
' ÎN ZIARUL DE ASTĂZI:
• Piața Devei în prag de sărbători • Una caldă, 

două reci ■ Lacrimi înghețate și beteală
• Arăturile de... iarnă • Buna cuviință oriunde și 
oricând • Activitatea s-a redus, problemele nu
• Bibliotecile sătești în suferință • Mai mult s-a 
demolat * * Frecții la un picior de lemn

telefonizarea localităților rurale.
• Până la 19 decembrie 

1997 se va da în folosință 
stațiunea Vața - ca centru 
internațional de instruire.

• în prezent este în curs de 
derulare contractul cu abonatul, 
ceea ce va determina rezolvarea 
mai eficientă a doleanțelor 
acestuia.

• Se are în vedere ca în 1998 
societatea să se privatizeze prin 
vinderea de 30 la sută din 
acțiuni. Acțiuni se vor vinde și 
salariaților, dar într-un regim 
preferențial.

• Se va trece la tarifarea 
convorbirilor telefonice la minut, 
apreciindu-se că tarifele vor 
scădea.

• Județul Hunedoara bene
ficiază de investiții în valoare de 
200 miliarde de lei. (V. NEAGU)

/ ÎN EDIȚIA DE MÂINeH^
•

• Noi reglementări privind regimul 
pașapoartelor în România • Spectrul șomajului 
bântuie la Hunedoara • Politia rutierăI 
avertizează • Cosînzeana • Strada trandafirilor, 
pe mâna dreaptă • Programele săptămânale TV 
• Mică și mare publicitate
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• - Dragă, mi-am găsit viitorul soț. E tânăr și 

frumos. Are și o mașină superbă.
- Și soția lui ce zice?

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

modă sau disperare?
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Împreună cu alte 
localități din județul 

nostru și din țară, satul Păuliș, 
comuna Șoimuș, face parte 
din Confederația pentru dez
voltarea satului românesc. 
Grupul de inițiativă din 
această localitate, din care 
face parte și dna Cînda Otilia 
Nada, care a participat la 
cursurile organizate în cadrul 
programului susținut de către 
guvernul Austriei, având 
drept scop dezvoltarea sa
telor românești, a organizat, 
în ziua de 6 decembrie a.c., o 
întâlnire la școala generală 
din localitate. La invitație au 
răspuns, în mod surprinzător, 
în jur de 100 de locuitori ai 
satului, inclusiv elevi din sat.

Pentru elevii prezenți s-a 
organizat o activitate de 
desen având ca temă „Cum 
am vrea să arate satul nos
tru". Fiecare, cu imaginația și 
talentul său, a dat expresie 
ideilor de mai bine pentru

' APROAPE 200 
DE ȘOMERI S-AU 

Întors la 
LUNCOIU DE JOS!

într-o recentă discuție 
avută cu dna Ileana 
Ciuclan, primarul comunei 
Luncoiu de Jos, ne spu
nea că până în prezent în 
comună s-au întors 
aproape 200 de foști 
lucrători pe la diferite 
firme din județ care au 
rămas șomeri.

Cei mai mulți au 
pământ puțin și greu vor 
reuși să se descurce. 
Doar în jur de 15 familii au 
pământ suficient pentru a 
se apuca de creșterea ani
malelor sau să trăiască 
din cultivarea lui.

O bună parte dintre ei 
și-alt cheltuit banii primiți 
într-un timp foarte scurt.

După părerea prima
rului, se vor isca mari 
convulsii sociale, dar care 
vor apărea nu numai la 
nivelul orașelor, cl și la 
nivelul localităților rurale. 
Urmează o perioadă grea, 
centrul de presiune al 
revendicărilor sociale mu- 
tându-se în comune, de la 
nivelul întreprinderilor, la 
cel al administrației lo

cale. (V.N.)_____________  , 

localitatea în care s-a născut 
și trăiește. Pentru toți copiii, 
din fondurile adunate pe 
plan local s-au cumpărat 
modeste cadouri ce le-au 
fost înmânate cu prilejul 
sărbătorii de Moș Nicolae, 
activitatea respectivă dove- 
dindu-se a întruni aprecierea 
micilor participanți la 
acțiunea circumscrisă dez
voltării satului Păuliș.

în același timp, sătenii 
au discuțat deschis, cu căr
țile pe față, cum se spune, 
despre problemele locale 
actuale și de perspectivă ce 
pot fi soluționate cu forțe 
proprii, fără a implica și a 
aștepta ajutorul din partea 
primăriei. în cadrul primei 
întâlniri s-a făcut un fel de 
inventar asupra a ceea ce 
reclamă urgență și se poate 
îndeplini prin contribuția lo
cuitorilor, satului, stabilindu- 
se totodată ca la sfârșitul 
acestei săptămâni să se 
vină cu propuneri concrete 
în scopul demarării acțiunilor 
ce sunt poșibil de realizat. 
La întâlnirea respectivă au 
fost prezenți primarul 
localității, dl L. Nistor, pentru 
a cunoaște opțiunile local
nicilor și a vedea în ce 
măsură se poate ca ei să fie 
ajutați în demersurile lor și

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 8)

La o conferință de presă a 
PSDR ce a avut loc nu cu multă 
vreme în urmă la sediul din Deva 
al respectivei formațiuni politice, 
dl Vasile Albu, directorul tehnic 
al Direcției județene de 
Telecomunicații, a prezentat 
gazetarilor o seamă de chestiuni 
legate de activitatea direcției, lată 
pe scurt câteva dintre acestea.

• în luna decembrie a acestui 
an se va finaliza centrul Alcatel 
Deva cu 11.000 de abonați.

• Până în luna martie 1998, 
în zona Hunedoara vor intra în 
funcțiune 20.000 de linii tele
fonice, iar până în iunie, 11.000 
linii telefonice în perimetrul 
Petroșani - Aninoasa.

• Se preconizează înlocuirea 
centralelor telefonice în Valea 
Jiului.

• în 1998 se preconizează și

z , -x
n ispensarul medical Vălișoara are în aria de cuprindere

Js satele din comună, respectiv Dealu Mare, Săliștioara, 
Vălișoara și Stoeneasa. Aici, se acordă asistență medicală la 
1600-1700 persoane.

Prin alocarea unor sume importante de bani, fața 
dispensarului a fost schimbată radical. S-au faianțat 
interioarele, s-au parchetat și mochetat camerele, s-au 
cumpărat instalații sanitare noi, iar prin cădere s-a introdus 
apă curentă în toate încăperile.

De asemenea, pentru a veni în sprijinul bolnavilor din 
comună, în incinta dispensarului s-a deschis un punct 
farmaceutic de unde se pot elibera, pe rețete, medicamentele 
prescrise. Nu au existat probleme deosebite la eliberarea

VALIȘOARA ■ O NOUA 
FATĂ A DISPENSARULUI 
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medicamentelor, actul medical fiind corect înfăptuit. Din 
păcate, însă, sunt mulți cetățeni care nu înțeleg să se prezinte 
la dispensar atunci când sunt solicitați pentru administrarea 
vaccinurilor specifice vârstei. Prin punctul farmaceutic se 
asigură peste 200 de tipuri de medicamente.

Am mai aflat că, în comuna Vălișoara, natalitatea a crescut. 
S-au înregistrat până acum 9 nou-născuți (5 fete și 4 băieți) 
față de 7 câți au fost anul trecut. Prin grija autorităților locale 
s-a asigurat cantitatea de lemne necesară încălzirii spațiilor 
interioare pentru pacienții care vin la dispensar după un drum 
lung, pe perioada timpului friguros.

Gândurile personalului medical nu se opresc însă aici. 
Pentru anul .1998 se intenționează amenajarea aleilor 
exterioare pentru a da o notă mai elegantă, precum și 
achiziționarea de mobilier nou. Aici își desfășoară activitatea 
dna medic Mihaela Mârza-Florea, dna asistent Emilia Bâc și, 
mai nou, dșoara asistent Daniela Resiga (absolventă a 
cursurilor postliceale „Carol Davila" Călan), care, localnică 
fiind, s-a reîntors în mijlocul sătenilor pentru a le alina suferința.

Cristina CÎNDA, 
Corne! POENAR

Mvimpi în taste

Becunosc că îmi 
asum un risc deo
sebit abordând o temă 

despre care nu se vorbește, 
nu se scrie și poate nici nu 
se știe prea mult, dar care 
proliferează în toate seg
mentele populației, păs
trând amprenta condiției 
sociale. Suicidul este 
denumit ca omorârea 
propriei persoane. Din 
fericire, însă, foarte puțini 
sunt aceia care finalizează 
acest act, rămânând doar în 
faza de intenție. Persoane 
cu instabilitate psihică, ado
lescenți care vor să atragă 
atenția anturajului sau să 
dea o „lecție” părinților, 
toxicomanii și tot mai des 
conflictele familiale sau cei 
cu structuri dizarmonice, 

IN ACEST AN, IN JUDEȚ, PESTE 
45 TENTATIVE DE SINUCIDERE

psihoze schizofrenice aduc 
pe paturile spitalelor 
bolnavi cu tentativă de 
suicid folosind cele mai 
bizare substanțe. Dacă în 
urmă cu 15-20 ani aveam 8- 
10 cazuri pe an cu tentativă 
de suicid, folosind sub
stanțele „clasice” - tran
chilizante, sedative sau 
barbiturice, în acest an s-au 
înregistrat peste 45 astfel de 
tentative. După evidențele 
noastre există o serie de 
substanțe folosite în acest 
scop: lichid antigel, formol, 
diluant, paration, sodă 
caustică, alte substanțe 
otrăvitoare găsite în gos
podărie, constatându-se 
mai. rar secțiunea venelor.

în rândul tinerilor apar 
cazuri când consumul de 
alcool este urmat de in- 
gestia unor doze ce diferă 
de la 2-3 tablete la 20-30 
tablete de diazepam, 
fenobarbital etc. în anul 
acesta au fost internate 33 
de persoane cu astfel de 
manifestări, cele mai grave 
fiind cele care apar după 
ingestia de sodă caustică, 
deoarece adesea duc la 
deces prin complicații după 
ce persoanele în cauză trec 
prin chinuri îngrozitoare. 
Din observațiile noastre 
putem concluziona că cei 
care provin din mediul rural 
cu un grad de instruire mai 
redus apelează la otrăvuri 
folosite în uzul casnic: 
toxice pentru distrugerea 
muștelor, șoarecilor sau (Continuare în pag. 2)

cele folosite în agricultură 
cu un grad de toxicitate 
extremă, mai rar apelează 
la soda caustică. De obicei 
toate au aceeași cauză - 
DISPERAREA - dată de 
conflicte familiale, ame
nințări, agresiuni repetate, 
împărțiri de bunuri 
materiale etc.

Cei cu un grad de 
instruire superior acuză 
de obicei cauze senti
mentale, neîmpliniri care 
au devenit deja MODĂ în 
rândul elevilor, studenților 
sau al altor categorii de 
tineri. Aceste persoane rar 
se supradozează, ex
ceptând recidiviștii care 
uneori își ating scopul 
propus - SINUCIDEREA. 
Depresia de intensitate 

psihotică este una din 
cauzele cele mai frecvente 
ale comportamentului sui
cidal. Ea apare fie ca o 
descărcare a tensiunii 
psihice insuportabile, fie 
ca o soluție univocă în fața 
eșecului existențial apa
rent generat de trăirea 
ideilor delirante, depre
sive. Deseori disimulată, 
pregătită minuțios, trece
rea la act este hotărâtă, 
violentă, solitară, demon
strând autenticitatea 
dorinței de autodistrugere 
(defenestrare, spânzurare, 
înec).

Constatăm și în de
presia nevrotică un po
tențial suicidal, trădând 
însă mai mult dorința de 
ajutor.și depășire a situ
ației. în funție de tulbu
rările instinctului de 
conservare privind con
duita suicidală găsim 
stadii ca: suicidul propriu 
zis, tentativa de suicid, 
sindromul presuicidal. 
Suicidul adesea nu este o 
opțiune, ci mai degrabă 
negarea totală a posi
bilității de a alege.

Tentativele de suicid 
sunt frecvent sinucideri 
ratate și au ca semnificație 
nevoia crescută de 
afecțiune și atenție din

Dr. Gheorghe ALBU 
medic primar, 

_______ șeful secției A. T.i.
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Mai mult sau mai puțin 
motivat, iată că arăturile de 
toamnă se transferă pentru 
iarnă, situație generalizată în 
întreaga țară, deci nefiind 
vorba doar despre o excepție 
în cazul județului nostru. 
Calendaristic toamna a trecut, 
dar arăturile pe suprafețele 
programate mai ridică se
rioase semne de întrebare. 
Care este soluția pentru ie
șirea din impas?

Din discuția pe care am 
avut-o cu dl ing. loan 
Măniguțiu, director al DGAA a 
județului Hunedoara, am des
prins că, până la începutul 
acestei săptămâni, în județul 
nostru s-au efectuat arături pe 
mai puțin de 10.000 ha din 
cele circa 50.000 pe care s-a 
prevăzut să fie făcută această 
lucrare, în vederea realizării în 
bune condiții a însămânțărilor 
din primăvara anului viitor. 
Fără a intra în detalii, trebuie 
spus că întârzierea efectuării 
ogoarelor se datorește mai 
multor cauze. în balanță o 
greutate însemnată o ocupă, 
pe de o parte, condițiile cli
matice mai puțin favorabile din 
toamna trecută, când și 
însămânțările s-au prelungit 
mult peste perioada optimă, ca 
urmare, în bună măsură, a 
neputinței de a elibera la 
vreme terenurile de culturile 
premergătoare. Aici este locul 
să subliniem că și acum mai

— . . ............

(Urmare din pag. 1) 

partea anturajului față de 
care subiectul se simte 
izolat, subestimat, respins.

Suicidul la tineri este 
expresia unui mesaj, a unei 
cereri de afecțiune, recu
noaștere șl înțelegere pe 
care subiectul o adresează 
anturajului. Cei care repetă 
„experiența” prezintă ade
sea boli somatice sau 
debutul unei psihoze. Tot 
mai des aflăm că tineri pro
venind din familii de inte
lectuali, unici la părinți sau 
mai tragic proveniți din fa
milii de medici, apelează la 
alcool combinat cu analge- 
tice, tranchilizante sau mai 
recent la romparkin. Doza pe

f Se spune că într-o 
viață omul are datoria să 
înalțe o casă, să aibă un 
urmaș, să sădească un 
pom. Trandafir Dehelean 
din Cărmăzănești se 
poate măndri acum, la 
vârsta de 73 de ani, că și- 
a împlinit aceste datorii.

Acum, la pensie, pri
vește uneori cu nostalgie 

\din curtea casei la dea
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'vOVs4 TVR I
6.00 România: ora 6 fix!

8.30 D.a. (r) 9.00 TVR Cluj- 
N. 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Secretul (s/ 
r) 14.10 Cristal (s/r) 15.00 
Dialog. Actualitatea edito
rială 15.30 Pompierii vă 
informează! 15.45 Lege și 
fărădelege 16.00 Convie
țuiri 17.10 Sailor Moon (d.a) 
17.35 Casă de piatră (s) 
18.00 Timpul Europei (mag. 
politic) 19.00 Sunset Beach 
(s, ep. 107) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ed. specială, 
sport 21.15 Dr. Quinn (s, ep. 
4) 22.15 Cu ochii’n 4 
(anchetă) 23.15 Jurnalul de 
noapte 23.35 Canary Wharf 

\(s. ep. 80)________  

există mii de ha ocupate încă 
cu coceni de porumb. Ba mai 
mult, am văzut că mai sunt și 
suprafețe de pe care nu s-au 
adunat paiele, cu toate că din 
vară au trecut peste patru luni 
de zile(l). Dacă efectivele de 
animale au scăzut drastic și nu 
mai este nevoie de așternut 
sau de furaje grosiere (nici în 
stare murată), era bine dacă 
se strângeau produsele vege-

Arăturile de toamnă 
se transferă in iarnă

tale secundare pentru a se 
putea realiza arături, conform 
cerințelor tehnologice specifice 
culturilor ce se vor înființa în 
anul 1998.

De asemenea nu poate fi 
ignorat nici faptul că lipsa 
resurselor financiare, adică a 
banilor, i-a determinat pe mulți 
proprietari de pământ și de 
tractoare să amâne peste 
orice limite trecerea la efec
tuarea ogoarelor. în această 
ordine de idei este de notat că 
și bruma de ajutor ce s-a 
încercat să fie dată produ
cătorilor agricoli prin distri
buirea cupoanelor a venit mult 
prea târziu. Speranța rămâne - 
așa cum s-a promis - ca în 
lunile ianuarie-februarie din 
1998 să fie date cupoanele 
pentru anul viitor, astfel exis
tând șansa să se atace mai

care și-o administrează de 
multe ori este apropiată de 
cea letală, uneori folosind 
chiar doze mortale, dar un 
bilet lăsat, un telefon înainte 
de a-și administra sau alte 
semnale lăsate fac să ajungă 
în timp util la serviciile spe
cializate ale spitalelor. 
Familii disperate caută expli
cații de conjunctură negli
jând propria educație și 
supraveghere, negând în 
prima etapă legătura copi
lului adorat cu unele cercuri 
care îi pot influența negativ 
comportamentul.

Consider că toate struc
turile abilitate pentru edu
cația tineretului - școala, 
sportul, biserica etc.- să-și 
aducă contribuția la stopa-

■F

■ ADUCERI AMINTE.^^
lurile înconjurătoare și 
nu-și poate reprima sen
timentul de mulțumire că 
cele mai multe le-a 
împădurit el, cu săteni 
sau cu alți angajați ai 
Ocolului silvic din Dobra.

Fostul pădurar ne spu

TYR 2
7.00 TVM. Telematinal 

8.00 Euronews 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 8.55 Universul 
cunoașterii (r) 9.55 Medicina 
pentru toți (r) 11.30 D.a. 
12.00 Sunset Beach (s/r)
13.30 Dreptul la adevăr (r) 
14.00 Em. în limba germană 
15.10 Limbi străine: spa
niolă 15.35 D.a. 16.00 
Micaela (s) 16.50 Tribuna 
partidelor parlamentare 
17.00 Ceaiul de la ora 5... 
(div.) 19.00 S.O.S. Patri
moniul 19.30 Față în față cu 
autorul (talkshow) 20.00 
Secretul (s) 20.50 Telesport 
20.55 Handbal CM feminin - 
sferturi de finală (în cazul 
calificării echipei României)
22.30 Jenny Marx (f. biogr. 
Franța 1993)

ANTENA I
6.30 Tele-Dimineața 9.00 

Un câine cu imaginație (s) 

repede lucrările premergă
toare însămânțărilor de 
primăvară.

în ceea ce privește forța 
mecanică pe care se poate 
conta, este de notat că forța 
mecanică din județ - 3200 de 
tractoare - permite ca, așa 
cum s-a făcut programarea, 
arăturile să fie terminate în 
câteva zile favorabile pentru 
lucrul în câmp, cu condiția ca 
în prealabil să se termine rapid 
eliberarea terenurilor de paie 
și de coceni.

Asupra rolului și im
portanței arăturilor nu mai este 
cazul să insistăm. Din practică 
și din cercetările științifice s-a 
constatat că arăturile efectuate 
la vreme - deci în vară sau în 
toamnă - aduc un spor de 
recoltă de 25-30 de procente. 
Pe această bază nu este greu 
de constatat că în anul viitor, 
dacă arăturile nu se fac în 
lunile decembrie 1997 și 
ianuarie 1998, se pot pierde 
cel puțin 40.000 tone produse 
agricole, numai din această 
cauză, ceea ce înseamnă o 
mare pierdere și, implicit, 
diminuarea veniturilor produ
cătorilor agricoli cu cel puțin 
20 de miliarde de lei.

Existând tractoare și moto
rină, condiția ce mai trebuie 
realizată este să se asigure 
resursele financiare necesare 
și voința de a nu mai ter
giversa lucrările decisive pen
tru soarta producției agricole.

Nicoiae TIRCOB

sau disperare?
rea proliferării fenomenului 
suicidal sau a toxicomaniei 
care sfârșesc tot prin suicid.

Nu putem trece indife
renți pe lângă situația, din 
păcate existentă, a unor 
teribilisme care tind să 

.devină MODĂ, dar ce 
modă?

Acum, în preajma săr
bătorilor de iarnă, când 
fiecare dintre noi ne dorim 
ceva frumos sau necesar, 
sperăm că Dumnezeu nu 
și-a întors privirea dinspre 
noi, căci toți suntem ză
misliți „după chipul și 
asemanarea sa”. Este o 
impietate și un mare păcat 
să nesocotim preceptele 
biblice, încercând să ne 
ucidem propria persoană.

nea: „Toată plantația de 
pe Vadu Dobrii, Aradeia, 
Ivănanțu, în total câteva 
sute de hectare, am plan- 
tat-o cu molid și pin. 
Plecam de acasă lunea și 
mă întorceam sâmbăta. 
Circulam cu bicicleta, că

9.35 Doctor Bramwell - o 
femeie ambițioasă (s/r) 10.25 
Ultimele zile ale lui Patton (f/ 
r) 12.20 O iubire de neuitat 
(s, ep. 30) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Plan de atac 
(thriller SUA ’92) 16.00 
Dempsey și Makepeace (s) 
17.00 Un câine cu imaginație 
(s) 18.00 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 19.00 Observator/ 
Din lumea afacerilor 19.45 
Dublu impact (f.a.SUA ’91)
21.30 Cronici paranormale 
(s, ep. 14) 22.30 Milionarii de 
la miezul nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.45 Seinfeld 
(s/r) 10.15 M.A.S.H. (ș) 11.00 
Once Around (f/r) 12.35 Cat 
People (f/r) 14.30 Maria (s)
15.30 Tânăr și neliniștit (s)
16.15 Marimar (s, ep. 4) 17.00 
Știrile PRO TV 17,15 Punctul

Dl Gheorghe Bota, 
dirigintele Oficiului poștal din 
comuna Vălișoara, este un 
om căruia îi place tare mult 
să vorbească și, mai ales, să- 
și aducă aminte despre 
munca sa.

- Lucrez în poștă de 38 de 
ani. Am început ca agent, am 
trecut oficiant, iar de vreo 18 
ani sunt dirigintele acestui 
oficiu - ne-a spus.

- N-ați plecat niciodată 
din poștă?

- Nu. Odată - țin minte- că 
unii au vrut să mă ducă 
undeva președinte de 
cooperativă într-o comună. Li 
s-a spus ferm tovarășilor de 
la județ că, dacă mă iau de la 
oficiu, acesta va fi desființat. 
Așa că am scăpat de 
„promovare".

- Deci, statornicia v-a 
caracterizat activitatea de 
aproape o viață de om. Ce 
altceva?

- Strădania de a-mi face 
datoria în mod exemplar. în 
cei 38 de ani de muncă n-am

nu aveam alt mijloc. 
Primăvara eram numai în 
plantații... Am avut și 
armă căci în fața mis
treților nu se putea 
altfel”.

Trăind în liniște și aer 
curat, anii nu și-au pus

pe I (talkshow) 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Știi și câștigi! 
(cs) 19.00 Roata norocului 
(cs) 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Melrose Place (s, ep. 
55) 21.15 Doctor în Alaska 
(s, ep. 53) 22.05 Știrile PRO 
TV. Prima pagină 22.15 Fa
milia Bundy (s, ep. 245) 
22.45 Seinfeld (s, ep. 10)
23.15 Știrile PRO TV. Prima 
pagină 23.45 Run Silent, 
Run Deep (dramă SUA 
1958) 2.45 Pulsul financiar 
2.50 Știrile PRO TV

DS +
17.00 Preciosa
17.40 Desene
18.10 Planeta video 
19.00 Bumerang
19.30 Farmacia de gardă 
20.00 Big Steal
21.30 Mămici de ocazie
22.40 Radical Power 
23.00 Cădere în vid 
00.30 Erotic 

fost sancționat niciodată, 
n-am înregistrat abateri de 
la sarcinile de serviciu, 
numai de două ori am fost 
în concediu medical.

- Vă pregătiți să ieșiți 
ia pensie. Când se va 
produce acest eve
niment?

- în 6 aprilie anul viitor 
împlinesc șaizeci și doi de 
ani.

- în activitatea unui 
lucrător poștal ce credeți 
că este esențial?

- Corectitudinea. Un 
poștaș - vorbesc la modul 
general - n-are voie să gre
șească. Orice mică abatere 
de la datoria sa poate 
aduce evenimente neplă
cute în viața oamenilor. De 
aceea le recomand celor 
ce-și continuă activitatea 
sau vor veni să lucreze în 
poștă o corectitudine 
exemplară, spre onoarea 
poștei românești și spre 
împlinirea proprie.

Traian BON DOR

prea vizibil amprenta pe\ 
chipul său. Timpul aici, 
departe de zgomotul 
orașului, se scurge parcă 
mai încet. Viața ii este 
însă plină căci are o 
familie frumoasă. Ade
sea, în serile lungi de 
iarnă, în fața sobei 
încălzite, îi povestește 
nepoatei povești... vănă- 
torești. Adevărate însă.
(EȘ.)_.________________ J

ANTENA l-DEVAÎ
08.00-08.15 Știri locale (r) 
09.00-09.15 Interviul 

săptămânii (r)
09.15-09.30 Muzică, 

publicitate
17.00-17.45 Actualitatea 

(talk show)
17.45-18.00 Știri locale
19.30-19.45 Știri locale (r)

PRO TV - DEVA
06.10-06.45 Program 

comercial PRO TV Deva
06.45-07.00 Știri locale (r) 
09.45-10.15 Program 

comercial PRO TV Deva
18.00-18.25 „Oameni de 

milioane” - realiz. A. Bena
22.05-22.15 Știri locale

tieeescep'i
Joi, 11 decembrie

3BERBEC 
(21.III-20.IV)

Situația dv familială se va 
îmbunătăți simțitor mai ales 
că rudeniile vă vor susține 
într-o afacere importantă. 
Cheltuieli neprevăzute, care 
vă vor subția mult portofelul. 

OTAUR 
(21.IV- 21.V)

Starea dv psihică este 
dintre cele mai fericite. Vi se 
vor cere sfaturi. Ar fi bine ca 
după slujbă să vă mal 
odihniți pentru a vă reveni.

OGEMENI 
(22.V - 22.VI)

Unul dintre prietenii dv va 
avea o problemă deosebită. 
Lăsați totul baltă șl dațl-l o 
mână de ajutor căci altfel nu 
se va descurca. Evitați să 
faceți cumpărături că veți Ieși 
în pierdere.

O RAC
(23.VI - 23.VII)

Intențiile dv sunt lăudabile, 
dar nu vă grăbiți pentru a nu 
pierde esențialul. Ar fi în 
avantajul dv dacă ați asculta 
și sfaturile altora, adică să nu 
întreprindeți nimic.

OLEU
(24.V1I - 23.VIII)

Nu căutați nod în papură 
prietenilor sau asociaților, 
pentru a nu rămâne singur, 
căci nu v-ar fi pe plac. După- 
amlază veți cheltui o sumă 
de bani pentru casa dv.

3 FECIOARA 
(24.VIII - 22.IX)

Un prieten din străinătate 
vă trimite o sumă de bani pe 
care ar fi bine să o păstrați, 
încercarea de a o Investi nu 
va da rezultatul pe care-l 
doriți. Preocupările comer
ciale nu vă avantajează.

OBALANTA 
(23.IX - 23.X)

Nu vă angajați în acțiuni 
care cer răbdare șl perse
verență. Relațiile cu persoa
nele mal tinere sau cu copiii 
vă pot aduce mulțumirea 
sufletească la care sperați.

OSCORPION 
(24.X-21.XI)

Ideile vă sunt împrăștiate, 
ceea ce vă poate aduce 
neplăceri la slujbă. Șeful vă 
va mustra aspru. încercați să 
vă concentrați asupra a ceea 
ce aveți de făcut. 

^SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Acordați toată atenția 
sănătății dv. Un control ar fi 
binevenit căci cu atâtea 
emoții n-ar fl exclus să apară 
ceva pe fond nervos.

^CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)'

Irascibilitate. Vă gândiți la 
ceva de domeniul trecutului, 
și asta nu face decât să vă 
înrăutățească starea de 
spirit. O activitate de migală 
vă va ajuta să vă relaxați. 

^VĂRSĂTOR 
(20.1-18.11)

Doriți să vă impuneți păre
rile în fața șefilor, ceea ce vă 
va face să aveți discuții 
neplăcute cu aceștia; s-ar 
putea ca această situație să 
aibă repercusiuni negative 
asupra situației dv finan
ciare.

OPEȘTI 
(19.11-20. III)

Sunteți convins că aveți 
perfectă dreptate, dar cam 
exagerați. Cineva de la ser
viciu vă împiedică să plecați 
într-o călătorie și asta vă 
înfurie.
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Una caUâ9 ^toua wci
Bunele relații între so

cietăți de pe teritoriul jude
țului nostru și firme din străi
nătate au urmări fericite și în 
alte domenii decât cele strict 
comerciale. Astfel, o firmă 
olandeză care are legături 
de afaceri cu o societate 
deveană a contribuit zilele 
trecute la rotunjirea patri
moniului Spitalului Jude
țean. Cunoscând foarte bine 
realitățile românești, patronii 
respectivei firme au consi
derat că trebuie să-i ajute 
într-un fel pe cei care au 
nevoie. Astfel, a fost organi
zată în străinătate colecta
rea de aparatură și mobilier 
medical care au fost trans
portate în România și do
nate spitalului din Deva. Mai 
mult de jumătate din acest 
transport o reprezintă vesela 
pentru bucătărie, dar s-au 
adus și 128 de paturi care 
au fost distribuite tuturor 
secțiilor, precum și diverse 
obiecte de importanță mai 
.mică. De asemenea, s-au 

primit și câteva aparate me
dicale, însă unele - așa cum 
este instalația de dializă - 
sunt mult mai vechi decât 
ceea ce există la ora actuală 
în spital.

La Spitalul 
Județean r

Dl doctor Florin Muțiu, 
directorul adjunct al spita
lului, ne-a mărturisit că aju
torul este binevenit, însă 
problemele pe care le întâm
pină această instituție la ora 
actuală sunt multe și nu pot 
fi rezolvate cu asemenea 
donații. Este vorba, în primul 
rând, despre cele 2 miliarde 
de lei datorii către regiile de 
distribuție a apei, gazului și 
energiei electrice. Fondurile 
alocate de către Primărie în 
acest an au fost mult prea 
mici, ajungându-se la situa
ția disperată de acum. După 
cum ne spunea dl director 

adjunct, au existat deja ame
nințări cu debranșarea de la 
rețeaua de alimentare cu 
apă, iar în cazul în care lu
crurile nu se rezolvă cât mai 
curând și datoriile nu se plă
tesc, este posibil să se ajun
gă și la asemenea soluții 
disperate. Din păcate, nici 
recenta rectificare a buge
tului nu a reușit să mai aco
pere din imensa datorie, așa 
că orice este posibil.

O situație mai bună exis
tă în domeniul asigurării me
dicamentelor pentru bolnavi, 
în depozitul spitalului sunt 
încă destule, socotindu-le și 
pe cele primite ca ajutoare, 
astfel încât o perioadă bol
navii nu au de ce să fie îngri
jorați în legătură cu asigu
rarea medicamentelor pen
tru tratamente. După cum 
ne-a declarat dl dr. Florin 
Muțiu, ajutoarele din străi
nătate continuă să soseas
că, un nou transport fiind 
așteptat chiar în cursul aces
tei săptămâni.

PIAȚA ȘI VIAȚA...
Piața centrală a orașului este 

de multă vreme prea mică pentru 
a satisface pe deplin cererea de 
spații comerciale sau de expu
nere. în comparație cu situația 
altor orașe, mărfurile care se 
vând în piața agroalimentară a 
Devei sunt mult mai scumpe, 
motiv pentru 
care și oferta 
de produse es
te foarte bogată 
în tot timpul a
nului. Aglomerația creată datorită 
afluenței vânzătorilor și cumpă
rătorilor este omniprezentă, iar 
pentru șoferi a intra cu mașina în 
acest perimetru este un adevărat 
act de curaj, lată motive sufi
ciente pentru a se găsi soluții 
care să conducă la o fluidizare a 
traficului auto și la descongestio
narea activităților comerciale.

La acest lucru s-au gândit și 
edilii orașului împreună cu con
ducerea administrației piețelor. 
Și nu numai că s-au gândit, dar 
au și trecut la materializarea 
unor soluții. Dl viceprimar Du
mitru Gâlcescu ne-a spus că se 
intenționează introducerea cât 
mai rapidă a unui sistem de 
taxare a parcării în zona respec
tivă, precum și stabilirea unor 
sensuri unice pe străzile din jur. 

Pe de altă parte, dl loan Bon
ta, administratorul șef al piețelor 
din Deva, sublinia că au fost deja 
finalizate lucrările de construcție la 
noua piață situată doar la 300 de 
metri de cea veche, pe strada 
Mihai Viteazul. încă din luna a- 
ceasta va fi direcționat comerțul 

cu brăduți înspre 
această piață, 
urmând ca în 
viitor și alte măr
furi, cum sunt

pepenii, varza, cerealele, articolele 
de uz gospodăresc, să fie vândute 
în exclusivitate aici. Dl Bonta ne 
spunea că prin respectiva măsură 
se va fluidiza circulația în zonă și 
se vor elibera locuri de expunere 
și vânzare a mărfii în vechea piață.

De asemenea, se intențio
nează și renovarea unora dintre 
standurile acesteia, pentru a i se 
da un aspect cât mai plăcut. Din 
păcate, nu s-a reușit încă fina
lizarea lucrărilor la chioșcurile care 
vor înlocui rulotele din piață, fapt 
datorat în mare parte absenței 
materialelor de construcție dar și 
vremii nefavorabile. Chiar și așa, 
piața centrală a Devei te întâm
pină și acum, în prag de sărbători, 
cu tot ce ai nevoie, cu condiția să 
ai suficient de mulți bani pentru a 
putea să cumperi ceva.

' t POLIȚIA re ' 
A lovit și a fugit

1n timp ce conducea auto
turismul 5 - HD - 4213 pe raza 
comunei Șoimuș, în data de 2 
decembrie a.c., conducătorul 
auto Bota Nicolae Radu, în vârstă 
de 28 de ani, angajat la S.C. 
Instal Service SRL Deva, a acci
dentat-o pe Sânziana Sabina, din 
Șoimuș. Speriat sau neatent, a 
părăsit locul faptei. Este cercetat 
în stare de libertate.

Aglăița are dosar...
Neavând antecedente pe

nale, barmana Istrati Aglaia, de 
la S.C. Aglăița Marinela SRL 
Deva, în vârtsă de 42 de ani, și- 
a făcut rost. Ea a fost depistată 
vânzând băuturi alcoolice cu 
lipsă de gramaj, drept pentru 
care i s-a întocmit dosar penal.

0 elevă scumpă
Bistrian Florentina Simona 

are 19 ani și este elevă în clasa a 
Xll-a la Liceul Minier Deva. Ea a 
ieșit de curând în evidență printr- 
un fapt înjositor. Găsind ușa des
chisă la apartamentul lui Spătărel 
Cornel, din Deva, a pătruns sfi
oasă și a ieșit victorioasă cu un 
inel din aur, în valoare de 800.000 
de lei. Probabil nu i s-a potrivit, 
trebuind să-l restituie proprie
tarului. Este cercetată pentru 
comiterea infracțiunii de furt.

< ---------------- --------- ------------- ----- 1>

Ultima lună a anului se do
vedește a fi, pentru deveni, nu 
doar "luna cadourilor”, ci și una 
a manifestărilor cultural-artis- 
tice, dedicate în cea mai mare 
parte mult așteptatelor sărbători 
de iarnă. Spre deosebire de anii 
trecuți, nu mai puțin de trei con
certe de colinzi și tot atâtea 
spectacole de teatru vor fi găz
duite de Casa de cultură din
Deva; instituție ce oferă și ea un 
cadou atât publicului (la majo
ritatea manifestărilor accesul 
fiind gratuit), cât și organizato
rilor acestor manifestări (oferind 
spațiul fără chirie), după cum ne 
spunea dl Avram Dara, direc
torul Casei de cultură.

începând încă de ieri (cu 
spectacolul Teatrului de Revistă 
Deva), șirul acțiunilor artistice 
continuă astăzi cu un spectacol 
folcloric ai cărui protagoniști 
sunt Nicoleta Voica și invitații 
săi. în 14 dec, sub genericul 
"Colinzi pe prispa casei", In
spectoratul pentru Cultură și 
Centrul Creației Populare orga
nizează cea de-a XXIV-a ediție 
a Festivalului obiceiurilor de

Făcând parte din rândul 
municipiilor relativ mici ale țării, 
Deva a ajuns, totuși, un nume 
mult mai cunoscut decât ale 
orașelor mari, pe diferite meri
diane ale globului. Renumele 
Devei se datorează, de două
zeci de ani încoace, unuia din 
sporturile care a obținut perfor
manțe istorice la un moment 
dat, care a adus* României sal
be întregi de medalii, premii și 
aprecieri superlative la nivel 
internațional, atât ale specia
liștilor, cât și din partea publi
cului larg. Gimnastica româ
nească (căci despre ea este 
vorba) își are capitala la Deva. 
Dincolo de talentul și valoarea 
individuală a tinerelor gimnas
te, aici continuă să fie pregătite 
marile performanțe europene, 
mondiale și olimpice, sub în- 

, drumarea unor tehnicieni de

Condiții pe măsura performanțelor

iarnă, la care vor participa for
mații din mai multe comune ale 
județului nostru. Ziua de 16 dec 
va aparține teatrului; copiii vor fi 
invitați la spectacolul dedicat lor 
de Teatrul de Revistă din Deva, 
iar mai târziu va fi rândul acto
rilor Teatrului din Sf. Gheorghe 
să se afle pe scenă, cu un spec- 
tacofîn limba maghiară. în ziua 
următoare se va afla, de ase
menea, la Deva și Teatrul Națio
nal din Cluj Napoca. Două renu
mite filarmonici ale țării - cele 
din Arad și din Timișoara - vor 
susține, în 18 dec. și, respectiv, 
21 dec. câte un concert de co
linzi, anticipând astfel emoțio
nantele momente de sărbătoare 
ale Crăciunului. O manifestare 
cu un caracter inedit va avea loc 
în 19 dec., sub genericul "Miss 
Univers ’98"; cu acest prilej, o 
cunoscută societate de profil - 
"Ella Mode" Oradea - orga
nizează un spectacol-concurs 
de selectare a celor mai fru
moase tinere, în vederea pre
gătirii și participării lor la con
cursuri de gen, din țară și străi
nătate.

i
i 
i
i In virtutea relațiilor de colabo-
■ rare existente între Districtul Arras 
i - Franța și Primăria municipiului 
> Deva, și în anul 1998 Asociația 
• Artois Roumanie din Arras oferă 
1 posibilitatea obținerii a două burse 
J de studiu la Universite d'Artois.
( în arcest sens, toți cei doritori 
i să candideze la obținerea acestor 
i burse de studiu vor trebui să se 
i prezinte până la 30 decembrie
■ 1997 la Primăria municipiului De-
■ va, camera 8, pentru înregistrarea 
1 candidaturii.

Condițiile de înscriere sunt 
J următoarele:
, > domiciliul stabil în muni-
i cipiul Deva;
i d să fie studenți înscriși la o
■ universitate de stat sau particulară 
i atestată (în acest scop trebuie să
• prezinte o adeverință):

fectura județului, Primăria De
va), chiar și la președintele țării, 
care solicita sprijinul financiar al 
Guvernului pentru Centrul de la 
Deva; astfel că, în sfârșit, cu 
cele cca 2 miliarde de lei alo
cate școlii, putem aspira să 
aducem și condițiile materiale și 

. ' sociale la nivelul rezultatelor 
acestui centru de gimnastică.

în prezent, în perimetrul 
" școlii s-a deschis practic un 

adevărat șantier; se lucrează la 
sălile de clasă, la cele de gim

nastică, la garsoniere, fiind pre
văzute lucrări de modernizare, 
în general, și de extindere a 
locurilor de cazare. Și dacă la 

r ora actuală; printre elevele școlii 
se numără o gimnastă din Japo
nia și trei din Austria (după ce în 
vară s-au aflat în pregătire la 
Deva mai multe gimnaste din 
cele două țări, Italia și Argen

înaltă clasă, care au contribuit 
nemijlocit la ridicarea și men
ținerea stindardului gimnasticii 
românești pe cele mai înalte 
culmi. Aici, la Centrul olimpic 
de gimnastică de la Deva, acti
vitatea este neîntreruptă, școa
la propriu-zisă și antrenamen
tele succedându-se în mod î” 
firesc. Programul nu e deloc 
comod, fiindcă cerințele sunt 
uneori necruțătoare, iar condi- 
țiile în care acesta se desfă
șoară nu sunt nici ele dintre 
cele mai grozave.

- Traversăm și noi o etapă 
grea, ca toată țara, de altfel, ne 
spune dl Mihai Bănulescu, di- 
rectoruFLiceulut Sportiv, res
pectiv at Centrului de gimnas — 
tică. Din fericire, am găsit înțele
gere în cadrul administrației 
publice centrale și locale (Minis
terul Educației Naționale, Pre

COMUNICAT i
i 
i

tf se vor prefera studenții ■ 
înscriși în anul I de studii și numai î 
cei înscriși la filologie - secția ■ 
limba franceză principal: * 1

d să prezinte un scurt curri- 1 
culum vitae și o scrisoare de moți- 1 
vație redactate în limba franceză. J

Candidații ce vor îndeplini a- ( 
ceste condiții vor susține un exa- a 
men de limbă organizat de către a 
Serviciul cultural al Ambasadei i 
Franței la București. în urma aces- ■ 
tui examen, Asociația Artoi Rou- ■ 
manie va decide asupra celor doi1 
candidați selecționați pentru 1 
burse. ‘

Informații: tel. 216718 sau, , 
zilnic, intre orele 8,00 - 14,00, la , 
camera 8 - Primăria municipiului a 
Deva, Piața Unirii nr 4. ■

Birou! Relații Externe i
Mass Media •

tina), dl director este convins că 
în viitor, când toate condițiile vor 
avea standardul preconizat, 
Centrul de gimnastică devean 
va putea găzdui numeroase 
sportive din străinătate; fapt ce 
ar aduce beneficii nu doar școlii, 
ci și urbei noastre, din diverse 
perspective.

Revenind la activitatea gim
nastelor, dl Mihai Bănulescu 
menționa că după Balcaniada 
junioarelor ce va începe în 17 
decembrie la Salonic (Grecia), 
fetele vor avea o scurtă va
canță, până în 2 ianuarie, când 
se vor întoarce la antrenamen
tele și munca de fiecare zi. Nu
mai așa se poate răzbi într-un 
asemenea sport, ca gimnastica, 
ce devine la un moment dat un 
"război" competițional extra
ordinar, completa interlocutorul 
nostru.

Lacrimi înghețate și 
beteală

| Cei care au călătorit în 
| străinătate știu că sărbă-
■ torile de iarnă sunt prilejul 
! unui spectacol continuu al 
I străzii. O feerie a vitrinelor, 
I lumea de basm a ghirlan- 
| delor și brăduleților împo- 
| dobiți cu mii de beculețe
■ multicolore, sutele de spec-
■ tacole susținute direct în 
I mijlocul străzii, printre tre- 
| cători, încep încă din luna 
| octombrie. Fenomenul nu
■ este caracteristic doar ma- 
! rilor metropole, ci și micilor
I orașe sau comune, prile- ■ 
|juindu-se astfel contacte 
| multe și mai directe între 
| oameni de toate categoriile 
J sociale și în general sen- 
' sibilizarea unora pentru su- 
I ferințele altora.
' Din nefericire, situația 
| din țara noastră nu este nici
■ pe departe așa, iar cea din 
’ Deva nici atât. Orașul te în-! Deva nici atât. Orașul te în-
■ tâmpină și acum cu aceeași 
I monotonie cu care ești atât 
| de obișnuit. Străzile sunt 
| aglomerate în timpul zilei, iar 
J oamenii prea cufundați în 
' gândurile și problemele pro- 
I prii. Seara orașul este trist și 
| devine aproape pustiu, fără 
| a da vreun semn că se pre-
■ gătește de Crăciun. Parcă 
! nimeni nu are timp să vadă 
I că nu sunt ghirlande, că nu 
I sunt beculețe colorate, că 
| vitrinele magazinelor nu sunt
■ gătite de sărbătoare.
' „Sunt urâte - ne spunea 
1 o doamnă - , dar ce ne pa- 
I să nouă de aspectul vitri- 
| nelor când nu avem ce să 
| dăm de mâncare copiilor?”.
■ Cum să te mai gândești la 
J bucuriile sau la necazurile 
I celorlalți, cum să mai vezi

Pagină realizată de: Georgeta Bâria, Andrei NiSTOR

I
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nevoia de ajutor al altora, | 
când nici tu nu ai destule] 
puteri pentru a rezista sin- ■ 
gur? Găsim și un magazin! 
destul de frumos decorat,’ 
însă chiar în fața lui, pel 
trotuar, ca o ironie a sorții, | 
stă un cerșetor. Beteala din | 
vitrină și lacrimile din ochii ■ 
lui nu fac deloc casă bună.1 
încerci să mergi mai de-l 
parte, să ignori suferința | 
din jur. Nu vrei să te apropii | 
de acest cerșetor încolăciți 
la colț de stradă, cerându-ți! 
insistent ceva de mâncare' 
sau câțiva bănuți. Pășești I 
mai departe, gândindu-te| 
doar la câte nevoi ai tu, la | 
cât de greu îți este ție și. 
familiei tale. „Ne descur-j 
căm cum putem, ne măr-l 
turisește un băiețandru pir-1 
piriu și prost îmbrăcat. Dor-1 
mim prin gări, mâncăm cei 
găsim mai ieftin, dar trăim! 
și așa, ce să facem!", lonuțl 
Mociu vorbește la plural. I 
Mai sunt și alții așa ca el, | 
fără nici un ajutor, veșnic] 
pe drum. Probabil, cel mai! 
bun adăpost pe timpul iernii1 
îl reprezintă pușcăria. Faci I 
o mică nelegiuire și îți pe-| 
treci într-un loc sigur câ-| 
teva luni. Cu siguranță căi 
pentru lonuț nu va veni Moș! 
Crăciun nici în acest an. ’ 

De altfel, cine știe de câ-1 
te ori trebuie să mai vină| 
Moșul până când vom învăța | 
să mai și dăm, nu să cerem! 
mereu. Să vedem măcar a-1 
cum, în preajma sărbătorilor, I 
suferința celorlalți și să în-| 
cercăm să-i ajutăm, atâta] 
cât putem. Din puținul nostru ■ 
trebuie să dăm șl altora care ! 
nu au nici măcar atât. I 

_________________________ y
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M, stfel o apreciază pe 
Jtiidna Marița Medre cei 

care-i cunosc activitatea. 
Este contabilă șefă și preșe
dintă a Cooperativei de 
consum din Râu de Mori.

Am cunoscut-o zilele 
trecute. Abia ajunsese de la 
depozit cu un transport de 
marfă și o repartiza celor 
șapte magazine din sate. 
Știam din documentări ante
rioare că unitatea pe care o 
conduce are rezultate nota
bile, chiar cele mal bune pe 
"Federalcoop". “De cinci ani 
mergem tot în acest ritm și 
asta prin muncă asiduă, de 
dimineața până seara". Buna 
colaborare cu colegele, dnele 
Hebel Teodora și Anuța 
Pușcă, cunoașterea reală a 
cerințelor populației din zonă, 
pe baza comenzilor venite de 
la gestionari, este un mod de 
lucru. Testarea preferințelor o 
fac comercianții din maga
zine, legătura cu aceștia fiind 
permanentă. Pe baza comen
zilor depuse în fiecare zi de 
luni, se întocmește un grafic 
de lucru. Astfel, cum spunea 
dna Medre, “știm în fiecare zi 
în ce direcție, spre care de
pozit să ne îndreptăm pentru 
a aduce marfa". Deci, o 
colaborare constant bună cu 
toți salariații celor 11 unități, 
dar și cu “Federalcoop", care 
ajută concret cooperativa. 
Când mai are timp și pentru 
familie? Nu se plânge. 
Obișnuită cu lucrul, după ce 
lasă la o parte cifre, situații 
sau sosește dintr-o depla
sare, continuă o cu totul altă

Grupa sanguină și 
iubirea (III) 

GRUPA S - "PREA DEPRESIVA"
Le caracterizează pu

doarea, originalitatea și 
puterea Intuitivă pe femeile 
cu grupa sanguină B. Au 
multe balități dar șl defecte. 
Sunt Imprevizibile, adesea 
dezorganizate, cu accentu
ată tendință spre singu
rătate și deprimare. în amor 
sunt seducătoare Imba
tabile. Sunt dinamice și 

îndeletnicire. “Lucrez orice 
lucrează un țăran într-un 
sat, alături de soțul meu - 
spunea cu modestie. Dar 
baza sunt încă tot părinții 
mei în gospodărie". Iar la o 
casă mare, cu grădină, cu 
oi, capre, vite, porci, cai, 
păsări este de lucru nu 
glumă. După orele de 
program (este salariat la 
Șantierul Hidroconstrucția), 
dl Medre face și tâmplărie și 
zidărie. "Suntem într-o 
continuă activitate, dar ne și 
bucurăm de roadele trudei 
și muncii noastre, căci avem 
de toate. Confort ca la oraș 
și bunăstare.”

Bucuria cea mare însă 
pentru părinți și bunici este 
... Monica, acum în clasa a 
Xll-a la Liceul economic din 
Hunedoara. “O fetiță, cu
minte și ascultătoare - spu
nea mulțumită dna Marița. 
Când a dat admitere, i-am 
spus "trebuie să intri și a 
intrat". La fel sper că va fi și 
acum cu intrarea la fa
cultate. Căci a început 
pregătirea pentru Științe 
Economice."

în puținul timp liber care- 
i rămâne, seara, dna Marița 
urmărește la TV știrile sau 
câte un film (acum prind și 
alte posturi cu antena para
bolică), citește sau trico
tează. în casă croșetatul și 
cusutul la mașină sunt înde
letniciri obișnuite ale fiecărei 
generații de femei - de la 
bunică la nepoată. “Așa-i la 
sat. Trebuie să știi orice 
lucru practic, să fii în rând 
cu cei harnici pentru a fi 
respectat" - afirma cu mân
drie dna Marița.

Cu felul ei de a fi, hotă
râtă și întreprinzătoare, reu
șește să-și impună voința. 
Pretinde celor care-l con
duce ordine, disciplină, se
riozitate. Pentru a reuși. Și 
realitatea confirmă că merită.

Estora SlNA

uneori extravagante. Când 
se îndrăgostesc devin 
rezervate, distante și chiar 
excesiv de decente. Le 
place viața de cuplu dacă 
li se respectă indepen
dența. Trebuie să mani
feste atenție și să se 
adune, altfel singurătatea 
șl deprimarea se pot 
accentua.

Mai puțin obișnuit, dar 
mult îndrăgit este numele 
Axinei. îl rostesc cu drag cei 
apropiați din familie și 
cunoscuții, pentru că doam
na care îl poartă are o 
frumusețe aparte. Această 
frumusețe a făcut-o îndrăgită 
de colegi la cei 15-17 ani, 
când era elevă Ia școala 
profesională cu profil eco
nomic de la Petroșani, și în 
liceu, tot acolo, în Vale, dar și 
acasă, în Țara Hațegului, iar 
în ultimele două decenii aici, 
la Deva, unde măiestria în 
arta culinară îi este ade
vărată brățară de aur.

Din 1974 încoace, cei ce se 
îndreptau spre gară sau 
autogară, nu puteau să nu se 
abată pe la “Violeta”, 
cofetăria în care găseau 
diurn cele mai proaspete și 
delicioase prăjituri - prefe
ratele fiind, desigur, cele cu 
frișcă - “Diplomat”, “Sava
rină”, “Ruladă”...

- Da, atunci, în ’74, eu am 
deschis cofetăria “Violeta” și 
mi-a fost drag să lucrez în ea, 
recunoaște dna Axina 
Tomeștean. Acum, fiindcă

Foto: loan ANDRUȘ

Cântecul e viața mea ”

ÎNGRIJIRI

/na DELEANU

.lARNAi
Este necesar să ne con

centrăm asupra noastră 
mereu nu numai atunci când, 
pline de panică, descoperim 
cearcănele ce ne adâncesc 
ochii, tenul care și-a pierdut 
strălucirea, devenind cenușiu, 
ridurile ce par neobișnuit de 
pronunțate iar buzele uscate 
și cojite, lată de ce, în afara 
îngrijirilor cosmetice periodice 
din saloanele de înfru
musețare și cele zilnice de 
acasă, trebuie acordate îngri
jiri speciale tenului, în funcție 
de anotimp.

„Tenurile prezintă o varie
tate de aspecte, întâlnindu-se 
de obicei sub formă mixtă, 
partea mediană a feței sau 
axul facial fiind gras in cele 
mai multe cazuri, iar restul 
mal puțin gras, uscat sau 
deshidratat spunea interlo
cutoarea noastră, cosme
ticians Monica Fica (coaforul 
„Arta Modei" Deva) oferindu- 
ne, totodată, câteva sfaturi de 
îngrijire a tenului pe timp de 
iama.

Tenurile grase și mixte 
sunt mal puțin afectate, dar 
asta nu înseamnă că nu 
necesită îngrijiri speciale în 
această perioadă. Un astfel 
de ten trebuie protejat cu o 
cremă hldratantă de zi ce se 
aplică dimineața. Se poâte 
folosi un fond de ten pentru 
tenul gras.

Pentru tenurile sensibile, 
uscate șl deshidratate se 
recomandă o cremă grasă 
sau semlgrasă de zi, fond de 
ten sau pudră pulbere apll- 
căndu-se dimineața. Se va 
evita trecerea brusca de la frig 
la cald.

Pentru tenurile deshidra
tate și ridate sunt reco
mandate cremele vitaminizate 
și o fortificare a organismului 
prin cure de vitamine șl citrice.

Buzele care prezintă feno
mene de descuamare și fisu
rare însoțite de dureri 
necesită îngrijiri speciale. Se 
aplică dimineața rujuri grase 
pe bază de lanolină sau 
lecltină.

Dacă nasul prezintă des- 
cuamări se vor aplica com
prese cu lapte călduț pe 
porțiunea respectivă.

Ochii vor fi protejați cu cre
mă vitaminizată, iar fardurile 
folosite vor fi, de preferință, 
sub formă de cremă pentru a 
nu usca excesiv zona sen
sibilă din jurul lor. Pentru 
estomparea cearcănelor se 
vor aplica comprese cu infuzii 
calmante (tei, nalbă) sau 
cartof ras.

Pentru persoanele ce pre
zintă o slabă circulație perife
rică ce are ca efect aspectul 
roșiatic și unele degeraturi ale 
feței, se recomandă prote
jarea urechiîor cu îmbră
căminte călduroasă, iar nasul 
poate fi masat ușor la 
aplicarea cremei de zi'pentru 
activarea circulației.

Cristina CÎNDA

avem minilaborator, comen
zile pentru tort și prăjituri se 
țin lanț. Din august până în 
septembrie am avut continuu 
comenzi pentru tort de 
mireasă, așa cam la cinci etaje 
unul! Acum, fiindcă se 
apropie sărbătorile Crăciu
nului și ale Anului Nou, 
'Comenzile sunt și mai multe,

atât pentru cozonaci și 
prăjituri cât și pentru tort. O 
am alături, în laborator, pe 
Aurica Burza, și ca maestră în 
prepararea produselor de 
cofetărie. E tânără, harnică, 
pricepută, am toată nădejdea 
în ea, ca și în fetele care ser
vesc - Marinela și Maricica. 
Tinere și harnice.

- Aș zice că e o tinerețe mo
lipsitoare! Ea vă înfrumuse
țează și dv. chipul și privirea 
luminoasă. De un sfert de veac 
de când vă știu, n-ați lăsat să 
se imprime timpul pe chipul dv.

V
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# “Bărbații nu se gândesc 
La fii și fiice când se îndrăgostesc”.

Elisabeth Barrett Browning
^“Oamenii îndurerați trebuie lăsați în voia 
lor”.

nu dau cel mai 'sfânt șt cel mai 
temeinic drept la nemurire”.

• Elena Farago
♦ “Tot ceea ce omul a făcut mai 
măreț se datorește simțământului 
dureros al 
neîmplinit”.

destinului său

Jane Austin 
^“Adevărul pur și simplu nu poate da greș ".

Katherine Mansfield
♦“Faptele bune, pe care le’facem în viață,

Madame de Stael 
Uf “Una din modalitățile cele mai 
bune de a recrea gândirea unui om: 
a-i reconstitui biblioteca”.

Marguerite Yourcenar
Selecț[e de llie LEAHU

Buna cu^ffihîtă^riundeshoricantl

Elisabeth Gaskell
Uf “Cei ce nu se plâng nu sunt niciodată 
compătimiți”.

- Mulțumesc. De acum, fiii 
mei au sfertul de veac în 
vârstă. Liliana - 27 de ani, iar 
băiatul 26 de ani. Poate că ei 
și soțul, și munca de fiecare zi, 
și grijile, bucuriile, frămân
tările îmi mențin tinerețea.

Deși în ultima vreme cofe
tăria “Violeta” a devenit SC 
Tomcom SRL - cei care trec 
spre gară și autogară tot la 
“Axina de la Violeta” popo
sesc. Mai ales că din vitrină 
beculețele de pe brădulețul 
împodobit clipesc din ... ochi
șori.

P.S. Acea frumusețe aparte 
a dnei Axina i-o dă, cu sigu
ranță și generozitate, omenia. 
Mi-am amintit de un fapt, 
aflat întâmplător, în vară. La 
un moment dat, o cumpără
toare nu a mai trecut pragul 
cofetăriei. Un accident o 
imobilizase la pat vreme de 
câteva luni. Și tocmai atunci 
i-au sosit oaspeți de departe 
... Și ce surpriză plăcută a 
avut când dna Axina i-a 
oferit cel mai delicios (și 
neașteptat) tort! Un dar din 
preaplinul inimii sale.

Luda LICIU

Când se fac daruri, nu trebuie 
exagerat. A oferi cuiva o 
bijuterie din aur, spre exemplu, 
Impune o obligație șl pentru 
celălalt căruia s-ar putea să nu- 

9KS0EW

I dea mâna. Nu trebuie nici să 
rămânem Indiferenți la mo
mentele de sărbătoare ale celor 
din jur, lucru ce ar putea fi 
etichetat ca lipsă de sen
sibilitate sau zgârcenie.

ărbații atrași cu pre 
iJdomlnanță de fru

musețea femeii înțeleg mai 
greu ce atrage atenția unei 
femei în materie de bărbați. 
Ei sunt în general înclinați 
să urmeze logica proprie 
crezând că și femeia este 
atrasă, în primul rând, de 
frumusețea unui bărbat. 
Dacă un bărbat nu doar 
întoarce capul, dar și-l 
poate ,,pierde” la vederea 
unei fuste scurte și chip 
drăgălaș, o femeie nu-și 
pierde așa ușor cumpătul 
văzând un bărbat bine. 
Dacă bărbatul simte atracția 
mal mult din punct de 
vedere fizic, femeia este 
atrasă de bărbat pe motive 
sentimentale.

O femeie își dorește căl
dură, tandrețe, ocrotire, 
admirație. O femeie își do
rește alături mai des un băr
bat inteligent decât unul 
arătos, nu caută neapărat 
cel mai sexy mascul ci pe 
acela care îi poate satisface 
necesitățile sufletești în pri
mul rând și apoi cele fizice, 
sexuale. Un gest tandru, o 
floare, un cadou simbolic 
vor fi mult mai apreciate de 
o femeie decât simpla 
frumusețe a bărbatului. Cu 
toate acestea un bărbat nu 
trebuie să uite că și 
frumusețea, pedanteria, 
curățenia nu sunt de neglijat 
în fața femeii.

Pentru a cuceri un bărbat 
e de ajuns să-i cucerești 
ochii - ,,ochii văd, inima 
cere” - unei femei trebuie 
să-i cucerești întâi sufletul. 
Dacă în fața bărbatului 
frumusețea femeii domină 
toate celelalte calități ale ei, 
pentru ca un bărbat să pla
că intr-adevăr unei femei e 
nevoie de mai multe: inte
ligență, tandrețe, frumusețe 
fizică...și nu în ultimul rând: 
bani.

Se mulțumește pentru 
cadouri Imediat prin telefon 
sau altă formă directă. Este 
frumos ca celui care țl-a făcut 
un cadou să-l faci unul 
asemănător.

Să nu uităm ca, atunci 
când primim un cadou, să-l 
despachetăm imediat și să ne 
exprimăm bucuria, chiar 
dacă nu este exact ceea ce 
am fi dorit. Darul nu se dă 
mai departe.

ț bundența articolelor 
«1 oferite acum de comerț 

creează o dificultate în alegere. 
Trebuie ales acel articol care 
credem că ar face plăcere 
destinatarului, ținând seama 
de gusturile pe care le are, 
vârstă, înclinații, stil de viață, 
profesie etc.

Nu se face cadou o carte de 
bucate unei femei care și-a 
manifestat repulsia față de 
bucătărie. Nici acele obiecte 
considerate ca purtătoare de 
ghinion ca spre exemplu 
oglindă, batistă, portofel.
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REALIZĂRI NOTABILE, DAR Șl OBIECTIVE IN.^AȘTEPTARE
Discuția purtată cu dl Filip 

loan Victor, primarul comunei 
Sântămăria-Orlea, a pus în evi
dență o serie de rezultate nota
bile înregistrate după alegerile din 
anul trecut, precum și unele di
recții de acțiune formulate pentru 
activitatea de viitor a acestei 
instituții. Din capul locului inter
locutorul a ținut să-mi spună că 
există o bună atmosferă de 
lucru, consilierii punând accentul 
pe soluționarea cu prioritate a 
problemelor de interes local, 
lăsând de-o parte considerentele 
de ordin politic.

în prim-planul preocupărilor, 
cum este și firesc, fapt confirmat 
și de către dl ing. Gabriel Medrea, 
se găsesc o serie de probleme 
legate de agricultură, în special 
de aplicarea Legii 18/1991, cât 
și a modificărilor aduse ulterior, 
în sensul de a strânge, în aceas
tă fază, cererile pentru reconsti
tuirea dreptului de proprietate 
pentru familiile cărora li se 
cuvine atribuirea unor suprafețe 
mâi mari de 10 ha (apreciindu- 
se că într-o asemenea situație,

f -

Intre promisiuni și

Și ei merg spre... performanță.
Foto Anton ȘOCA CI

După un an și jumătate 
la alegerile locale, e timpul ca 
"aleșii" să poată da măcar în 
parte socoteală, în ce privește 
aplicarea șl îndeplinirea mă
surilor cu care s-au prezentat 
în fața concetățenilor, spre a-i 
reprezenta apoi în cadrul con
siliului local. în ce măsură ale
gătorii nu s-au ales doar cu 
promisiuni, am încercat să a- 
flăm stând de vorbă și cu câți
va dintre locuitorii comunei 
Zam, întâlniți la ceasul amiezii în 
centrul localității.

“Până acum nu putem să 
ne plângem de primar șl de 
vlceprlmar, par oameni energici 
șl Interesați de soarta comu
nei", sunt de părere Emil Șan- 
dru șl Ion Căceanu. Dumnealor 
se declară mulțumiți că s-a re
alizat amenajarea părculețulul 
șl a pieței de mărfuri din centrul 
comunei; în schimb, sunt ne
mulțumiți că lucrările agricole 
nu au fost efectuate la limp, 
din cauza lipsei mijloacelor de 
mecanizare. De asemenea, da
că se îmbolnăvesc și trebuie 
să-și procure medicamente, n- 
o pot face decât marțea șl joia, 
cele două zile din săptămână 
când este deschisă farmacia, 
încă o problemă, semnalată șl 
cu altă ocazie, o constituie mij
loacele de transport, care “sunt 
foarte aglomerate și insufi
ciente, mal ales pentru copiii 
care vin la școala de aici."

/ —=

Dl Ștefoni Dumitru Sorin, 
primarul comunei Densuș, îmi 
spunea că a găsit o modalitate 
eficientă de comunicare cu lo
cuitorii comunei. Despre ce este 
vorba? în ultima vreme, în spe
cial de la acordarea cupoanelor 
pentru producătorii agricoli, s-a 
editat o foaie volantă de interes 
local, care apare săptămânal și 
este afișată la locurile intens 
circulate din satele aparțină
toare, în special la cooperația 
de consum, aducând în atenție 
problemele arzătoare, cele afla

re la ordinea zilei, inclusiv în 

potrivit evidențelor existente, ar 
fi undeva în jur de zece cazuri), 
în context, primarul spunea că în 
prezent se mai lucrează la ter
minarea măsurătorilor în satele 
Balomir, Bărăști, Sânpetru și Să- 
cei. întrucât există unele chestiuni 
legate de stabilirea perimetrelor 
și de diminuarea suprafețelor, se 
mai poartă discuții pentru clari-

ficare cu Primăria orașului Hațeg 
și cu conducerea Electrocentrale 
din aceiași oraș, sperându-se în 
găsirea unor soluții rezonabile.

Fără a-și asuma în exclusi
vitate merite speciale, primarul a 
subliniat apoi că la capitolul 
realizări se mai pot înscrie și 
apropierea de finalizare a lucră
rilor pentru introducerea apei și 
efectuarea canalizării în satul 
Subcetate, introducerea alimen
tării cu apă în Sântămăria-Orlea - 
lucrare ce se va continua, în limita 
bugetului ce se va acorda, și în

Pensionarul I.C. (care n-a 
dorit să-și dezvăluie numele din 
motive ... politice) consideră că 
“nu s-a făcut tot ce s-a promis, 
dar nici timpul n-a expirat." S-ar 
impune, spune dumnealui, apli
carea corectă a Legii 18 (cu 
modificările cuvenite), restituirea 
pădurilor realizându-se într-o 
măsură foarte mică. Apoi, “coo
perația e slab dezvoltată, fiind 
necesară o mal mare diversitate 
a bunurilor de larg consum". Cu 
atelierele meșteșugărești, de 
prestări servicii, în general, e 
însă mal rău - ne spune un alt 
pensionar-, fiindcă acestea nici 
măcar nu există în comună (fri
zerie, cizmărie, reparații ale 
obiectelor de uz casnic etc.).

Sunt apreciate, pe de altă 
parte, reînființarea târgului săp
tămânal (numai că nu prea vin 
nici vânzătorii, nici cumpărătorii), 
precum șl felul corect în care s- 
au distribuit cupoanele șl îngră- 
șămlntele corespunzătoare. Am 
reținut și o propunere din partea 
interlocutorilor noștri: “Să fie 
pus măcar un Indicator de tre
cere pentru copil, în zona școlii, 
având în vedere tranzitul de 
autoverhlcule de pe șoseaua 
ce străbate comuna, pentru a-l 
atenționa pe conducătorii aces
tora". Cine are urechi de auzit...

Au consemnat
Georgeta BlRLA
Cristina CÎNDA

—
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domeniul legislației.
Găsind că metoda respec

tivă de comunicare se bucură 
de succes, primarul spunea că 
va persevera în editarea în 
continuare a foii volante, consi
derând că astfel va și obține 
efectul scontat.

Urare pentru țărani
Țăranii își pun speranță
Și în anul care vine
Gavriluț le dă povață
De prin țări streine.

loan BUȘTEA, llia\ 

anul viitor.
O subliniere aparte a ținut să 

facă interlocutorul în legătură cu 
începerea lucrărilor pentru intro
ducerea gazului metan (pe extin
dere), în acțiunea respectivă fiind 
cuprinse șapte sate aparți
nătoare comunei. In același timp 
s-a primit aprobare pentru intro
ducerea în unele localități aparți

nătoare a telefoniei pe Alcatel.
Intre obiectivele de interes 

local și care se bucură de atenție 
mai amintim: reparațiile sau tur
narea de covor asfaltic la dru
murile interioare, cu sprijinul 
unității județene de profil, cât și 
începerea construcției unui pod 
peste pârâul Sibișel, între Sântă- 
măria-Orlea și Balomir. Un impor
tant volum de lucrări s-a realizat 
la repararea generală a unor 
școli, unde se simțea necesitatea 
unor intervenții de ani de zile, prin 
înțelegere cu firmele executante

z.iijWÎQTeciie; s&t«stîîn $wswntă?!'i
> I

Din discuția cu dna Mariana 
Marc, cea care coordonează 
biblioteca din Văllșoara, am înțe
les în primul rând faptul că, deși 
se depun străduințe, activitatea 
celei din satul de centru, cât șl a 
filialelor de la Dealu Mare și Săliș- 
tioara, nu se ridică la nivelul unor 
cerințe șl pretenții tot mal mari.

Cauzele? Cea mal Impor
tantă este lipsa banilor pentru

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i
paulei osie npsu uatiiiui peimu 

z -------------
Dl lullus Mirci, din Sllvașu 

de Jos, are la activ peste trei 
sferturi de veac, din care, cum 
Tșl amintește foarte bine, 17 ani 
l-a lucrat în sectorul zootehnic 
al fostei cooperative agricole 
din localitate, îndepljnlnd o bună 
perioadă de timp șl funcția de 
brigadier. L-am întâlnit pe acest 
veteran în ale agriculturii și zoo
tehniei chiar la locul unde a 
petrecut multe zile și nopți,,su
praveghind activitatea privind 
creșterea a peste 600jbovlne 
și câteva mii de ovine, câte cu
prindea sectorul zootehnic ăl 
fostei CAP, care, din câte știe, 
era cotat cam un fel de eta' n 
pe județ. Practic,’dl Mirci a vă-: 
zut cum, sub ochii săi, s-a clă
dit și s-a distrus o avere, avân
tul demolator fiind, asemenea 
faptelor din întreaga țară, o ca
racteristică dominantă după 
1990. Dacă oamenii s-ar fi îm
bogățit cu adevărat după des
ființarea a ceea ce reușiseră 
să acumuleze prin eforturi co- 

| mune nu i-arfi părut rău, însă 

convenindu-se ca o parte din 
forța de muncă să fie asigurată 
pe plan local. Astfel de lucrări 
s-au realizat la școlile din 
Sînpetru și Balomir, pe măsură 
ce bugetul permite avându-se 
în grijă și celelalte unități de 
acest profil. De asemenea, este 
de menționat că și la primărie, 
ca instituție reprezentativă a 
comunei, cât și la căminul cul
tural și la biblioteca din satul 
centru de comună s-au făcut o 
serie de reparații și amenajări 
interioare. Cu satisfacție pentru 
rezultatele de până acum și cu 
nădejdea că la fel de bună va fi 
și conlucrarea în viitor, dl primar 
a ținut să exprime mulțumiri 
firmelor Metal Expres din Deva, 
Adonis din Simeria, Garant G 
Construct din Hațeg și Direcției 
județene dp drumuri RA din 
Deva pentru modul cum s-au 
implicat în realizarea obiec
tivelor de interes pentru toți 
locuitorii comunei.

Nicolae TlRCOB

împrospătarea fondului de car
te existent,

Biblioteca dispune astăzi de 
11.008 volume, majoritatea din
tre ele fiind cărți vechi. Or, cu 
cel 600.000 de iei primiți de la 
primărie cam puține s-au putut 
cumpăra. Mai ales că prețurile 
sunt ridicate. Desigur, atât a 
putut primăria, atât a dat.

Din partea bibliotecii Jude- 

Mai mult s-a demolat-
dacă nu s-a mai pus nimic în 
loc, asta este cu adevărat trist. 
Flecare s-a ales cu câte eeva, 
dar toral a Fost fragil și s-a 
risipit rapid. !

. in conjunctura creată, cei 
cu dare de mână au cumpărat 

„ adăposturile de animale, des
tinația acestora fiind acum cu 
totul alta, în special ele deve
nind garaje pentru Utilaje agrl- 
cole'sau mașini. Nu are atâta 

I nostalgie după ceea ce a fost, 
dar nu înțelege de ce în alte 
locuri oamenii au păstrat ceea 
ce acumulaseră șl acum pros
peră (a se vedea exemplul a- 
sociației agricole, nu neapărat 
CAP, una din multele existente - 

1 din Curtlci). După împărțirea 
pământului, dlui Mirci i-au reve
nit peste 4,5 ha, teren pe care-l 
lucrează cu greu și nu obține 
cine știe ce producție. A avut 
oarecum noroc că o rudă apro
piată aflată acum în Germania a

^ansformarea Spitalului 
trllia în centru de sănătate a 

suscitat multe discuții. Am primit în 
timp numeroase semnale de la 
localnicii nemulțumiți de această 
schimbare și se pare că acestea 
mai persistă, pentru că principalul 
dezavantaj al actualului Centru de 
Sănătate Ilia este reducerea 
numărului de paturi și a perso
nalului. Dar această modificare 
prezintă șl un avantaj. Este vorba 
despre faptul că Banca Mondială 
se axează pe dotarea acestor cen
tre cu aparatură nouă. In acest scop 
s-au amenajat deja, și se continuă 
lucrările, câteva spații ce urmează 
să fie modem utilate.

Revenind la dezavantaje, dna 
Maria Osoian, contabil șef, 
spunea că mai există 25 de 
paturi dintre care 20 pentru in
terne și 5 la pediatrie. Acestea 
sunt tot timpul ocupate. împreună 
cu dnele Eugenia Damian, asis
tentă șefă, și Căceu Angelica, 
asistentă, am văzut saloanele. 
Trei erau ocupate de femei, 
majoritatea vârstnice. Pe lângă 
bolile specifice vârstei unele au 
și probleme sociale. De felul 
cum sunt tratate aici se declarau 
foarte mulțumite.

Reducerile s-au operat nu 
doar în privința paturilor. In 1993 
s-a redus și personalul cu 45 de 
posturi. In momentul de față 
singurul muncitor de aici este, 
simultan, mecanic, tâmplar, 
zugrav, executând o mare parte a 
lucrărilor gospodărești. Nu a mai 
rămas nimeni de serviciu în curtea 
spitalului deși sunt multe de făcut. 
La tăiatul lemnelor de pildă se 
solicită ajutorul unor instituții din 
comună, participă șl personalul 
centrului șl cel de la „Ambulanța” 
Deva, care lucrează aici.

In ciuda reducerilor de per
sonal permanența asistenței 
medicale este asigurată, ambu
lanțele circulă în permanență.
\____________________________

țene s-au primit apoi 36 de vo
lume în valoare de 173.000 de 
lei. Oricum, tot puțin este.

Sponsori? Nu s-au găsit 
până în prezent, deși ar fi mare 
nevoie de el. Acest lucru, întru
cât marea majoritate a bene
ficiarilor bibliotecii șl cărților 
sunt copiii, școlarii din comună.

La Văllșoara o altă proble
mă a bibliotecii este cea a spa-

cumpărat unul din grajdurile 
modernizate - cu capacitate de 
peste 200 de vaci - al fostei 
cooperative agricole, unde a- 
cum mai ține o vacă cu vițel, 
câțiva porci, două tractoare șl 
niște mașini. Aici l-am găsit și 
pe un tânăr inimos, dl Florian 

-Matraș, venit din Hunedoara cu 
; dor de muncă, să facă ce tre

buie cu țractoarele și să câști
ge lin ban din prestări de ser- 

• ’bin discuții am desprins că 

înainte de colectivizare în sat 
existau 120 de perechi de bol, 
cu care în 2-3 zile se arau toate 
terenurile din proprietatea local
nicilor. Acum mai sunt, nici mai 
mult nici mai puțin decât trei pe- 
'fechi de boi și câteva tractoa
re, dar câmpurile rămân neara
te și neînsămânțate Cum poate 
vedea oricine, la această dată 
sunt puține suprafețe cultivate 
în toamnă cu grâu. Cele mai 

Aici se ocupă de sănătatea 
oamenilor un medic internist, 
un pediatru pensionar cu jumă
tate de normă, doi stomatologi, 
doi medici de la dispensar, doi 
medici ai ,.Ambulanței” șl o 
dată pe săptămână un medic 
ftiziolog venit de la Deva. Lor li 
se adaugă cadrele medii care 
lucrează pe schimburi.

De la dna Osoian am mal 
aflat că Centrul de Sănătate Ilia 
nu are datorii la bugetul local, 
deci se încadrează cu chel
tuielile gospodărești în fondurile 
alocate. Deși nu au gospodărie 
anexă, din alocația de hrană 
zilnică de 8800 lei/zi reușesc 
să asigure bolnavilor „o mân
care foarte bună", după afir
mațiile acestora. Centrul de 
sănătate are datorii generate 
doar de gratuitățile și compen
sările la medicamente, de 50 
milioane lei și respectiv 15 
milioane lei.

Iar dacă datoriile din cauza 
medicamentelor și materialelor 
sanitare au devenit ceva normal 
în unitățile spitalicești, aici am 
mal întâlnit un aspect anormal șl 
supărător. De la un timp centrul 
nu mai are drum de acces spre 
morgă și magazie, trecăndu-se 
peste terenurile a două persoane 
din Deva, puse în posesia pă
mântului conform Legii 18. 
Problema este în instanță de 2 
ani și creează dificultăți în 
activitatea centrului.

Te-ai aștepta ca prin redu
cerea de activitate să scadă și 
numărul problemelor. In rea
litate lucrurile par să stea 
invers. Este adevărat că în 
condițiile în care în întreg 
sistemul de sănătate românesc 
sunt probleme și dificile nu se 
poate ca un centru de talia celui 
din Ilia să nu aibă dificultăți.

Viorica ROMAN 
Cristina CÎNDA

țiului. El este în prezent nea-1 
decvat, dar altul nu s-a găsit șl, * 
se pare, nici într-un viitor prea I 
apropiat nu se va rezolva a-1 
ceastă problemă. 1

Să mai spunem că proble-1 
mele de care am discutat nu | 
sunt numai la Vălișoâra, cl șl în ! 
multe alte locuri unde prin stră-1 
danii se încearcă diminuarea I 
efectelor lor. (V.N.). y

A 
mari suprafețe au rămas ne
arate șl nu se știe dacă ce șl 
câte hectare se vor mal lucra 
în primăvara viitoare. Cu un nu
măr mare de animale în gospo
dării, este firesc că exista și 
bogăție. O părere de rău am 
consemnat-o în legătură cu 
constatarea, valabilă pentru 
multe localități din Județ șl din 
țară, că tineretul din ziua de azi 
nu mai are chemare spre pă
mânt și spre munca din agricul
tură, ceea ce este un semn nu 
tocmai îmbucurător pentru si
tuația de viitor a satelor și a 
țării în ansamblul său. Vremu
rile arată că dâcă nu se mai țin 
rosturile satelor, dacă fiecare 
gospodar produce numai pen
tru consumul propriu va fi greu 
să ieșim din criza economică și 
alimentară ce ne-a cuprins, 
numai din importuri fiind greu 
să fie întreținută populația ora
șelor, neavând asigurate re
sursele valutare necesare în 
acest scop.

Nicolae TlRCOB
___________________
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• 14 decembrie 1997 este ziua 
când în buchetul vieții, dragă Camelia 
Vlad, vei prinde cel de-al 18-lea 
trandafir.Cu această ocazie părinții, 
împreună cu prietenul Alex îți doresc 
sănătate, bucurie, iar fericirea și 
norocul să te însoțească pe tot 
parcursul vieții. Baftă la baca
laureatul ce te așteaptă! Cu toată 
dragostea "La mulți ani!" (0321)

VÂNZĂRI 
CVMPÂRÂR

• Vând teren arabil, Simeria Veche. 
Tel. 660185, după ora 19. (9492)

• Cumpăr teren arabil zona 
Orăștiei, informații Decebal, nr.1 A, 
Orăștie (9271).

• Vindem și cumpărăm garso
niere, apartamente, case, terenuri. 
Tel. 211290,225920, int. 158. (9506)

• Vând apartament 2 camere, 
decomandate, cu multiple îmbu
nătățiri, Al.Scărișoara nr.2, bl. 13, 
sc.A, ap.14, etaj IV. Tel. 624561. 
(9529)

• Vând casă cu grădină, 5800 
mp, teren arabil 8 ha și 1 ha pădure, 
situat în com. Traian Vuia, sat Jupani, 
nr.50, jud. Timiș. Relații la tel. 056/ 
374946, Lugoj. (40284)

• Vând casă, trei camere, spațiu 
comercial, zonă deosebită. Tel. 
622372 (9694)

• Cumpăr urgent apartament 2 
camere, maxim 30 milioane. Deva, 
tel. 225332, 617100 (9526)

• Cumpăr apartament în Deva, 
central, 2-3 camere. Tel. 212590, 
până la ora 15,30 sau 092258112.

Un serviciu accesibil 
pentru oameni accesibili

E suficient să vorbești 
cu noi ca să poți vorbi 
cu toată lumea.’ 
Contaetează-ne. 
Vei fi bine venit 
si bine auzit.

DEVA
MOBILCOM - R.C. Team
Str. George Coșbuc nr. 1, bl. 21
Tel: 054/218655, fax: 054/218655
MOBILCOM - Mobilfon Telecom
Str. Zarandului, bl. 43, parter, CP 2700 
Tel: 054/235678, fax: 054/234567

DEALER AUTORIZAT

TELEFONIE MOBILĂ DIGITALĂ GSETT

• Vând apartament 2 camere, 
ultracentral. multiple Imbunâtâțm Tel. 
219205. (9509)

• Vând Dacia 1310, an fabricație 
1987. Tel. 226191, după ora 16,30. 
(9688)

• Vând Opel Manta, înmatriculat,
preț 10.500.000 lei, negociabil. Tel. 
713984 (9197)_________________

• Acum în RATE! Centrale 
termice și încălzitoare, instantanee, 
HERMANN, SICO, Italia, Germania, 
total automatizate, orice capacitate, 
gaz, motorină, lemn, cărbune. 
Distribuitor autorizat, IMPERIAL 
Orăștie. Tel/fax: 054/642580. (9253)

• Vând motocultor Diesel 10
CP, plug mare, freză. Tel. 212463. 
(9686)_______________________

• S.C. Horticom Orăștie, aprozar 
centru, cumpără cartofi, preț 1800/ 
kg. Tel. 641278, seara. (9273)

• Vând TEC cu patru capete (2 
bere plus 2 suc), teren 3600 mp., 
DN7 (bariera Săulești), spre Simeria, 
Dacia 1300 (stare perfectă), haine 
import, rafturi expunere haine și 
rafturi magazie. Informații tel. 214560 
(7,30-16), 621663 (17-22) (9534).

PIERDERI

• Pierdut adeverință de repa
triere pe numele Militaru Vladimir, 
eliberată de M.A.E. al României, seria 
nr. H (02) /R.EPI, 35/20-94984.0 
declar nulă. (9523)

• Pierdut certificat acționar nr. 
3659643 și 3659644 eliberate de 
Casial Deva pe numele Golea Neluța 
și Golea Petrea.Se declară nule. 
(9522)

• Pierdut carnet de șomaj pe 
numele Unguru lordache. îl declar 
nul.(9196)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriat garsonieră, 
nemobilată, ultracentral, Deva, numai 
pe termen lung. Informații tel. 660181 
(9512)

• închiriez spațiu comercial, 
pentru depozit en gros. Orăștie, str. 
Morii, nr.6, tel. 641697 (9272)

• Efectuăm transport, preț 1700 
lei/km. Relații la tel: 054/233266 
(9794)

OFERTE VE 
SERVICII

• S.C. angajează în regim de 
urgență sudori electrici cu expe
riență. Informații zilnic la tel. 
233266.

• Tineri, doriți să câștigați bani 
de sărbători? Dacă da, sunați 
acum la 612605! Studii medii, as
pect fizic plăcut! (9506)

• Cabinetul de înfrumusețare " 
NELIA" ANGAJEAZA COAFEZE. 
Tel. 231250 SAU 220936 (40282)

• Efectuez transport 2 tone, 12 
mc. Tel. 227839, între orele 8-19. 
(9695)

• Societate particulară de con
strucții angajează urgent dulgheri 
și fierari betoniști. Relații la tel. 
616795, între orele 7-15. (9690)

DIVERSE

• Vineri, 12 decembrie, ora 17, 
are loc în Sala Prefecturii adunarea 
generală a asociației luptătorilor. 
(9525)

• A fost autorizată (14247/1997) 
Asociația familială "MURGU DRA- 
GOȘ" din Brad să practice activitate 
de comerț. (9526)

• Numitul Meștereagă Tibi loan, 
cu ultimul domiciliu în Turdaș, 78, este 
chemat pentru data de 13 ianuarie 
1998, la Judecătoria Orăștie, pentru 
divorț. (9269)

• Asociația individuală "Guicin 
Marcela" a fost autorizată (14224/ 
97) să practice activitate de co
merț). (9692)

■ Bankcoop SA Filiala Brad 
anunță scoaterea la licitație publică, 
în data de 12 decembrie 1997,ora 
10, la sediul Judecătoriei Brad, biroul 
executor judecătoresc, a urmă
toarelor imobile:casă, anexe și teren, 
situat în corn. Bucureșci, nr.85, 
proprietatea dnei Boncea Stanca 
Ileana și Tebieș Cristina Elena. Casă, 
anexe gospodărești și teren,situate 
în com. Băița.nr 161,proprietatea 
dnei Duma Victoria.Casă,situată în 
Brad, str.A.lancu, nr.107,proprietatea 
dlui Faur loan.Casă situată în Brad, 
sat.Mesteacăn, nr.223, proprietatea 
dlor. Niculescu Marin și Niculescu 
Elena.(0365).

COMEMORĂRI Spargerea RAGCL Deva

• Un pios omagiu la 2 ani de la 
trecerea în eternitate a iubitului 
nostru

ing. BEXA IOAN (TEX)

Tata, mama, fiica, rudele și 
prietenii. Vei rămâne veșnic în 
amintirea noastră. (9561)

DECESE

• Cu nemărginită durere în 
suflert soția Maria, fiica Lucia, fiul 
Lucian, ginerele Vali, anunță 
trecerea în neființă a scumpului lor' 
soț și tată

ing. FĂGÂDARU IOAN
63 ani

din Aurel Vlaicu. înmormântarea 
va avea loc în satul Aurel Vlaicu, 
joi 11.12.1997, ora 13. Dumnezeu 
să-l odihnească! (9270)

' niiiErriA umiuu de hum și ritimjTiE somii 4 -iliietiu i hunedoara ' 
, SITÎIfTH LOITÎtlIlllt DE MEIH’4 Î4CAITE, LA IIATA IIE W-ILiaH?

agent comercial 5
agent contractări și achiziții 
(brokeri mărfuri) 1

agent de asigurare 9
analist 1
arhitect 3
arhitect clădiri 5
barman 5
brutar 7
bucătar 1
cofetar 4
confecționer tricotaje după 
comandă 8
confecționer asamblor 
articole din textile 33
consilier economic 1
contabil 2
contabil șef 2
croitor 3
croitor-confecționer îmbră
căminte după comandă 28 

cusător piese la încălțăminte 16 
depanator aparate electronice, 
telecomunicații, radio 2
dulgher pentru construcții 3 
economist în industrie 2
electrician de întreținere și reparații 1 
faianțar 3

Un moft al consilierilor 
locali sau un pas spre 

servicii mai bune?
Mult discutata proble

mă a structurii organiza
torice a RAGCL Deva a fost 
tranșată în ultima ședință a 
Consiliului local municipal 
din luna trecută. După ce 
inițial s-a hotărât o struc
tură organizatorică, la ulti
mul sfat al aleșilor deveni 
s-a adoptat o nouă varian
tă: împărțirea RAGCL Deva 
în trei societăți: Apă-canal, 
Salubritate și Termoficare.

Noua formă organiza
torică s-a hotărât cu 16 
voturi pentru, 4 împotrivă 
și o abținere. Dar ședința 
Consiliului local din noiem
brie a avut și momente 
contradictorii. O parte din
tre consilieri și-au pus în
trebarea dacă noua mă
sură organizatorică este 
benefică pentru populație, 
dacă nu se ia o hotărâre 
numai de dragul așa-zisei 
schimbări, ori pentru a se 
promova anumite interese 
personale.,

Sub aspect practic s-a 
stabilit ca înfăptuirea a- 
cestei hotărâri să fie fă
cută numai în primăvara 
anului viitor - până în luna 
mai -, nu acum în pragul 
iernii, întrucât "ar fi anor
mal să-ți spargi casa cu 
iarna la ușă”.

Ne abținem să facem 
prea multe comentarii pe 
tema oportunității și mai a- 
les a eficienței acestei ho
tărâri a Consiliului local, 
însă dacă o privim din 
perspectiva costurilor pe 
care le va suporta popu
lația pentru serviciile pres
tate în sfera locativă, vom 
constata că numărul de di-

farmacist 1
frezor universal 1
gestionar depozit 1
inginer construcții civile, 

industriale și agricole 9
inginer constructor instalații 1 
inginer de cercetare în con
strucții civile, industriale și AG1
inginer de cercetare în 

prelucrarea lemnului 1
inginer de industrializarea 
lemnului 1

inginer mecanic 2
inginer tricotaje, confecții 1
instalator apă, canal 4
jurisconsult 2
lăcătuș mecanic 8
magaziner 2
maistru în industria textilă pielărie 1 
maistru mecanic 1
mașinist la mașini pentru 
terasamente (ifronist) 1
mecanic locomotivă și 
automotor 5

medic de specialitate 1
muncitor necalificat 28
muncitor necalificat la
ambalarea produselor solide și 

rectori generali, comerci
ali, economici și al altor 
categorii de personal va fi 
de trei ori mai mare, iar pla
ta acestora va fi suportată 
din buzunarul locatarului. 
Mai mult decât atât, după 
cum bine se știe, pentru 
consiliul de administrație 
al actualului RAGCL a fost 
o adevărată bătaie între 
consilierii locali, întrucât 
pentru fiecare ședință se 

poate beneficia de o sumă 
de bani de până la 20 la su
tă din salariul directorului 
general, sumă pe care 
foarte mulți nu o câștigă 
într-o lună, chiar dacă 
muncesc foarte mult.

Să nu uităm că din CA 
al RAGCL Deva au fost 
scoși oameni cu expe
riență în domeniul locativ, 
locul acestora fiind luat de 
către persoane a căror 
pregătire profesională 
este paralelă cu cea de 
gospodărie locativă.

Să nu uităm nici faptul 
că în actualul CA al RAGCL 
Deva sunt doar o parte 
dintre consilieri pe când 
alții "șomează”.S-ar putea 
ca hotărârea recent pro
movată în ședința Consi
liului local Deva să fie doar 
o manevră pentru accesul 
rămașilor pe din afară în 
noile organisme de con
ducere ia cele trei socie
tăți care s-a hotărât să fie 
înființate. Cât despre inte
resul unor consilieri de a 
ajunge directori generali 
la aceste societăți rămâne 
o întrebare al cărei răs
puns îl va da timpul.

Corne! POENAR

semișolide 1
operator calc, electr, și rețele 2 
ospătar (chelner) 5
paznic 17
secretară 2
șofer autobuz 2
șofer autosanitară 3
șofer de autoturisme și 

camionete 1
statistician medical 1
strungar universal 5
sudor autogen 14
sudor electric 8
supraveghetor jocuri (cazinouri) 3 
tehnician arhitect 1
tehnician mecanic 1
tâmplar manual 2
tâmplar universal 19
tractorist 2
vânzător 20
vânzător ambulant de

produse alimentare 1
vopsitor auto 1
zidar rosar-tencuitor 7
zugrav, vopsitor 8 

tot. locuri de muncă vacante 351

''informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Oficiul de Forțe de Muncă și Șomaj' 
Hunedoara-Deva puteți primi de la Biroul Medierea Muncii, Centrul de Informare și Documentare, Clubul 
Șomerilor Deva, precum și de la Birourile de Forțe de Muncă și Șomaj din Hunedoara, Călan, Orăștie, 

^Brad, Simeria, Hațeg, Petroșani, Lupeni, Vulcan, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 8.15 - 14.15^

Petrea.Se


ICE OCAZIE, 
CITATE PRIN

TUL LIBER
Relaxare 
nu înseamnă

Bistro "Lido" Simeria or- 
ganizeaz pentru un grup de 
aproximativ 20-25 persoane 
petrecerea unui Revelion de 
neuitat într-un cadru plcut și 
intim, savurând un meniu 
delicios.

Informații la telefon 
227536.

Pizzeria "Lido" De
va st la dispoziția u- 
nui grup de 20-30 
persoane pentru 
petrecerea 
Revelionului într-o 
atmosfer deosebit.

Informații 
telefon 227536

la

deconectare 
Relaxare 
înseamnă
conectare

HUNEDOARA
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Regia Autonomă"de Interes Local J 
HUNEDOARA __ __ I

Anunță: i
r i

Organizarea licitației directe pentru închirierea 

următoarelor spații comerciale:
1. Piața Eliberării nr. 1 - în suprafață de 324 mp - profil 

de activitate: comercializare mărfuri alimentare
2. Gh. Lazar nr. 6 - în suprafață de 212 mp - supermarket 

cu raion obligatoriu de plante medicinale și un raion de legume- 
fructe.

3. G. Enescu nr. 9 - în suprafață de 134,5 mp - profil de 
activitate: comercializare mărfuri electronice.

Licitația va avea loc la sediul regiei din Hunedoara, B-dul 
Republicii, nr. 5, în data de 23 decembrie 1997, ora 10.00.

Magazinul FREMAR
Str. Avram lancu 9
Tel: 092216347, 054/723406,
Fax: 054/723406

I 
I
I
I 
I
I
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I

Relații suplimentare se pot obține la sediul regiei sau la I 
telefon 711554. I
___ _____ _____ _____________ ___________ _ _✓

Achiziționează fier vechi, zilnic, la sediul societății, începând cu luna 
decembrie 1997, în condiții deosebit de avantajoase.

Pentru furnizorii externi care aprovizionează societatea cu cantități 
lunare care depășesc 300 t se aplică un nou sistem stimulativ de plată, 
acordându-se bonificații la prețul de bază, cuprinse între 2-15%, funcție 
de cantitatea Junară asigurată.

De asemenea, societatea achiziționează de la furnizorii externi și 
cantități mai mici, aduse numai cu mijloace de transport auto, plata 
contravalorii fierului vechi intrat făcându-se a doua zi cu filă CEC.

Primirea fierului vechi se face zilnic, în zilele lucrătoare, de luni până 
vineri, între orele 7-15, la secția Alimentarea Oțelăriilor, cu‘intrare pe 
Poarta nr. 3 (Poarta Zgurii).

Informații suplimentare se obțin la:
Biroul Aprovizionare Fier Vechi, telefoane: 054/716121, 716131 - int. 

2420, 2378, 2412.

Lotus
GSM CDMMUNUIBATICBN»

Distribuitor autorizat: ERICSSON, NEC, SONY 
Service autorizat: ERICSSON, BOSCH

DEALER AUTORIZAT

TELEFONIE MOBILĂ DIGITALĂ asm

S.C,SCORPION COMPANY SRl 
cu sediul în Hunedoara 

înde la cele mai avantajoase prețuri:

BANANE — 
PORTOCALE 
MANDARINE- 
LĂMÂI 

►GRAPEFRUIT 
rKTWI

CEAPĂ ROSIE-imp&RECÎA
CEAPĂ Alffi^pou UNGARIA 
USTUROI
ULEI

Hduă
\________ -jJIL________> -y

Prin depozitele sale situate în:
- Hunedoara, B-dul Dacia, nr. 39, bl. 47, parter (Micro V)
- Hunedoara, str. C-tin Bursan, nr.l (centru vechi) f
- Sintuhalm, stand 1, complex Eurovenus

import GRECIA

Informații la tel.: - 054 - 232181; 054 - 717439, 
zilnic între orele 8,00 -17,00

Consiliul de Administrație al 
. S.C. APOLLO SA. DEVA .

anulează convocarea ordinară a A.G.A. din data de 22.12.1997 și o 
reconvoacă la data de 08.01.1998, ora 12.00, la sediul societății din 
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 37 A, pentru acționarii înregistrați în Registrul 
acționarilor la sfârșitul zilei de 07.01.1998, cu următoarea ordine de zi: 

1. Discutarea cererilor de vânzare de active.
2. Diverse.
Informații suplimentare la sediul societății, telefon 214296, între orele 

^00-12.00.
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PROTEST AL 
SIDERURGIȘTILOR

Ieri a avut ioc ia Prefectură o întâlnire între liderii
sindicatului „Siderurgistui” din Hunedoara și 
conducerea administrativă a județului. Protestând 
împotriva lipsei unor strategii de dezvoltare a industriei 
siderurgice din județul nostru, precum și împotriva 
modului în care sunt tratate problemele celor ce lucrează 
în această ramură, di Petru Vaidoș, liderul sindicatului, 
a declarat că posibilitatea unei explozii sociale în această 
zonă este foarte mare în zilele care vor urma.f A.N.)

ȘEDINȚĂ fl CONSILIULUI 
JUD6TCRN

^Steaua eliminată 
din cupa UEFA 

‘ ASTDIM VILLA—STEAUA

/--------------------------------------------------------------------------------------------- |
I Conferință de presă la Primăria Deva | 

„Mi-a fost rușine în 
calitate de român”

In sala mare a 
Prefecturii a avut loc ieri 
ședința Consiliului jude
țean. Printre problemele 
discutate au fost cele pri
vind rectificarea buge
tului propriu al județului 
Hunedoara pe anul în 
curs, avizarea programu
lui județean de transport 
în comun și aprobarea 
programului de pietruire 
a drumurilor comunale.

în afara ordinii de zi 

blema Liceului „Transil
vania”. Președintele 
Consiliului județean, dl 
Gheorghe Barbu, a de
clarat că societatea 
„Coratrans” nu deține un 
titlu de proprietate asu
pra terenului, ci doar o 
autorizație de con
strucție. Toate docu
mentele vor fi prezentate 
Ministerului Transportu
rilor și Ministerului Edu
cației Naționale, precum

2

B-O

Marți seara, la 
Birmingham, Steaua a 
susținut a doua manșă 
din „optimile” Cupei 
UEFA, în compania cu
noscutei formații engleze 
Aston Villa. După un 
meci viu disputat, de un 
bun nivel tehnic și spec

(Urmare din pag. 1)

de către primărie, dl ing. 
Brutus Bocăniciu, președinte 
al Confederației pentru dez
voltarea satului românesc și 
Zoard Bocăniciu, din partea 
Școlii Superioare de Afaceri 
din Alba lulia, instituție im
plicată - prin facultatea de 
economie și sociologie rurală 
- în susținerea acțiunilor ce se 
întreprind în scopul propășirii 
localităților rurale.

tacular, englezii au cu
cerit victoria cu 2 - 0. 
întrucât primul meci 
dintre aceste formații 
s-a încheiat cu scorul 
de 2 -1 în favoarea Ste
lei, Aston Villa s-a cali
ficat în etapa următoare 
din Cupa UEFA. (S.C.).

Bucurându-se de suc
ces, este de așteptat ca ast
fel de inițiative să fie luate și 
în alte localități ale județului 
nostru, valorificarea ideilor 
privind dezvoltarea satelor 
prin forțele fiecărei localități, 
în raport de prioritățile 
locale, putând să aducă o 
contribuție de seamă la 
ridicarea nivelului de viață 
în satele hunedorene.

| Prima ediție a Expoziției
■ Municipalităților, desfășurată 
I între 20-23 noiembrie la Salonic, 
I în Grecia, a fost una deosebită 
! pentru reprezentanții munici- 
I piului nostru. Devenii au fost 
i singurii dintre români care s-au
■ întors acasă cu o diplomă de 
| merit. Conferința de presă a

I Primăriei, organizată marți, 9
decembrie, a avut drept principal 

I scop tocmai prezentarea aces- 
! tor rezultate.
I Expoziția si-a propus sta- 
i bilirea unor contacte între 
■ conducerile administrative ale 
| diverselor orașe, legături mai 
■ strânse între firmele care se 
I ocupă cu derularea serviciilor de 
| gospodărie publică etc. Scopul 
J final al întâlnirilor de acest fel 
I este îmbunătățirea condițiilor 
I socio-economice și a calității 
■ vieții locuitorilor respectivelor 
| orașe care participă la 
I programele mai sus amintite. La

Salonic s-a discutat despre 
| modernizarea structurilor ur- 
■ bane, o mai judicioasă admi- 
I nistrare a resurselor, menținerea 
I și dezvoltarea moștenirii istorice, 
’ dezvoltarea forței de muncă și a 
| structurii administrației urbane. 
(Din partea municipiului Deva 

au participat membri ai con- 
| ducerii administrative, în frunte 
■ cu dl viceprimar Dumitru 
I Gâlcescu. Proiectele aduse în 
I discuție de către delegația de- 
! veană au fost multe, între ele 
| remarcându-se cel privind 
■ includerea Cetății în circuitele 
' turistice și înființarea unor com

panii de servicii energetice. De | 
altfel, a fost dusă o adevărată . 
campanie de relansare a I 
turismului spre România, în I 
acest scop existând nume- ! 
roase contacte între firme de | 
profil. Din păcate, după cum ■ 
declara dl consilier loan Petrui, ' 
nu toate aspectele acestei ex- | 
poziții au fost favorabile Româ- ■ 
niei: ,,Ne-a lăsat o imagine I 
deosebit de neplăcută și mi-a I 
fost chiar rușine în calitate de ! 
român pentru prestația I 
inadmisibilă pe care a avut-o ■ 
municipalitatea București, care ' 
- deși invitată - nu a binevoit să | 
se prezinte decât prin niște ■ 
domni care au făcut deplasarea I 
doar în scop turistic”. De altfel, I 
standul Bucureștiului a rămas ! 
gol pe toată durata expoziției, I 
parcă pentru a atrage și mai | 
mult atenția.

în cadrul conferinței de | 
presă a fost abordată și pro- ■ 
blema participării reprezen- > 
fanților conducerii municipiului | 
la seminarul pe probleme de . 
buget - finanțe de la Sibiu. Aici I 
s-a propus introducerea noului l 
sistem de planificare a J 
bugetelor pe programe. într-o j 
primă etapă, la Deva se va ■ 
introduce acest sistem în ■ 
învățământ și sănătate care, | 
după cum se știe, au cea mai . 
mare nevoie de o reorganizare I 
a distribuirii bugetelor, urmând P 
ca în viitor să fie extins și la 
celelalte sectoare. i

Andrei NiSTOR J

§ȚHJL -
PRIVAT vniEEPTĂir

TELEFONIA ANULUI
2000

Inspectoratul Jude
țean de Poliție Hunedoara 
a încheiat cercetările în 
cauza privindu-l pe 
Moldo van Va si le-Sorin, 
de 30 de ani, fost șef ai 
Vămii Deva și pe a Iți 14 
în vin uiți și inculpați, care 
în perioada 1996-1997 au 
săvârșit infracțiunile de 
luare de mită, dare de 
mită, contrabandă, înșelă
ciune, abuz în serviciu, 
fa is și uz de fals.

Astfel, în schimbul 
unor sume în lei și valută, 
ei au facilitat introducerea 
în țară, fără piața taxelor 
vamale, a unor auto
turisme de către persoane 
fizice, pe care, în baza 
unor documente false, au 
reușit să ie înscrie în 
circulație. \

Dosarul a fost înaintat 
ieri, 10.12.1997, Parche
tului de pe lângă Tribu
nalul Hunedoara, cu 
propuneri de trimitere în

judecată pentru infrac
țiunile de contrabandă, 
înșelăciune, abuz în 
serviciu, fals și uz de fa is 
și s-a declinat compe
tența pentru dare și luare 
de mită.

Cercetarea iui Mjgjdo- 
van Vasile-Sorin și a 
vameșului Smunchin 
Adrian-Antonel se face 
cu privare de libertate.

Colonel loan-Dumitru 
ARSENIE 

șeful UP Hunedoara

PRIN REȚEAUA ADISAN TELECOM

PROMO
k

F

Concursul din
14 decembrie 1997 DEVA

1. Atalanta (12) - Milan (7) 
x2

Milanezii dau semne că se 
află pe drumul revenirii spre 
o formă mai bună.

2. Bari (16) - Udinese (4) x 
2

Oaspeții au la activ nu mai 
puțin de 3 victorii în de
plasare. Și cum Bari nu stră
lucește nici acasă...

3. Bologna (17) - Lecce 
(15) 1 x

Cel mai apropiat pronostic 
ar fi un meci ce se termină la 
egalitate.

4. Empoli (13) - Samp- 
doria (8) x

Gazdele au la activ, pe 
propriul teren, doar 2 victorii 
și 4 înfrângeri. "Samp”nu va 
pleca fără măcar un punct.

5. Inter (1) - Roma (3) 1x
Derby în toată regula: Inter

nu a fost învins acasă, romanii 
n-au pierdut în deplasare nici 
o partidă.

6. Lazio (9) - Brescia (11)1
Slabe speranțe pentru 

Brescia (aflată în dificultate) 
să obțină un rezultat favorabil.

7. Napoii (18) - Parma (5) x 
2
Aflate într-o situație dis

perată, gazdele vor face tot ce 
e posibil să nu piardă.

8. Piacenza (14) - Juventus 
(2)2

In ultimele 2 campionate, 
Juventus a cucerit 3 victorii în 
fața Piacenzei și a terminat o 
partidă la egalitate.

9. Vicenza (6) - Fiorentina 
(10) x 2

Un meci la care ar trebui să 
se joace cu o triplă. Și .totuși, 
oaspeții sunt mai puternici.

10. Cagliari (4) - Reggiana (9) 1 
în această partidă din seria

B, gazdele au toate șansele 
de a termina victorioase.

11. Foggia (16) - Chievo 
(11) 1x
Acasă, gazdele se țin destul 

de bine, au doar o înfrângere.
12. Venezia (1) - Sa/er- 

nitana (2) 1x
Ocupante ale primelor două 

locuri în clasamentul seriei B, 
cele două echipe vor face 
risipă de energie pentru a nu 
pierde. Venezia a câștigat 
toate meciurile de acasă, dar 
nici oaspeții nu au pierdut 
până acum în deplasare!

13. Verona (3) - Perugia (6)
1 x

Meci tare, în care poate 
conta avantajul terenului.

--------- <

COMSER S.R.L.
Bd. 1 Decembrie nr. 14

Tel: 054/233606, Fax: 054/233606
FLAMINGO

Bd. 1 Decembrie 1918, bl. 2, parter
Tel: 054/213189, Fax: 054/214456

TOP INTERSERV 2000
Str. Mihai Viteazu, bl. 9, parter 

Tel: 054/218901, Fax: 054/233300
DEALER AUTORIZAT
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