de vineri și sâm
bătă, estimarea costurilor, pre
zentarea invitaților și a "actorilor" 
evenimentului, ziariștii au fost 
informați și în legat' iră cu ședința 
Biroului director al primarilor mu
nicipiilor din România. Dl Mircia 
Muntean este unul din cei 10 pri
mari care intră în componența 
acestui organism care a avut 
marți o ședință la Guvern. Proble
mele ridicate de birou la întâlnirea 
cu miniștrii Vlad R 'șea și 
Decebal Traian Remeș au fost 
mai ales economice și sociale.

populație
Din problemele discutate cu 

acest prilej am reținut în primul 
rând acordarea de compensații 
populației pentru plata agentului 
termic. Primarii au cerut ca elibe
rarea cupoanelor, care ar putea 
începe până pe 25 decembrie, să 
fie lăsată la latitudinea primăriilor, 
să nu existe un singur tip pe țară, 
în context s-a mai spus că prețul 
agentului termic la Deva diferă de 
la o centrală termică la alta și că el 
ar putea fi produs mult mai ieftin. 
De asemenea, s-a precizat că pri
mirea cu mare întârziere a sub
vențiilor pentru agentul termic a 
produs penalități rămase în sarcina 
primăriei, primarul salutând amâ
narea ex jcutării silite a bunurilor 
Apaterm pe care s-a pus 
sechestr..

Surse importante de venit s-ar 
putea cot stitui dacă: • primăria ar 
beneficia de un procent din TVA; 
• dacă s-ar face o nouă împărțire 
administrativă și primăria ar primi o 
cotă parte din impozitele și taxele 

firmelor din jurul Devei (ai căror 
salariați locuiesc în municipiu și 
se bucură de anumite facilități); 
• dacă Romgaz și CONEL ar plăti 
primăriei impozit pe terenurile 
ocupate de rețelele de conducte 
și cabluri; • dacă în bugetul pri
măriei ar intra o parte din taxele 
notariale și din diverse amenzi.

S-a mai spus că ministrul 
Băsescu a afirmat că e posibil 
ca de anul viitor să nu se mai 
plătească taxa ce-i poartă nu
mele. Votarea Legii 169, ce o 
completează pe 18, permite 
solicitarea de către cei îndrep
tățiți de terenuri sau despă
gubiri. Dl Mircia Muntean a avut 
și o interpelare personală la 
Guvern și Parlament referi
toare la textul ce se citește de 
către primar la oficierea că
sătoriei, a cărui vechime de un 
sfert de veac îl face să fie 
neadecvat în unele situații.

Viorica ROMAN


