
La umbra scandaiuiui privind 
afacerile cu țigări, despre care 
actualul guvern 6e face că nu 
prea vede, nu știe și nu e vinovat 
cu nimic, iată că ni se coc mai 
multe lovituri sub centură. De 
parcă nu am fi strâns destul 
centura, suntem amenințați că 
bugetul pe 1998, amânat până 
peste orice limită, nu mai suportă 
nici un fel de majorare a 
alocațiilor necesare pentru 
sănătate și agricultură, deci 
pentru viața noastră cea de toate 
zilele.

Ba mai mult, colac peste 
pupăză, suntem amenințați cu 
maximă certitudine că ni se vor 
scumpi energia electrică și 
termică. Norocul nostru că 
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S-a votat Legea tichetelor 
de masă

Parlamentul a votat 
Legea tichetelor de masă, 
hotărând totodată ca legea 
să intre în vigoare imediat 
după publicarea ei în M.O. 
Prin această lege, fiecare 
salariat al unei societăți 
comerciale, indiferent de 
forma de proprietate (de 
stat sau privat), poate be
neficia de un tichet de 
masă în valoare de 18.000

Licitație ia Bursa RomânăV

de Mărfuri
Bursa Română de 

Mărfuri scoate ia vânzare în 
cadrul unei licitații publice 
deschise organizate pe 14 
mai, ora 11, vagoane și lo

Deficit în comerțul exterior
în luna februarie a.c., 

activitatea de comerț s-a 
soldat cu un deficit de 127,6 

. mii. $ față de 108,5 mii. $ în 
urmă cu un an și de 273,3 
mii. $ în primele două luni din 
1998 față de 339,6 mii. $ în 
1997. Valoarea exporturilor 
de mărfuri s-a cifrat în

Inflația în luna martie ‘98
Rata medie lunară a 

inflației pe primul trimestru 
al anului 1998 a fost de 5,3%, 
în scădere față de perioada 
similară a anului 1997, când 
a atins 20,8%. în luna martie

<---------------------------------------------------

Guvernul Radu Vasile tace și face
această lovitură a fost amânată 
cu trei luni de către fostul guvern 
Ciorbea, cum afirmă actualul 
ministru al industriei și 
comerțului, dl Radu Berceanu, 
deoarece o asemenea măsură 
impopulară nu face nimănui 
plăcere. Motivația scumpirii o 
reprezintă tot cursul leu-dolar 
(bată-l vina de dolar că ne 
amărăște mereu viața), care de 
la 7700 lei/dolar când s-a făcut 
calculul, a depășit acum cele 5 
procente fatidice pentru români.

Ca să ne “convingă" despre 

lei/zi de la unitatea la 
care lucrează. Legea nu 
are un caracter de obli
gativitate, aplicarea ei 
depinzând de posibi
litățile financiare ale 
fiecărei întreprinderi. 
Unitățile comerciale care 
vor acorda tichete de 
masă vor beneficia de 
scutiri de impozite egale 
cu valoarea tichetelor.

comotive. Vor fi oferite 
spre vânzare 124 
vagoane tip RMMS și Y și 
5 locomotive LDE 2100 
CP și LDH 1250 CP.

februarie a.c. la 655,1 mii. 
$. Principalele țări către 
care s-au îndreptat 
exporturile au fost: Italia 
(20,9% din total), Germania 
(20,3%), Franța (5,1%), SUA 
(4,3%) și Marea Britanie 
(3,7%).

1998 rata inflației, 
calculată pe baza creșterii 
prețurilor de consum al 
populației, a crescut cu 
3,8% față de luna 
precedentă. (A.K.O.) 

binefacerile reformei, dl Radu 
Berceanu spune că nu e vorba 
chiar despre o dublare a 
cheltuielilor din bugetul familiei

l\le amenință scumpirea 
energiei electrice și termice

efectuate pentru energia 
electrică, întrucât efectul real al 
scumpirii energiei termice îl vom 
simți din plin când ni se va mai

In cadrul manifestărilor oca
zionate de organizarea, la Deva, a 
celei de a IV-a ediții a Expoziției 
Internationale de echipamente si 
tehnologii pentru industria extractivă. 
ieri, la CEPROMIN Deva, au început 
lucrările Simpozionului internațional 
pe aceeași temă: ..Echipamente si 
tehnologii pentru industria extractivă". 
Organizatorii - CEPROMIN, RAC și 
CCI - au asigurat o participare 
numeroasă, prin cadre de conducere 
și specialiști de la principalele instituții 
de profil din țară, precum și de la 
unitățile beneficiare ale activității 
acestora - analize, documentații, 
consultații, cercetări, proiecte -, de la 
instituțiile de învățământ superior care 
conlucrează cu domeniul minier, 
invitați de peste hotare (Franța, 
Ungaria, Germania, Finlanda).

în deschiderea lucrărilor, dl ing. 
loan Lupulescu - directorul general al 
SC Cepromin SA Deva - i-a salutat 
pe participant!, a punctat semnificația 
și importanța simpozionului într-un 
sector de largă amplitudine 
economică și socială - mineritul - , 
dar care se confruntă cu dificultățile 
dure ale restructurării, ale tranziției la 
economia de piață.

A urmat prezentarea primelor 
două comunicări din cele 50 

Una dintre unitățile economice cu pondere însemnată în producția 
industrială a județului Hunedoara, S.C. CasialS.A. Deva, s-a privatizat 
integral, în asociere cu un partener extern.

Investitorul austriac Josef Lasselsberger a cumpărat de la Fondul 
Proprietății de Stat pachetul majoritar de acțiuni, de 51 la sută, contra 
sumei de 50 de milioane de dolari, devenind acționarul principal al 
cunoscutei fabrici de ciment din județul nostru.

Zilele trecute, aici a avut loc prima adunare generală extraordinară 
a acționarilor, după privatizarea integrală a societății.

Pe ordinea de zi, printre altele: aprobarea noului statut al societății 
și recunoașterea de către acționari a poziției majoritare a partenerului 
extern, adoptarea programului de modernizare și dezvoltare a activității, 
alegerea consiliului de administrație. Președintele c.a. este deținătorul 
pachetului majoritar de acțiuni, investitorul austriac, dl Josef 
Lasselsberger. Ceilalți doi membri ai c.a., care dețin un număr mai 
mare de acțiuni, sunt: un cetățean maltez și dl Gheorghe lonescu, din 
Departamentul Cimentului. Director general al societății a fost desemnat 
managerul de până acum, dl Vasile Deac, în funcția de director tehnic 
și de producție, dl Mircea Bobora, în cea de director economic, dna 
Maria Calciu, iar în cea de director comercial, dl Dan Stoian.

Cei aproape 1500 de angajați ai S.C. Casial S.C. Deva, integral 
privatizată, au de acum o nouă perspectivă a muncii și a existenței lor. 
Președintele consiliului de administrație s-a angajat că nu va 
disponibiliza personal, va acționa energic pentru retăhnologizarea 
fabricii și creșterea producției fizice de ciment, asigurând totodată piețe 
străine de export. De altfel, în lunile martie și aprilie a.c., producția s- 
a dublat față de ultimele luni ale anului trecut, peste 50 la sută din 
creștere fiind livrată la export.

Vom reveni cu alte detalii privind perspectiva S.C. Casial S.A. 
Deva, consemnate în discuția pe care am avut-o cu președintele c.a. 
și cu directori ai societății.

Dumitru GHEONEA

da (dacă se va mai da!) din nou 
căldura în apartamente. Pentru 
a ne liniști oarecum, am fost 
informați că o “familie medie, 

dintr-o locuință medie" va plăti în 
fiecare lună în plus peste 5000 
lei la un consum sub 50 kW, mai 
mult de 16000 lei la un consum 

prevăzute a fi expuse în cele două 
zile de desfășurare a acțiunii. Dl ing. 
Sorin Copăescu - director tehnic al 
RAC Deva -a susținut tema: 
..Strategii de restructurare a RAC 
Deva", iar dl ing. loan Giurcă - 
director tehnic al CEPROMIN Deva 
- a prezentat referatul: „Tehnologii 
cercetate si modernizarea proce
selor tehnologice pentru valori
ficarea eficientă a resurselor 
minerale cu perspective de aplicare 
la RAC Deva."

în continuare, lucrările s-au 
desfășurat pe două secțiuni: 
MINERIT și PREPARARE. Ingi
neri chimiști, cadre didactice, 
specialiști din Deva, Petroșani, 
Baia Mare, București, Cluj, 
Timișoara, Craiova, Satu Mare, 
Hunedoara au prezentat comu
nicări interesante, cu o tematică 
bogată și posibilități largi de 
aplicare, care au stârnit interes și 
preocupare.

Simpozionul, considerat a fi 
un necesar și util schimb de 
experiență, de consolidare a unor 
relații și realizarea altora, noi, 
continuă astăzi, de asemenea pe 
cele două secțiuni.

Dumitru GHEONEA 

între 50 și 100 kW și 30000 lei la 
consumul de peste 100 kW. Asta 
înseamnă la cele trei tranșe 
peste 60000, 190000 și, res
pectiv, 360000 lei pe an, în 
funcție de consum, la care se vor 
adăuga și cheltuielile cu energia 
termică. Aceste creșteri să 
reprezinte oare numai 6,3 la 
sută, cât zice dl ministru, față de 
9 la sută cât a cerut RENEL-ul? 
Fiecare poate socoti pe propriul 
buzunar la scadență.

Este de așteptat ca, treptat, 
prin ieftinirea energiei electrice

Pecinginea
Este puțin probabil ca 

punctele de vedere 
exprimate de aceste rânduri 

să fie pe placul mai marilor 
zilei. Faptul are însă mai 
puțină importanță atâta 
vreme cât ele, punctele de 
vedere, exprimă adevărul.

între explicațiile date de 

dicționar cuvântului cu care 
am titrat articolul de față 
este aceasta: “Rău care se 
extinde repede și ne
stăvilit”.

Afacerea (murdară) care 
ține de peste două săp
tămâni capul de afiș în 
presa de orice fel, codificată 
“Țigareta II”, începe să 
scoată la iveală vârful unui 
iceberg - corupția care s-a 
întins ca pecinginea pe 
corpul țării în anii de după 
revoluție. “Țigareta II” nu e 
o afacere singulară de 
contrabandă. Au mai existat 
și alte afaceri “Țigareta” iar 
embargoul iugoslav, mană 
cerească pentru contra
bandiști de toate calibrele, 
de la cei cu rezervorul 
autoturismului până la cei 
prin conductele magistrale 
transfrontaliere, a demon
strat că organisme vitale 
pentru securitatea națională 
și siguranța socială au fost 
implicate, prin oameni care 
le reprezentau și le mai 
reprezintă încă în aceste 
murdării cu iz de pu
trefacție.

Strădaniile pe care le 
depun potentații serviciilor 
secrete - unul mai secret ca 
altul - generali cu stele pe 
epolet din cadrul armatei și 

la agenții economici și prin 
înlăturarea așa-ziselor sub
venții încrucișate, aceștia să 
ne vândă mai ieftin produsele 
și serviciile lor. Dacă va fi sau 
nu așa, rămâne să vedem. 
Referitor la costul energiei, dl 
Berceanu afirma că spar
gerea monopolului se va pro
duce în zilele următoare, 
având în vedere că în costuri 
apasă greu și salariile făcute 
la RENEL, unde media la brut 
este de circa trei ori mai mare 
decât cea pe economie. 
Poate se va face odată ordine 
și în această privință.

Nicolae TlRCOB

poliției, înșiși oamenii 
președintelui, pentru a 
abate de la aceste instituții 
vitale ale statului bănuiala 
că ele ar putea fi implicate 
ca atare, nu fac decât să 
întărească convingerea 
omului de rând că “Cine 
se scuză se acuză”.

Pot să vorbească 
despre neimplicare mai 

marii Serviciului de Pază și 
Protecție când însuși șeful 
serviciului favorizează pe 
infractorul care i-a fost 
prieten, poate chiar 
confident și subaltern, 
dovedit ca unul din 
principalii organizatori ai 
afacerii de pe Aeroportul 
militar Otopeni?

Pot să vorbească 
despre neimplicare mai 
marii Armatei Române 
când ofițeri cu grade înalte 
și militari din alcătuirea ei 
încalcă consemne și 
execută ordine a căror 
executare poate constitui 
oricând un atentat la 
siguranța națională? După 
scenariul aviatic desfă
șurat în afacerea “Țigareta 
II” ar fi putut ateriza pe 
Otopeni - militar trupe de 
desant aerian ale altui stat. 
Experiența tristă din 1968 
a Cehoslovaciei ar putea

____________ Ion CIOCLEI 
(Continuare în pag. 8)

Azi, joi, 7 mai, la ora 17, în sala Astra din municipiul Orăștie 
are loc festivitatea de premiere a elevilor din această localitate 
care au ocupat locuri fruntașe la fazele județeană și națională ale 
olimpiadelor școlare din acest an.

Festivitatea este organizată de către Primăria municipiului 
Orăștie împreună cu Despărțământul Orăștie al Astrei, aceasta 
constând în acordarea de premii și diplome.

După festivitate este organizată o seară distractivă, la discoteca 
municipiului, în cinstea elevilor și a profesorilor care i-au pregătit.
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CÂ
PD-ul despre afacerea "Țigareta”

într-o recentă conferință 
de presă susținută de 
vicepreședintele Bogdan 
Niculescu Duvăz, s-a arătat 
că Partidul Democrat con
sideră că un lucru grav în 
scandalul “Țigareta" este 
afectarea în mod inadmisibil a 
imaginii și autorității instituțiilor 
statului

în cursul săptămânii PD va 
prezenta în fața Parlamentului 
o propunere de înființare a 
unei comisii de analiză a 
implicării instituțiilor statului în 
acest scandal. Democrații

GRAVE PREJUDICII INSTITUȚIILOR 
STATULUI DE DREPT'

Grupurile parlamentare ale 
PUNR din Senat și Camera 
Deputaților au transmis Birourilor 
permanente ale Senatului și 
Camerei Deputaților un comunicat 
în care, între altele, se arată 
următoarele:

Spectacolul mediatic oferit de 
către reprezentanții puterii politice 
din România, în legătură cu 
afacerea privind contrabanda cu 
țigări descoperită pe Aeroportul 
Militar Otopeni, a adus și aduce 
prejudicii grave instituțiilor statului 
de drept din România și imaginii 
internaționale a țării. Opinia publică 
este, pur și simplu, dezgustată de 
încercarea reprezentanților 
actualei puteri de a mușamaliza, 

, cu orice preț, corupția existentă la 
nivel de stat în România. întrucât 
contrabanda cu țigări a constituit 
o practică în activitatea unor

| ■ Croitorie pentru 
I femei
I Puțini sunt cei care știu că 
| din luna noiembrie, anul 
| trecut, secția Blănărie a 
| Cooperativei “Prestarea ” 
■ Simeria funcționează pe str. 
. Avram Iancu. De la șefa 
* secției, dna Cătălina Cândea, 
I am aflat că în cadrul aceleiași 
I secții se execută și lucrări de 
| croitorie pentru femei, că 
| modelele sunt realizate la 
| cerințele clientelei.

k_________________
JOI 

7 mai

TVR 1
6.00 România: ora 6 fix! 8.30 

Sailor Moon (d.a/r) 9.00 TVR 
Cluj 10.05.TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Ultimele știri 
(s/r) 13.00 Sensul tranziției (r)
14.10 Perla Neagră (s/r) 15.00 
Dialog. Actualitatea editorială
15.30 Pompierii vă in
formează! 15.45 Lege și 
fărădelege 16.00 Conviețuiri
17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 
Katts și câinele (s, ep. 14) 
18.00 Timpul Europei (mag. 
politic) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 210) 20.00 Jurnal, meteo, 
sport, ed. specială 21.15 Dr. 
Quinn (s, ep. 24) 22.15 
Reflecții rutiere 22.30 Cu 
ochii’n 4 (anchetă) 23.15 
Jurnalul de noapte 0.05 Ca
nary Wharf (s, ep. 139)

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 8.00 

^Regina celor 1000 de ani (d.a/ 

susțin că Parlamentul are 
obligația de a interveni ca 
autoritate politică de control a 
țării și de a urmări modul de 
acțiune a SRI, SPP, Poliție.

Vicepreședintele Duvăz a 
atras atenția asupra faptului 
că acțiunea de finalizare a 
anchetei nu trebuie să se 
transforme într-o tribună a 
disputelor politice.

în opinia PD, scandalul 
“Țigareta" a demonstrat nece
sitatea reformării adminis
trației publice românești, în 
special a Ministerului de

instituții ale statului român, este 
absolut necesară constituirea unei 
Comisii parlamentare de anchetă în 
această problemă.

PUNR a solicitat realizarea unui 
asemenea demers parlamentar în 
cadrul unei conferințe de presă 
extraordinare, organizată luni, 27 
aprilie a.c., la sediul partidului, 
încercarea unor Comisii 
permanente de la Senat și Ca
mera Deputaților de a iniția 
demersuri proprii la acest capitol, 
s-a dovedit a fi ineficientă și de-a 
dreptul jenantă. Parlamentul 
României, ca principală instituție 
democratică a țării, este obligat să 
se implice, cu toată răspunderea și 
autoritatea constituțională de care 
dispune, în cercetarea și relevarea 
adevărului în privința actelor de 
contrabandă și corupție în care sunt 
implicați reprezentanți ai actualei

■Ofertă de ochelari |
Societatea comercială | 

“Tehnokarin”, situată în Pța | 
Unirii din Simeria, pune la . 
dispoziția locuitorilor orașului' 
și din împrejurimi lentile și I 
rame pentru ochelari, atât din | 
import, cât și indigene, la | 
prețuri accesibile. “Cele mai ■ 
multe persoane care au nevoie ! 
de ochelari sunt de vârsta a ■ 
IlI-a. Pe ei nu îi interesează I 
atât de mult frumusețea, cât | 
utilitatea”, spunea dna | 
Vasilica Gherman, optician. ( 

C. CÎNDA 1 
y

r) 9.00 Universul cunoașterii (r) 
9.55 Medicina pentru toți (r) 
10.25 Fețele schimbării (r)
11.30 Lumea sălbatică a 
animalelor (do/r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Impact 13.05 
Doar o vorbă... (r) 13.10 
Studioul șlagărelor 13.30 
Dreptul la adevăr (r) 14.00 Em. 
în limba germană 15.10 Limbi 
străine. Spaniolă 15.35 Regina 
celor 1000 de ani (d.a) 16.00 
Veronica și chipul iubirii (s) 
16.50 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.00 Ceaiul de 
la ora 5 (div.) 20.10 Ultimele 
știri (s) 22.00 Cu sufletul la 
gură (dramă Fr. ’59)

ANTENA 1
7.00 Dimineața devreme

10.10 Sirenele (s) 11.00 
Sprijinul (f/r) 12.45 Con
troverse istorice (do) 13.10 
Vise și oglinzi (s, ep. 39) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Alondra (s, 
ep. 44) 15.20 Viață sălbatică 
(do) 16.00 Onyx - culorile 
muzicii 18.00 Esmeralda (s, ep. 
36) 19.00 Observator/Din 
lumea afacerilor 19.45 

Interne. Ultimele declarații 
ale ministrului de interne, 
Gavril Dejeu, referitoare la 
neimplicarea la momentul 
oportun a organelor abilitate 
din ministerul pe care îl 
conduce, au fost departe de 
realitatea și legile țării".

în ceea ce privește 
implicarea MApN, vice
președintele Bogdan 
Niculescu Duvăz a subliniat 
că ministrul Victor Babiuc va 
urmări investigațiile din 
cadrul MApN și va lua 
măsurile ce se impun.

puteri politice din România și să 
solicite organelor abilitate ale 
statului aplicarea măsurilor legale 
cuvenite.

Având în vedere faptele de 
corupție deosebit de grave în 
care sunt implicați reprezentanți 
ai actualei puteri din diverse 
structuri ale statului, Grupurile 
parlamentare ale PUNR din 
Senat și Camera Deputaților 
solicită Birourilor permanente să 
inițieze procedura regulamentară 
de constituire a unei Comisii 
comune speciale în acest scop 
în conformitate cu prevederile art. 
86 din Regulamentul ședințelor 
comune ale Camerei Deputaților 
și Senatului.

Grupaj realizat de 
Valentin NEAGU

PROIMO CONCURSUL DIN 10 MA11998
1. Bari (13) - Inter (2) 1X2
Oarecum liniștite că sunt 

ieșite din plasa retrogradării, 
gazdele pot da o ripostă bună 
oaspeților.

2. Brescia (16) - Napoli 
(18) 1

Chiar dacă nu mai are 
șanse de salvare, Brescia din 
orgoliu dorește victoria.

3. Juventus (1) - Bologna (9)
Ușor previzibilă victoria 

gazdelor.
4. Lazio (4) - Fiorentina 

(7)1X
Meci deschis oricărui 

rezultat.
5. Milan (10) - Parma (5) 1X2

Ucenicie pentru o crimă 
(thriller SUA 1987) 21.30 Știri 
21.40 Falsă identitate (s, 
ultimul ep.) 22.30 Milionarii de 
la miezul nopții

• PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața! 

9.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 
10.00 Povești extraordinare (s/ 
r) 10.30 Seinfeld (s/r) 11.00 In
sula misterioasă (s) 11.25 
Fetele din Vestul sălbatic I (f/ 
r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Pro și contra cu Octavian 
Paler (r) 14.30 Walker, polițist 
texan (s) 15.15 Maria (s) 16.10 
Nano (s, ep. 28) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 18.00 Povești 
extraordinare (s) 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Chestiunea zilei 
18.35 Riști și câștigi! (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Melrose 
Place (s, ep. 74) 21.15 Nikita 
(s, ep. 9) 22.05 Știrile PRO TV 
22.15 Seinfeld (s, ep. 84) 22.45 
Știrile PRO TV 23.00 întâlnire 

cu presa (talkshow)

Simpozionul Național 
de Radioamatorism 

“Hunedoara 50 n
La începutul acestei luni, 

începând cu ora 9, a avut loc în 
zona cabanei Bejan - Deva - 
primul concurs național de unde 
ultrascurte în teren, cu stații de 
putere redusă (așa-numitele 
QRP Field Day), concurs dotat 
cu “Cupa Decebal", la care au 
participat un număr de 20 de 
radioamatori din București și 6 
județe. Deși în premieră 
națională, concursul a fost o 
reușită, fiind apreciat de 
participant!.

Pe primele trei locuri s-au 
clasat YO2LCK (Vâlceanu 
Stelian - HD), YO6QT (Mălinaș 
Dumitru - BV) și YO2LHD (lacob 
Marius - Lugoj, TM).

La Deva, în sala de festivități 
a Romtelecom, a avut loc un 
Simpozion de Radiocomunicații 
și Radioamatorism, cu expoziție 
de aparatură veche și modernă, 
expoziție cu documente vechi din 
domeniul radioului și radio
amatorismului și o tombolă 
gratuită. La aceste activități au 
participat circa 70 de 
radioamatori din 8 județe. în 
cadrul Simpozionului s-au 
prezentat mai multe comunicări 
(Din istoricul radioamatorismului 
hunedorean - YO2BPZ; Despre 
“spiritul CB” - YO3GON; 
Repetoare de 2 metri existente 
în România - YO3APG; Docu
mentarul “Memorial Anatolie 
Poruznic" - YO2LCQ; Antena 
“perdea” pentru banda de 2 metri 
- YO2CJ). La tombolă s-au 
acordat 14 premii, obținute din 
contribuții benevole, constând în 

^aparatură și literatură docu

O altă partidă ce se poate 
încheia cu orice rezultat.

6. Piacenza (14) - Roma (6) 1
Piacenza are mare nevoie 

de puncte pentru a-și asigura 
liniștea rămânerii în “A".

7. Sampdoria (8) - Lecce (17)
Elevii lui Boșkov dacă o țin 

tot așa, au șanse de a mai 
urca în clasament.

8. Udinese (3) - A ta lan ta 
(15)1

Gazdele țin cu dinții de 
locul 3 din clasament.

9. Castei di Sangro (20) - 
Torino (4) 2

Un meci ușor pentru 
oaspeți.

PRIMA TV
7.00 La prima oră (mag.) 

10.00 Celebri și bogați (s/r) 
11.00 Frecvența radio 74,5 (s/ 
r) 12.00 Pretutindeni cu tine (s/ 
r) 12.30 Prietenul nostru Jake 
(s/r) 13.05 Lexic (cs) 13.30 
Starea de veghe (talkshow/r) 
15.00 Xuxa (show pentru copii)
15.30 Rocky și Bullwinckle 
(d.a) 16.00 Știri 16.05
Pretutindeni cu tine (s) 16.30 
Prietenul nostru Jake (s) 17.05 
Frecvența radio 74,5 (s) 18.00 
Celebri și bogați (s, ep. 99) 
19.00 Știri 19.45 Meșterul casei 
(s, ep. 99) 20.15 Contralovitura 
(s, ep. 5) 21.15 Teroare pe 
autostrada 91 (f.a.SUA 1989) 
23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe (talkshow)

10.30 Dragoste și putere (s/ 
r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Dragoste 
și gloanțe (f/r) 16.00 Secrete de 
familie (s/r) 17.00 Antonella (s, 
ep. 135) 17.45 Concursul de 

mentară pentru radioamatori.
Toți participant» au primit di

ploma omagială “Județul 
Hunedoara - 50 de ani de 
radioamatorism". Pe toată 
perioada simpozionului, în sală 
a funcționat un calculator și un 
copiator pentru schimburi de 
programe și documentații. De 
asemenea, firma CSR (Centrul 
de Servicii pentru Radio
comunicații din Deva, Aleea 
Crizantemelor, bl. E14A, tel: 
230719), reprezentată prin 
echipa condusă de ing. Ovidiu 
Rațiu (YO2-1550/HD), a făcut 
demonstrații cu aparatura pe 
care o comercializează și 
instalează, aceste demonstrații 
fiind un punct de atracție al 
Simpozionului.

Mulțumim în mod deosebit 
tuturor radioamatorilor hune- 
doreni care și-au adus efectiv 
aportul la reușita acestor 
acțiuni (numărul lor este mult 
prea mare pentru a face 
nominalizări), mulțumim parti- 
cipanților și mai ales 
sponsorilor acestei serii de 
activități: Romtelecom, Prima- 
telecom, Centrul de servicii 
Radiocomunicații, IIRUC, BFB 
Stamprod. Și nu în ultimul rând 
ziarului “Cuvântul liber” și 
posturilor de radio Deva, Deva 
1, SICA, Color Hunedoara și 
Orăștie și 21 Hațeg, care au 
făcut aproape o săptămână 
publicitate activităților noastre. 
Și noi sperăm în perma
nentizarea acestor activități!

Maria VO/CA - YO2LHW;

10. Chievo (9) - Foggia 
(17) 1

Diferență valorică 
însemnată de partea 
gazdelor.

11. Padova (18) - Monza 
(15) 1X

Padova poate beneficia 
de avantajul terenului.

12. Reggiana (6) - 
Cagliari (3) 1X

Oaspeții nu vor părăsi 
terenul ușor învinși.

13. Saiernitana (1) - 
Venezia (2)

Prevedem un scor 
strâns, dar în favoarea 
gazdelor.

Acasă 18.00 Antonella (s)'1 
18.45 Marielena (s, ep. 107)
19.30 Noile aventuri ale 
Omului Păianjen (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 
Verdict: crimă! (s) 21.45 
Nimic personal (s) 22.45 
Contesa din Hong Kong (co. 
Anglia 1967) 1.45 Secrete de 
familie (s)

PRO TV - DEVA
05.50-06.15 Desene ani

mate 06.15-06.45 Program 
comercial PRO TV Deva 
06.45-07.00 Știri locale (r) 
10.00-10.30 Program co
mercial PRO TV Deva 18.00- 
18.05 Știri pe scurt 18.05-
18.30 “Vorbiți aici!” și “No 
comment" - realizator A. 
Bena 22.05-22.15 Știri locale

ANTENA l-DEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15-

10.30 Interviul săptămânii (r)
10.30- 11.00 Muzică, publi
citate 16.30-17.45 Actualitatea 
(talk show) 17.45-18.00 Știri
21.30- 21.45 Știri (r)

Joi, 7 mai

3 BERBEC 
în domeniul intelectual, 

aveți șanse să vă 
remarcați pentru ideile dv 
reușite. Un prieten vă este 
alături în tot ceea ce 
întreprindeți. Dorință mare 
de afirmare.
O TAUR

Aveți multe de făcut și 
sunteți cam obosit. Veți 
primi ajutor chiar de acolo 
de unde vă așteptați mai 
puțin. O persoană mai în 
vârstă vă face un cadou, 
ceea ce vă impresionează 
profund.
3 GEMENI 

în cursul dimineții veți 
avea de rezolvat probleme 
ale părinților. Nu sunteți 
prea eficient în chestiunile 
profesionale și șeful vă va 
face observație.
O RAC

Ideile dv sunt excelente, 
dar vă cam scapă de sub 
control. Atenție la punerea 
lor în practică. Ați putea 
face unele investiții, fără a 
aștepta rezultate Imediate. 
O LEU

S-ar putea să câștigați 
niște bani. Vi se cere 
părerea într-o problemă 
profesională. Partenerul 
de viață dorește să vă facă 
o surpriză.
3 FECIOARĂ

Informațiile primite vă 
vor prinde bine, dar vă 
cam îndoiți de veridi
citatea acestora. Suspi
ciunile dv se pot dovedi 
întemeiate.
O BALANȚĂ

Un prieten vă ajută într- 
o problemă care v-a dat 
bătaie de cap până acum, 
în felul acesta se vor 

rezolva unele chestiuni, 
dar soluțiile sunt doar de 
moment.

O SCORPION
Aveți numeroase chel

tuieli de făcut, dar s-au 
cam terminat resursele. 
Sunteți neliniștit, dar aveți 
speranța că norocul dv nu 
va întârzia prea mult.

O SĂGETĂTOR
O veste bună legată de 

plecarea dv în străinătate 
vă va binedispune pentru 
toată ziua. Apreciați 
obiectiv informațiile, căci 
altfel veți crea multe 
încurcături.
O CAPRICORN

Relațiile cu șefii sau cu 
persoane bine poziționate 
social se pot îmbunătăți, 
ceea ce vă poate ameliora 
situația materială. Atenție 
că sunteți cam împrăștiat 
cu lucrurile.
O VĂRSĂTOR

Veți găsi un sponsor 
pentru ceea ce doriți să 
întreprindeți. Cineva de 
care vă este dor vă va 
telefona. Vi se propune o 
discuție pe teme oculte, 
dar riscați să vă 
impresioneze prea tare.
3 PEȘTI 

întâlnire cu frații, care vă 

vor ajuta în lămurirea unor 
chestiuni. Veți avea de 
făcut multe drumuri, ocazie 
cu care vă veți întâlni cu o 
cunoștință mai veche.
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Piața centrală - 
la primele ore ale zilei
C Trezirea )

Cea mai mare piață a muni
cipiului doarme peste noapte 
fiindcă este închisă. Ea se tre
zește la șase fix în fiecare zi și 
funcționează până la ora 21. 
Marți, imediat ce s-au deschis 
halele, au pătruns în ele proprie
tarii mărfurilor ce le-au avut depo
zitate aici, iar pe mese au apărut 
ceapa verde, ridichile. Erau așe
zate în grămezi și se vindeau cu 
bucata ori cu legătura. Batea un 
vânt rece și le-am auzit pe două 
vânzătoare de trufandale discu
tând cu voce tare:

- Cam frig astăzi. Cum ți-a 
mers ieri?

- Destul de bine, nu mă pot 
plânge.

- Și mie la fel.

Sosește pâinea )
Imediat după ora șase apar 

mașinile cu pâine și piața se 
umple de o aromă foarte plăcută. 
Aduceau pâine proaspătă, caldă 
încă, de la Uzo - Balcan, Brutăria 
Rapoltu Mare și de la alte firme 
particulare. Foarte căutată este 
cea de Rapoltu Mare - așa nu
mită de casă, coaptă pe vatră, ce 
stă proaspătă multă vreme - dar 
și cea de la Uzo -Balcan și cea 
desfăcută la chioșcul "Plăcintuța" 
ce se vinde în pungă de plastic. 
Se vinde franzelă la prețul de 
3.000 lei bucata și pâine cu 3.500 
- 6.000 lei. Tot atunci au apărut și 
cumpărătorii - în general, oameni 
în vârstă veniți să cumpere pâine 
proaspătă pentru nepoții școlari, 
sau, poate, cei ce au uitat de 
aprovizionare cu o zi înainte.

( Matinalul "Roco" ~)
Tot cam în acea vreme și-a 

deschis larg ușa și bufetul "Roco" 
primindu-i, cu bucurie, parcă, pe cei 
câțiva ce așteptau acest moment. 
Este prima unitate ce face treaba 
asta în fiecare dimineață venind în 
întâmpinarea celor însetați, din cine 
știe ce pricini personale.

- Săru1 mâna!, a salutat unul 
dintre ei. Bine v-am găsit!

- Bine - ați venit!, le-a răspuns 
zâmbăreață de la bar. Poftiți. Cu ce 
să vă servesc?

Au răsunat comenzile și au 
început clinchetele paharelor ce 
au crescut pe măsură ce intrau 
noi clienți. La "Roco" nu sunt 
scaune, se consumă în picioare, 
ceea ce nu-i împiedică pe clienți 
să stea cât îi ține pensia, ajutorul 
de șomaj etc.

( Liniștea cartofului)
Foarte multă marfă în piață. 

Mari cantități de cartofi în vânzare, 
cumpărătorii au de unde alege. Am 
intrat în vorbă cu un vânzător care 
ne-a spus că este din Sînmartin, 
județul Harghita. Vorbea binișor 
românește.

- Vin de mulți ani la Deva cu 
cartofi - ne-a spus - că sunt cum
părători buni.

- Cum dați marfa, la ce preț?
- Trei mii, că nu mai am multă 

și vreau să plec, că acasă începe 
lucrul la câmp.

- Cum merg treburile în Har
ghita?

- Cu necaz, ca peste tot, dar e 
liniște și pace. Geaba vorbesc unii 
prostii. Ungurii-s prieteni cu ro
mânii.

Multă ceapă verde, ridichi, alte 
trufandale. Au apărut și răsadurile, 
dar cam scumpe - 400 firul de roșii, 
500 lei firul de ardei etc. Lumea 
însă cumpără, că n-are ce face.

C Vin lactatele )
în jur de ora șapte, după ce 

ajunge în gară trenul de Arad, încep 
să sosească lactatele. Femei zâm
bărețe îți oferă lapte proaspăt (2.500 
- 3.000 lei I), brânză (30.000 lei kg), 
smântână (5.000 - 6.000 lei bor
canul), ouă (800 lei/buc.). Sunt mari 
prețurile? Depinde de pungă. Dar un 
lucru e cert - la brânză marfa se dă 
pe gustate - este proaspătă și gus
toasă. După ora zece - atunci când 
sosește trenul de Lugoj, prețurile 
scad, dar nu cine știe ce. în orice 
caz, femeile ce aduc lactate pe 
piața mare a Devei nu se duc cu 
marfa înapoi acasă.

( Flori și țigani
Sute de mii, poate milioane 

de flori în fiecare zi în vânzare. 
Aduse de la sere ori crescute în 
solarii. Flori proaspete ce parcă îți 
zâmbesc. Se țin în găleți cu apă, 
se vând cu firul, mai rar cu bu
chetul. Am discutat cu o floră- 
reasă din Deva pe care o cunosc 
de multă vreme. Am întrebat-o:

- Cumpără devenii flori?
- Foarte puțini că n-au bani nici 

pentru mâncare. Cumpără numai 
atunci când au evenimente fericite 
în familie sau merg la cimitir.

Menționăm că, așa pe la ora 
nouă, apar în piață țiganii mus- 
tăcioși, cu pirandele și cu droaia de 
copii după ei. Ceea ce dă pitoresc 
pieței. Prietenii "Cuvântului liber” știu 
de ce.

I 
I 
I
I 
I
I 
I

I 
I 
I 
I 
I 
I

I 
I 
I 
I 
I 
I

Cum e 1 
posibil?! |

Cum e posibil?! întrebarea și- I
| o pun mereu zeci de trecători și | 

locatari din zonă care, în zi de 
sărbătoare, sunt martorii unor 
manifestări intolerabile. Despre 
ce este vorba? în ultimii ani, în 
Micro 15 din Deva, mai exact în 
prelungirea străzii M. Eminescu 
ce duce spre pădurea Bejan, s-a 
înălțat un lăcaș de cult - biserica 

| ortodoxă, în care credincioșii din | 
i această zonă a municipiului își | 
! găsesc liniștea sufletească. în ! 

I zilele de sărbătoare, sau ori de I 
| câte ori au loc slujbe, credincioșii | 

| se reculeg cu greu, datorită bruia- | 
I jului de cântece - așa zis popu- ■ 
1 lare - ce vin dinspre piața din j 
I apropiere. Din casetofoanele date I 
| la maximum, cântecele, ce n-au |
■ nimic comun cu arta, împietează | 
! slujba religioasă.

i Nu de mult, la slujba oficiată I 
| la sărbătoarea Sf. Gheorghe, și | 

| chiar în ultimele două duminici, |
■ trecătorii, locatarii din blocurile ■
■ învecinate ascultau indignați învăl- * 

I mășeala de melodii. Dinspre bi- I 
| serică "venea" din difuzoare du- |
■ hovnicul "Hristos a înviat", înălță- ■
! toarea sa melodicitate pierzându- . 
I se în chiotul și cântecul de prost I 
| gust ce răzbătea cu încăpățânare, | 
| din zona pieței. s
I Chiar nu există nimic sfânt, .
■ nimic curat în sufletul celor care ' 

I ignoră niște elementare reguli de I 
| conduită în public? Chiar nu pot |
■ să renunțe - pentru o oră, două, ■ 
! cât durează o slujbă religioasă - ! 

I la emiterea acestor cântece, care I 
| stânjenesc sfânta liturghie și pe | 
| credincioși? Și, chiar nici-o auto- | 
yritate nu-i poate ... convinge? y

Valută pe sub 

mână și pe 

lângă leee

Poliția deveană organi
zează periodic acțiuni me
nite a combate schimbul ile
gal de valută. într-o astfel de 
acțiune, ce a avut loc în ziua 
de 13 aprilie - zi cu ghinion 
după cum se știe - au fost 
prinși schimbând valută pe 
sub mână și pe lângă lege,

Nicușor Tănăsie și loan Mir
cea, ambii din Deva. Cei doi 
au fost amendați cu câte 
100.000 lei.

Micile hoațe■

Florica Alexandrina Cer- 
nahoschi din Hunedoara are 
numai 14 ani, iar Mihaela Ro
man din Deva doar 11 ani. 
Vârsta fragedă n-a fost pentru 
ele îndemn la cumințenie și 
cinste. într-o zi au intrat a- 
mândouă în magazinul ONIX 
aparținând SC Agrement Pri- 
mex SRL din municipiul reșe
dință de județ și au furat mar
fă în valoare de aproape o 
jumătate de milion de lei. Au 
fost prinse amândouă și li s-a 
întocmit dosar penal.

S--------------------------------------------

Pentru 5000 de 

lei
Călin Marius Moldovan din 

Reghin, județul Mureș, venit la 
Deva cu gânduri ascunse, a 
văzut, plimbându-se noaptea 
la ore mici, un autobuz. S-a 
gândit că în mijlocul de 
transport respectiv s-ar găsi 
ceva bunuri sau bani de care 
el avea foarte mare nevoie. 
Așa că a forțat o ușă și a ur
cat în mașină. Scotocind pes
te tot a găsit doar 5000 de lei

1
pe care i-a înșfăcat și a co
borât posomorât. L-a zărit o 
patrulă de poliție ce se afla în 
zonă, care l-a și înhățat. Su
ma este mică, insignifiantă 
aproape, dar C.M.M. va da 
socoteală pentru fapta sa.

Exemplu rău
în calitatea sa de maistru 

instructor la Liceul "Sabin Dră- 
goi" din Deva, dl losif Pogan ar fi 
trebuit să fie un exemplu demn 
de urmat pentru cei din jur și 
mai ales pentru elevii pe care îi 
pregătea pentru viață. Neglijând 
acest fapt I.P. a pătruns în lo
cuința lui A.B. din Deva de unde 
a sustras bunuri în valoare de 
900.000 lei. Așa maistrul in
structor a devenit exemplu, dar 
nu unul bun, ci viceversa.

DUAL - seriozitate, 
profesionalism și 

multă muncă
Orice pas făcut cu profe

sionalism și dăruire îți aduce 
în timp bucurie și satisfacție. 
Sunt doar câteva cuvinte ce 
caracterizează evoluția peste 
ani a SC DUAL SRL Deva, 
firmă privată specializată în 
servicii din domeniul infor
maticii - comercializare de 
programe, de tehnologie și 
echipamente de calcul.

Dorința de a face un lucru 
de calitate, cum ne spunea 
între altele doamna Mariana 
Irimia, unul dintre adminis
tratorii firmei, a învins greu
tățile inerente începutului. Pri
mul pas s-a făcut având ca 
bază de plecare doar bagajul 
de cunoștințe a doi oameni.

în timp, DUAL SRL s-a 
dezvoltat foarte mult având 
zece salariați, în mare majo
ritate absolvenți cu studii su
perioare, iar numărul unităților 
la care s-au distribuit pro
grame și se asigură servicii 
de asistență de specialitate 
depășește câteva sute.

Pagină realizată de
Traian BONDOR, Corne! POENAR

Succesul în oricare acti
vitate, mai spun adminis
tratorii firmei DUAL SRL Deva, 
Mariana Irimia și Daniel Cris- 
tuț, îl reprezintă seriozitatea și 
promptitudinea în realizarea 
serviciilor. în acest sens, de la 
calitate, personalul firmei nu 
face rabat sub nici o formă, iar 
telefoanele administratorilor - 
inclusiv cele de la domiciliu - 
sunt la îndemâna oricărui 
client al firmei. Dincolo de 
asistența de specialitate se 
asigură și o instruire temei
nică a personalului de la des
chiderea calculatorului până la 
operațiile finale, lucru pe care 
alte firme similare nu-l reali
zează.

Administratorii firmei 
DUAL pun pe prim plan în reu
șita lor seriozitatea și profesio
nalismul, și nu în ultimul rând 
multă muncă, atribute care au 
asigurat societății nu numai o 
dinamică foarte bună dar și o 
cotație excelentă în relațiile cu 
partenerii de afaceri.

CARD- 
urile în 

funcțiune »
Este un lucru cert că acti

vitatea bancară progresează 
în mod rapid modernizându- 
se. Banca Comercială Ro
mână, Sucursala Deva, a in
trodus în activitatea sa două 
CARD-uri. Unul este VISA, 
celălalt MAESTRO. Posesorii 
de astfel de instrumente pot 
obține numerar, la orice oră 
din zi și noapte, fără nici o 
problemă, întrucât la intrarea 
principală în instituție, cu ac
ces afară, a fost instalat un 
aparat ultramodern care, prin 
operații simple, acordă celor 
ce folosesc cele două CARD- 
uri sumele de bani de care au 
nevoie.

Poluare
Câteva dimineți la rând 

deasupra municipiului reșe
dință de județ s-au prăvălit nori 
grei, vremea răcindu-se destul 
de mult. Dar nu numai norii și 
răceala, ci și un fum roșcat și 
care ducea cu el un gust de 
ars. De unde a venit acesta 
din urmă? O știu toți devenii - 
de la Termocentrala Mintia, 
căci așa se întâmplă lucrurile 
când curenții de aer își 

schimbă direcția în sensul 
invers al curgerii apelor râului. 
Deci, chiar de 1 Mai, devenii au 
tras în piept praf și fum. Ceea 
ce nu i-a bucurat deloc, dim
potrivă.

Câini 
mulți și răi

Un aspect ce-i îngrijorează 
pe cetățenii municipiului este 
creșterea foarte mare în ultima 
vreme a numărului câinilor vaga
bonzi. Aceștia se adună în haite 
și hălăduiesc peste tot fiind foar
te periculoși după lăsarea serii și 

dimineața devreme. Atacă pe 
întuneric, în special persoanele 
singure. Nu știm dacă se între
prinde ceva pentru scăderea nu
mărului maidanezilor. Dar ceva ar 
trebui făcut. Ziarul nostru a scris 
despre un medic veterinar din 
Hațeg ce a deschis un dispensar 
pentru câini și vrea să facă și 
țarcuri unde să-i cazeze. Avem și 
în Deva medici veterinari. Cine ia 
o astfel de inițiativă?

Fugarii
O unitate privată din Deva 

și-a restructurat activitatea in
troducând în meniul său mai 

multe feluri de pizza, spagheti 
și alte produse culinare ita
liene. Pentru treaba asta a a- 
dus la Deva doi tineri ce au 
făcut curs de calificare chiar în 
patria pizzei și spaghetelor. 
Tinerii au pornit treaba și a- 
ceasta, după un debut mai 
greu, a început să funcționeze, 
să atragă clientela. Dar, la un 
moment dat, a încetat brusc. 
De ce? Fiindcă cei doi au 
șters pe neștiute putina, du- 
cându-se spre alte meleaguri, 
cine știe unde. Administratorul 
societății a adus un alt om ce 
știe să prepare faimoasa 
pizza și treaba a fost reluată.
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Ojțouăjrofeșie;_Asistent materna!

* Un paznic de noapte își 
întreabă colegul:

- Ce-i cu panica asta în 
camping? De ce fuge toată 
lumea?

- O femeie a venit să-și 
caute soțul...

petrecem o săptămână la 
munte, intr-un peisaj feeric! - 
îi spune soțul, la telefon, 
fericit că a câștigat, la loterie, 
o excursie.

- O, e minunat! exclamă 
soția. Dar cu cine vorbesc?

• Doi bărbați, la „una 
mică”:

- Am auzit că amicul 
nostru, Stamate, a divorțat...

- Știu, dar nu-l condamn. 
Viața lui era un infern!

- De unde știi?
- Cum de unde? De la 

nevastă-sa!

• - Iubito, te invit să

9 - Ești prima femeie
de care m-am îndrăgostit la 
mare, deși vin aici pentru a 
zecea oară.

- Și tu ești primul meu 
logodnic de aici. Cu ceilalți 
m-am logodit numai ia 
munte...

Culese și „asezonate” de 
Hie LEAHU

Noul cadru legislativ 
privind protecția copilului 
aflat în dificultate, promovat 
de Departamentul pentru 
Protecția Copilului din cadrul 
Guvernului României, aduce 
în atenție, ca o noutate în 
domeniu, și profesia de 
asistent maternal.

- Ce întreprinde direcția 
pe care o conduceți în 
acest sens?

- Deoarece dezvoltarea 
alternativelor de ocrotire de 
tip familial a copilului lipsit de 
ocrotire părintească ocupă 
un loc central în ansamblul 
preocupărilor Direcției 
Județene pentru Protecția 
Copilului Hunedoara, urmă
rim crearea unei rețele locale 
de asistenți maternali 
profesioniști. în acest sens 
considerăm necesare și utile 
câteva precizări:- Asistentul 
maternal este profesionistul 
care ia în îngrijire la 
domiciliul său unul sau mai 
multi copii în dificultate, în 
baza hotărârii de plasament 
familial a Comisiei Județene 
pentru Protecția Copilului și 
desfășoară o activitate 
asemănătoare cu cea a 
mamei în cadrul familiei. - 
Calitatea de asistent 
maternal profesionist este 
atestată de Comisia pentru 
Protecția Copilului pe baza 
unei proceduri ce a fost 
aprobată prin hotărâre de 
guvern.

- Care sunt condițiile

Convorbire cu dna 
FLOARE SAV, directorul 

Direcției Județene 
pentru Protecția 

Copilului Hunedoara

ce trebuie să le îndepli
nească persoana care este 
atestată ca asistent 
maternal?

- Pentru obținerea 
atestatului, persoana soli
citantă trebuie să îndepli
nească trei categorii de 
condiții: «legate de aptitudini 
și motivație, care să asigure o 
dezvoltare normală fizică, 
intelectuală și afectivă a 
copilului; «privind starea de 
sănătate (fizică și psihică), 
care să-i permită îngrijirea 
unui copil; «în legătură cu 
locuința, care trebuie să fie 
corespunzătoare din punctul 
de vedere al spațiului, 
dotărilor și al întreținerii 
curățeniei.

Este o muncă 
responsabilă pentru care o 
persoană trebuie să aibă 
anumite calități.

- Principalele calități 
morale, cunoștințe și compe
tențe cerute unui asistent 
maternal sunt: «maturitate și 
spirit de înaltă responsabi
litate față de copil; «expe
riență anterioară în creșterea 
și educarea copilului; «moti
vație pentru alegerea acestei 
profesii; «competențe pentru 
stimularea dezvoltării intelec

tuale și afective a copilului; 
•capacitate de relaționare 
și comunicare cu copilul; 
• cunoștințe teoretice și 
practice de bază despre 
îngrijirea, educarea și 
socializarea copilului.

- De ce avantaje se 
bucură o persoană care 
îmbrățișează această 
nouă meserie?

-Asistentului maternal 
profesionist i se asigură 
conform prevederilor 
Ordonanței de Urgență nr. 
26/1997 un salariu lunar 
echivalent cu salariul brut 
lunar al unui asistent 
social cu pregătire medie, 
vechime în cartea de 
muncă, o alocație lunară 
de 150.000 lei, pentru 
fiecare copil luat în 
plasament familial (inde
xată) și dreptul de a ridica 
alocația de stat de 65.000 
lei/lună pentru fiecare 
copil, urmând să încheie 
un contract individual de 
muncă cu Direcția Jude
țeană pentru Protecția 
Drepturilor Copilului.

Toate persoanele 
interesate pot solicita 
informații suplimentare la 
sediul Direcției Județene 
pentru Protecția Drep
turilor Copilului, din b-dul 
22 Decembrie, bl. 4, 
parter.

A consemnat 
Viorica ROMAN

[ Ca si cum j 
| întâia |
■ oară... I 
I Tot mai multe prietenii ’ 

| destrămate, tot mai multe | 
I căsnicii anulate, tot mai multe | 
. neînțelegeri între oameni. De . 
I ce toate acestea? Poate și1 
| pentru că ne cramponăm în |

Din nou Filiala Hunedoara a 
Asociației Femeilor Democrate 
din România a confirmat 
unitatea de gând și voință a 
rosturilor ei în viața socială a 
reședinței de județ. întâlnirea de 
la 1 Mai a avut un profil aparte, 
pentru că una dintre membrele 
active ale asociației a dorit să fie 
gazda manifestării, organizate 
chiar la domiciliul său. 
Sărbătoarea de la 1 Mai se 
asocia cu aniversarea zilei de 
naștere a gazdei, care a pășit în 
cel de-al 70-lea an de viață.

Educatoare, învățătoare, 
profesoare, inginere, munci
toare, economiste, arhitecte, 
pensionare s-au înfrățit în 
bucuria zilei. în alocuțiunea sa, 
dna Oprița Crengăniș, 
președinta Filialei Hunedoara a 
A.F.D.R., a stăruit asupra 
istoricului zilei de 1 Mai, pornind 
chiar de la greva muncitorilor 
din Chicago (1 Mai 1886) și de 
la Hotărârea de la Paris (1889) 
de a se sărbători, anual, Ziua

Internațională a Muncii; s-au 
citit eseuri cu tema: 
Armindeni, s-a cântat - mai 
ales muzică populară din 
diverse zone folclorice, s-au 
recitat versuri, chiar și satirice 
la adresa... vremurilor de 
tranziție.

Ospitalitatea doamnei 
Maria, gazda manifestării, a 
fiicei Liliana și a nurorii 
Valentina, a împlinit întâlnirea, 
făcând ca doamnele prezente 
- Marii, Elene, Simina, 
Sultănica, Daniela, Eleonora, 
Saveta, Veronica, Mia, 
Violeta, Elisabeta... fiecare 
participantă, tânără, matură 
sau la vârsta a treia, să simtă 
frumusețe a zilei. Vorbele 
înțelepte rostite cald, urările 
cordiale, cântecele ce au unit 
voci și cugete, au înseninat 
suflete într-o zi cu ploaie, 
licărind nădejdi și speranța în 
vremuri mai bune.

Lucia LiCiU

Frumusețea tinerelor, subliniată și de cea a costumelor, creează o imagine 
ce încântă privitorul.
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stereotipuri și refuzăm să | 
vedem adevărul din momentul. 
de față. ■

Cunoaștem un om, trăim | 
împreună anumite situații, ne i 
facem anumite idei despre ! 
persoana în cauză, facem I 
categorisiri apoi totul intră pe | 
un făgaș cunoscut, stereotipii ■ 
care ne duc la greșeli și' 
neînțelegeri. I

Chipul unui om ne | 
amorsează o ^mulțime de . 
amintiri legate de el și ne e mai I 
ușor pe moment să ne lăsăm în | 
voia amintirilor decât să fim | 
atenți la clipa prezentă.

Soțul meu vine acasă cu I 
două bilete la teatru. Mergem | 
împreună, piesa e minunată și ■ 
ne simțim bine, a doua zi viața ■ 
merge mai departe ca și cum I 
nimic nu s-ar fi întâmplat. Oare | 
de ce nu am văzut în gestul ■ 
său declarația de dragoste? De • 
ce am văzut doar un gest | 
obișnuit pe care îl face soțul l 
meu?! De ce oare nu am putut ! 
vedea cu ochii îndrăgostitei I 
care e invitată pentru prima | 
oară la teatru de iubitul ei? De ■ 
ce nu l-am văzut pe el ca J 
atunci, pentru întâia oară?... I 

întâlnesc o prietenă care | 
pare cam tristă, o întreb ce ■ 
face, îmi răspunde „Bine". Ne I 
despărțim dar chipul ei trist îmi | 
rămâne în minte. De ce nu am | 
insistat, poate avea nevoie de ! 
ajutorul meu... m-am lăsat I 
dusă de gândul că ea mereu se | 
plânge de câte ceva. i

Ni se pare că îl cunoaștem ! 
pe cel de lângă noi, că el e I 
mereu același neschimbat în | 
timp. De ce nu învățăm de la ■ 
croitor care ori de câte ori face ' 
o haină ia mereu o nouă | 
măsură chiar și atunci când | 
cogse aceleiași persoane de . 
ani de zile?! De ce nu știm să I 
privim omul ca și cum l-am | 
vedea pentru întâia oară? Fața ■ 
ș/ comportamentul mereu spun ! 
câte ceva, altceva. Nu suntem I 
aceiași mereu ci mereu în | 
schimbare! j

/na DELEANU I
L J

PENTRU EV/TA REA SARC/N/LOR
La Policlinica din Brad funcționează, începând 

din anul 1993, un cabinet de planing familial, unde 
se prezintă tinerele cupluri care doresc să se 
căsătorească, dar și femeile care urmează 
tratamente contraceptive. Din discuția pe care am 
realizat-o cu dna dr. Adela Circo și cu dra asistentă 
Mariana Cleșlu, am reținut că la începutul activității 
cabinetului adresabilitatea a fost mai mică 
deoarece oamenii n-au știut despre ce este vorba. 
Dar popularizarea prin anunțurile locale a făcut 
cunoscută activitatea noului cabinet, astfel că în 
prezent sunt în evidență câteva sute de persoane, 
în afara cuplurilor a căror fluctuație este în funcție 
de sezon și de interdicția nunților în posturile mari 
din preajma sărbătorilor religioase.

,,în primul rând - spunea dr. Adela Circo - 
trimitem perechea de tineri la analize, fiind 
obligatorii investigațiile de laborator și cele 
radiologice. Abia apoi li se eliberează, pe baza 
rezultatelor cu care vin la noi, certificatele 
prenupțiale. Tot aici sunt discutate, cu ambii 
parteneri, probleme de igienă sexuală, de concepție 
și contracepție. Pliantele, cu toate metodele 
contraceptive, cu care suntem dotați, ne sunt de 
ajutor; în situația în care sunt necesare explicații

suplimentare, le primesc fără probleme". Sunt 
prevenite în felul acesta sarcinile nedorite și bolile 
cu transmitere sexuală.

Pe lângă cuplurile care se căsătoresc, și trec 
obligatoriu pe la acest cabinet, sunt dispensarizate 
aici și femei care urmează tratament contraceptiv. 
Prescrierea medicamentelor sau metodelor de 
contracepție se face după o prealabilă investigație 
de laborator, clinică și paraclinică, tratamentul - 
care poate fi cu pilulă, injectabil, ori aplicarea 
steriletului sau folosirea prezervativului de către 
partener- nefiind universal valabil, ci diferențiindu- 
se în funcție de starea de sănătate și vârsta femeii 
și, respectiv, de metoda agreată de cuplu.

Persoanele care apelează la acest cabinet 
beneficiază de sfaturi competente. „Tinerele 
cupluri în prag de căsătorie, ca și tinerele familii, 
se pot adresa cu încredere acestui cabinet, li 
primim și-i sfătuim cu dragă inimă" - spunea dra 
Mariana. Este important să fie bine informați, 
pentru a ști să aleagă. Pentru că astfel se pot 
preveni sarcinile nedorite, unele grave afecțiuni.

Estera SÎNA

6 porunci ale sănătății
Dacă predispoziția pentru 

unele boli se moștenește de la o 
generație la alta (tuberculoza, 
sifilisul, diabetul, tulburările 
circulatorii sau respiratorii), 
acestea se instalează doar 
ducând un anume mod de viață. 
Pentru că nu orice rău ereditar 
este inevitabil, după cum orice 
constituție, oricât de rezistentă, nu 
este pusă la adăpost de boală 
dacă nu se respectă câteva reguli, 
între acestea, cel puțin 6 au 
caracter obligatoriu, de poruncă.

Igiena personală este prima 
dintre aceste reguli. Murdăria 
corpului sau a veșmintelor ne 
pune în contact cu o mulțime de 
factori patogeni, ne dă disconfort 
psihic. Și cel mai ușor se 
instalează boala când suntem 
nervoși, iritați sau melancolici.

Alimentația sănătoasă prin 
care se înțelege că organismului 
nu trebuie nici să-i lipsească o 
energie de care are nevoie 

(dobândită prin hrană), dar nici să îl 
încarce prea tare, căci îi 
îngreunează funcțiile (așa cum se 
întâmplă de sărbători). Cât privește 
structura alimentației există o 
diversitate de opinii, dar toată lumea 
este de acord că grăsimile, prăjelile, 
dulciurile, produsele suprarafinate 
(mai ales în exces) sunt nocive. Un 
alt aspect ce nu trebuie neglijat este 
bulimia, fie că are origini psihologice 
(depresii nervoase), fie că este de 
fapt o lăcomie greu de stăpânit. 
Ambele se pot rezolva.

Echilibrul între muncile fizice 
sl intelectuale, activități care ar 
trebui să-și împartă frățește timpul. 
De asemenea, nici munca 
(indiferent de natura ei), nici odihna 
nu trebuie împinse către exces. Iar 
oboseala ar trebui s-o considerăm 
un semnal de alarmă.

Dragostea atât cea de cuplu, 
practicată natural și fără excese, cât 
și cea pentru tot ce ne înconjoară. 
Căci a-ți iubi semenii... ca pe tine 

însuți inseamna sa ai pace 
interioară și armonie, înseamnă 
în ultimă instanță tot sănătate.

Activitate si odihnă. într-o 
zi normală de muncă (indiferent 
de felul ei) e nevoie să luăm din 
când în când mici pauze de 
odihnă iar noaptea să dormim 
între 6 și 10 ore de somn (după 
nevoile fiecăruia).

Viața în natură. Mai ales 
acum că e primăvară, că am intrat 
în luna lui Florar ar fi bine să ne 
bucurăm cât mai mult de natura 
înverzită, de aer curat, de apa de 
izvor și de soare. Valorează mai 
mult decât vitaminele sau alte 
tonice conținute de medicamente. 
Chiar dacă nu putem să mergem 
la munte, ori la mare e suficient să 
părăsim orașul, să ne așezăm pe 
iarbă verde cu un coș cu mâncare 
alături și într-o zi însorită (de sfârșit 
de săptămână, eventual) să uităm 
de griji și de agitația citadină.
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I HUNEDOARA ÎN LUNA

In procente

PRINCIPALII INDICATORI Al ECONOMIEI JUDETULU 
MARTIE 1998

martie 1998 față de

media trim. 11998
febr. martie lunară față de
1998 1997 1997 trim. 11997

A 1 2 3 4

Producția industrială 108,5 81,3 94,7 83,5
Numărul mediu al salariaților din industrie 99,7 67,4 73.3 66,4
Productivitatea muncii în industrie 108,8 120,6 129,2 125,8
Export 144,4 107,4 90,8 100,1
Producția principalelor produse industriale

'/huilă netă 112,2 71,9 94,3 65,8
^oțel 114,0 74,4 90,1 84,3
/laminate 91,6 73,9 92,3 93,9
/ciment 344,0 208,9 265,6 153,0
'/bere 136,5 110,6 109,4 131,4
vcarne tăiată în abatoare 79,2 41,2 51,4 41,5
«/lapte de consum 103,2 91,2 66,9 69,9
v pâine 103,7 67,4 70,6 51,0

Efectivele de animale la 31.03.1998
Bovine 101,4 97,0 97,1 97,0

la populație 101,4 98,5 98,0 98,5
Porcine 104,7 87,8 86,0 87,8

la populație 105,9 97,8 89,5 97,8
Ovine 120,3 92,4 128,0 92,4

la populație 121,7 93,7 130,4 93,7
Păsări 103,5 58,4 69,7 58,4

la populație 100,7 96,1 76,2 96,1
Venituri salariale medii nominale

'/brute 109,8 179,8 144,9 172,1
v nete 108,4 186,4 152,6 186,7

Prețurile de consum ale populației
'/total 103,8 166,1 X X
'/mărfuri alimentare 102,5 155,6 X X
'/mărfuri nealimentare 105,2 167,4 X X

. ’/servicii 103,8 202,4 X X .

Rmintiți-vă de veteranii 
de război!

Municipiul Brad și 
două din marile 
sale proiecte

Din partea Uniunii Veteranilor 
. de Război și a Urmașilor Vete

ranilor, am primit la redacție un 
material având drept titlu "Amin- 
tiți-vă de veteranii de război, 
domnilor atotputernici din Româ
nia jefuită".

lată în esență despre ce es
te vorba.

Veteranii de război au fost 
carne de tun pentru apărarea 
patriei. întorși acasă, " cei care 
nu au trădat au înfundat pușcă
riile păzite de camarazii lor tră
dători și angajați în opera de 
comunizare a României. Trădă
torii au profitat și profită și azi".

în documentul amintit, sem
nat de președintele uniunii, Ște
fan Cucu, se arată, între altele, 
că după 1989 au apărut mai 

L multe legi care să sprijine și să 

apere drepturile veteranilor de 
război. Aceste legi au fost însă 
răstălmăcite de putere, iar "me
dicamentele, alimentele și îm
brăcămintea pentru aceste ruine 
ale societății sunt doar basme de 
trecut în infern".

De asemenea, în acest ade
vărat rechizitoriu făcut la adresa 
puterii se mai spune: e“Biletele 
de tratament sunt povești de ador
mit parlamentarii, care nu s-au 
trezit încă să se ocupe de Legea 
44/1994, la care Ministerul Apărării 
Naționale a făcut unele propuneri; 
e Veteranii de război ne
transportabili mor cu bilete CFR, 
metrou etc. dar nu le pot folosi pe 
lumea cealaltă; ^Veteranii care se 
mai pot mișca folosesc 10-15 la 
sută din facilitățile și așa subțiri pe 
care le au". (V. Neagu).

Nu ne-a întrebat nimeni...
Ne adresăm dv., stimată re

dacție, mai mulți locatari din blocul 
12, strada Avram lancu, Simeria, 
rugându-vă să ne sprijiniți în re
zolvarea următoarei probleme. Sun
tem total nemulțumiți de ampla
sarea (a cui este decizia?) unui 
chioșc ambulant în zona centrală a 
orașului, între farmacie și dispen
sarul medical ceea ce duce la dete
riorarea micului părculeț și la blo
carea unei alei de acces asfaltată, 
compromițându-se total aspectul 
zonei.

Menționăm că am întrebat 
mai mulți consilieri ai orașului 
dacă știu ceva despre această 
hotărâre, dar nu aveau cunoștință 
până în momentul în care i-am 

abordat; au rămas și dumnealor 
contrariați și oarecum nemulțumiți 
că nu au fost înștiințați de constru
irea chioșcului. Dumnealor ne-au 
invitat apoi să luăm parte la șe
dința Consiliului local din 
30.04.'98, ora 14,00, unde va fi 
dezbătută la "diverse" și această 
problemă care nu figurează pe 
ordinea de zi. E oare atât de 
minoră?

Noi ținem la aspectul estetic al 
orașului, nu suntem împotriva con
strucțiilor de bun-gust și a am
plasării lor în zone potrivite, dar nu 
în această frumoasă zonă centrală. 
De ce să se strice cea ce s-a făcut 
și se menține cu eforturi? (Sem
nează 11 locatari din blocul 12).

Problemele municipiului 
Brad sunt, la această oră, mul
te și diverse. De natură eco
nomică, socială și chiar poli
tică. Primarul Aurel Benea, un 
om echilibrat, cu îndelungată 
experiență în administrația 
locală, este puțin iritat. Mine
ritul, de la Barza și Crișcior, 
este în mare suferință, fabri
cile de mobilă și de umbrele 
și-au diminuat considerabil 
producția, cooperația mește
șugărească este și ea în re
gres, nici comerțul nu stă pe 
roze.

își face ordine în gânduri și 
ne spune: "Două sunt progra
mele de anvergură și de mare 
importanță, deopotrivă eco
nomică și socială, pe care le 
avem în derulare: alimentarea 
cu gaz metan a municipiului 
și îmbunătățirea sursei de 
agent termic de la CET Gura- 
barza. Sunt investiții de mai 
mare întindere în timp și spa
țiu, a căror finalizare va asi
gura brădenilor condiții optime 
de trai și civilizație."

Dl Aurel Benea își consultă 
agenda și memoria, apoi deta
liază. "Problema gazului me
tan este mai de mult în aten
ția noastră. Prima idee a fost 
să ne alimentăm printr-o con
ductă de la Filiala Electro- 
centrale Deva-Mintia. însă 
consumul industrial fiind cres
cut, adesea presiunea scade. 
Și atunci a apărut propunerea 
de a ne racorda la magistrala 
de consum casnic de la Bă- 
cia. Studiul de fezabilitate pen
tru înființarea Distribuției de 
gaze naturale Brad-Crișcior 
se află în fază finală la Insti
tutul de Proiectare Hunedoa- 
ra-Deva. Sperăm ca până la 
sfârșitul lunii mai să fie înche
iat, urmând să pornim demer
surile pentru finanțarea lucră
rilor la magistrala Băcia-Brad. 
Iar de aici, în anii următori, se 
vor putea face ramificații și 
spre comunele din zonă."

La rândul nostru, nădăj
duim că toate organismele și 
instituțiile abilitate, de la nivel 

județean și central, vor sprijini 
materializarea acestui proiect. 
Oamenii din Țara Zarandului 
merită așa ceva.

în ceea ce privește al doi
lea program, detaliile lui încă 
nu sunt definitivate. Se știe că 
Centrala electrotermică de la 
Gurabarza are un grad extrem 
de ridicat de uzură, nemai- 
putând asigura necesarul de 
agent termic pentru cele 3850 
de apartamente din Brad și 
Gurabarza. Ca urmare, s-a 
pus cu acuitate problema re
zolvării situației. Și aici au 
existat două variante: moder
nizarea centralei vechi sau 
construirea uneia noi (în locul 
celei existente ori la Mestea
căn). în mod normal, s-a ales 
a doua soluție. în acest caz, 
FE Deva-Mintia s-a angajat să 
mai țină în funcțiune CET 
Gurabarza până în anul 2000, 
cu substanțiale costuri care 
impun acest lucru, urmând ca 
administrația locală Brad să 
preia documentația și să ac
ționeze pentru construirea 
unei noi centrale termice. Dar 
pentru că investiția nu costă 
chiar puțin - prima cifră anun
țată fiind de circa 270 de mili
arde de lei, s-a pus întrebarea 
cine finanțează lucrarea? 
Răspunsul este numai unul: 
statul român. Acum, Primăria 
Brad, Consiliul local trebuie să 
lase deoparte interesele de 
partid, să renunțe la frecușuri 
sterile reciproce, să-și con
juge eforturile pentru ca și 
acest proiect să poată fi de
marat și materializat. Este 
numai în folosul oamenilor din 
acest frumos colț de țară, 
care se luptă acum din răs
puteri cu privațiunile tranziției 
la economia de piață, ale civi
lizației și unei vieți decente.

Cât privește un alt proiect, 
guvernamental, al Munților 
Apuseni, care cuprinde și Țara 
Zarandului, el a rămas... cam
panie electorală.

Am vrea să ne înșelăm.

Dumitru GHEONEA

[ TUBERCULOZA - O PROBLEMA DE SAIVIATATE PUBLICA j
Din multe puncte de vedere, 

situația epidemiei de tuberculoză 
astăzi este mai rea decât ori
când. Tuberculoza este astăzi 
ucigașul infecțios principal al 
adulților și tinerilor, omorând până 
la 3 milioane de vieți în fiecare an. 
Acum tulpini rezistente la multiple 
medicamente amenință să întoar
că epidemia în era preantibiotică. 
Și HIV contribuie la răspândirea 
infecției tuberculoase în unele 
comunități mai repede decât s-ar 
fi putut imagina vreodată.

Tuberculoza, una dintre cele 
mai răspândite și periculoase in
fecții pentru omenire, este în ace
lași timp una din bolile cunoscute 
din cele mai vechi timpuri: leziuni 
tuberculoase au fost identificate 
pe numeroase mumii egiptene, iar 
jjnii cercetători au notat leziuni 
tuberculoase ale vertebrelor pe 
scheletele din epoca de piatră.

Tuberculoza este o boală in- 
fecto-contagioasă provocată de 

bacilul Koch care se transmite de 
la omul bolnav la cel sănătos. 
Pentru apariția bolii, în afară de 
prezența obligatorie a bacilului, mai 
este nevoie de scăderea rezistenței 
generale a organismului sub in
fluența factorilor de mediu. Dintre 
factorii care determină și au deter
minat scăderea rezistenței organis
mului față de îmbolnăvirea prin 
tuberculoză amintim: frigul, fumatul, 
subalimentația (lipsa proteinelor - a 
cărnii din alimentația de bază), 
surmenajul, alcoolismul, ponderea 
însemnată a locuințelor insalubre 
sau chiar lipsa acestora, condițiile 
socio-economice precare.

După cum am amintit mai sus, 
tuberculoza este cauzată de bacilul 
descoperit în anul 1882, de către R. 
Koch căruia de altfel îi poartă nu
mele și care are mai multe specii 
cu însemnătate pentru om: bacilul 
de tip uman, cel de tip bovin (prove
nit de la vaci tuberculoase) și cel 
aviar (găini).

Prin tuse, un bolnav de tuber
culoză răspândește în jurul său, 
până la o distanță de 1,5 m sau 
chiar mai mult, o ploaie de picături 
foarte fine conținând numeroși ba- 
cili, inspirați în plămâni de către 
oameni sănătoși, care în acest mod 
se pot infecta sau chiar îmbolnăvi. 
Este bine să se știe că de la data 
infecției și până la apariția bolii 
poate trece, în unele cazuri, o 
perioadă îndelungată (chiar 20-25 
ani), bacilii localizați în plămâni 
devenind virulenți și trecând la în
mulțire și, în consecință, produ
cerea de leziuni, în condițiile în care 
datorită îndeosebi factorilor enu- 
merați mai sus, rezistența organis
mului SCADE, lipsit de posibi
litatea de a-și pune în acțiune 
elementele biologice de luptă împo
triva tuberculozei.

Evidențierea leziunilor pulmo
nare (localizarea cea mai frecventă) 
se face prin examen radiologie. 
Este necesar să subliniem faptul 

că tuberculoza este astăzi o boală 
curabilă cu condiția ca ea să fie 
descoperită într-o fază nu prea 
avansată, iar bolnavul să respecte 
cu mai multă seriozitate și respon
sabilitate tratamentul indicat de 
către medicul de specialitate (medi
cul pneumo-ftiziolog).

Persoanele considerate sănă
toase este important să cunoască 
simptomele care apar de cele mai 
multe ori la debutul tuberculozei: 
scăderea în greutate și forța fizică, 
oboseala nejustificată, tuse datând 
de mai mult de 2 săptămâni, ex- 
pectorații, spute sanguinolente, 
stări subfebrile prelungite, trans
pirații nocturne, inapetență (lipsa 
poftei de mâncare) etc.

Tratamentul actual al tuber
culozei duce la vindecare, persoa
nele bolnave de tuberculoză netra
tate sau incomplet tratate dece
dează în interval de 1-2 ani, peri
oadă în care, prin contagiozitatea 
din ce în ce mai mare, infectează și 

îmbolnăvesc persoanele cu care vin 
în contact și în primul rând membrii 
familiei lor.

Pentru prevenirea tuberculozei 
există o serie de posibilități, care se 
aplică cu mare eficiență îndeosebi la 
copii. Dintre acestea amintim:

> Vaccinarea cu vaccin anti- 
tuberculos (BCG) la naștere și 
revaccinarea la anumite grupe de 
vârstă bine stabilite, care duce la 
crearea unei rezistențe a orga
nismului față de infecție și boală.

> Utilizarea I.D.R. (intra- 
dermo-reacție) cu tuberculină care 
permite punerea în evidență a infec
ției tuberculoase (a prezenței de 
bacili Koch vii în organism).

Metoda se pretează îndeosebi 
la copii.

> Chimioprofilaxia medica
mentoasă a cazurilor indicate: 
administrarea unor medicamente și 
îndeosebi a izoniazidei (hidrazida), 
care împiedică transformarea infec
ției în tuberculoza boală (prin opri

rea înmulțirii bacililorîn organism 
sau distrugerea acestora). De 
asemenea, se pretează pentru 
metoda chimioprofilaxiei la adulți 
cu leziuni minime (mici focare 
nodulare la vârfurile plămânului) 
sau foști bolnavi de tuberculoză 
vindecați pentru prevenirea reci- 
divării bolii.

> Utilizarea numai a lap
telui fiert.

> Izolarea în unități de 
specialitate (spitale sau sanatorii 
TBC) a bolnavilor confirmați de 
tuberculoză, spitalizarea acestora 
până la negativarea sputei (până 
devin necontagioși) și controlul 
periodic, sistematic, al contacților 
cu acești bolnavi rămâne una din 
măsurile cele mai importante 
pentru prevenirea unor noi cazuri 
de îmbolnăvire.
Compartimentul de promovare 

a sănătății și educație pentru 
sănătate Deva din cadrul

I.S.P. Hunedoara
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• Vând dormitor nou. Relații la 
tel. 665107 (5033)

• Vând vacă de 6 ani, cu vițea 
de 1 lună. Rapoltu Mare, nr. 36 
(5028)

DECESE

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament 3 camere, 
parter, Deva, tel. 241918 ziua, 
621446, seara.( 3446)

• Vând casă, Jeledinți, nr.99. 
Relații tel. 058/827983, după ora 
16 (5025)

• Vând apartament 4 camere, 
Orăștie, str. Mureșului, bl. 16 B, ap. 
102. (7355)

• Vând casă, grădină, apă, gaz, 
dependințe. Orăștie, Unirii 135, tel. 
247849 (7356)

• Vând casă sub formă de 
spațiu comercial 600 mp, în Si- 
meria. Tel. 260477 (7057)

• Vând casă în Dobra, ame
najată pentru activitate comer
cială. Relații Ilia 139 (5035)

• Vând casă și anexe cu curte 
și grădină în suprafață de 1600 
mp, str. 22 Decembrie. Informații 
094/633277 sau 218600 și 
213370 între orele 19-21 (5030)

• Vând urgent locuință Brad, 
strada Horea, nr. 40, preț con
venabil. Tel. 656464.

• Vând Dacia Pikup, 1996 sau 
schimb cu break, plus diferență. 
Tel. 241115 (3445)

• Vând Dacia 1307, 5 persoane 
(papuc), fabricat 1996. Tel. 225194 
(5024)

• Vând ARO 320, camionetă, 
Câmpulung, an fabricație 1996, tel. 
261516 (5029)

• Vând tractor U 650, fabricație 
1992, Fiat Uno Diesel, fabricație 
1986, autospecializată Saviem 7,5 
tone. Informații Beriu, nr. 55. Tel. 
646169 (7352)

• Vând Renault 11, an fabricație
1986, VW Transporter, an fabricație
1987, Minimobra import Germania,
drujbe Germania, baterie 170 
Amperi, Germania. Tel. 232613, in
terior 469 Ilia. (5034)____________

• Vând Mazda 626 Diesel GIV, 
înmatriculată, persoană fizică, plus 
certificat înmatriculare Citroen 
GSA. Tel. 651987, 094/864158.

• Vând Mercedes 207 D, posi
bilități de înscriere și rulotă comer
cială, dotată, import Germania. 
Relații la tel. 092/360608 (5057)

• Vând tablă zincată, 0,5 mm, cu 
72.000 lei/coală (7285 lei/kg). Tel. 
219232, 211041 (3725)

■ Vând garaj metalic, demon- 
tabil și SRL, fără activitate. Relații 
Deva, tel. 221395 sau 627744 
(3684)

• Spray contra ejaculării rapide, 
medicamente potență, afrodisiace, 
01/6376273, 092/312628, 092/ 
342629 (MP)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (90.000 lei), video, 
satelit. 092368868.

• Vând urgent SRL multe o- 
biecte de activitate, negociabil. Tel. 
231286 sau Ilia, 129 (5016)

• Vând calculator PC 386, preț 
avantajos, Deva, 220834, după 
ora 18.

• Vând chioșc metalic, amenajat 
pentru activitate comercială. 
Hunedoara, tel. 720626 (7301)

• Vând moară cu pietre, de 80 
cm, pentru porumb și huruială și 
circular cu abricht. Relații: Vințu de 
Jos, nr. 35, familia Ghiorean. 
(5021)

• Vând remorcă tractor, stare de 
funcționare. Tel. 650223

• Vând motor tăiat lemne DEUS 
Diesel, 6/8 CP, Vălișoara nr. 45, 
comuna Balșa. (7354)

• Vând vacă Holstein cu vițel, 
Bîrcea Mică, nr. 26 (7059)

• Vând (schimb) cabină tractor 
defectă U 445, contra aripi, plus 
diferență. Tel. 624394 (7058)

• Vând câine Samoyede, mas
cul, vârsta 14 luni. Tel. 219232, 
211041 (7056)

• Vând mașină înghețată, Ger
mania, 700 mărci, dozator TEC 
Cornelius, 2500 mărci, zilnic, tel. 
711312 (5056)

• Cooperativa "Univers" Simeria 
vinde la licitație în data de 
12.05.1998, ora 10, 1 freză cu ax 
superior pentru lemn. Informații tel. 
260520 (5032)

OFERTE OE 
SERVICII

• Persoană autorizată montez 
interfoane birouri, blocuri, vile. Tel. 
624055 (5003)

• Ofer contracte dansatoare 
în Elveția, Franța și Germania. 
Tel. 055/210768’(MP)

DIVERSE

• Primăria Mărtinești orga
nizează în data de 25.05.1998, ora 
10, la sediul primăriei licitație pentru 
închirierea golurilor de munte - 
Gruișor și Meleia. (7353)

• Toma Dumitru este citat la 
Tribunalul Hunedoara, pentru 
divorț, pe data de 14 mai 1998. 
(5058)

^COMEMORĂRI

• Veșnic nemângâiați come
morăm împlinirea a 6 luni de la 
tragica dispariție a iubitului 
nostru fiu și frate

BOGARAS FREDERIC
Slujba de pomenire vineri, 

08.05. 1998, ora 8, la Bisercia 
Catolică din Ceangăi. Părinții și 
fratele.

• Mulțumim celor care au fost 
alături de noi în zilele de 3,4,5 
mai 1998, la dureroasa despăr
țire de cel ce a fost dragul nostru 
fiu, soț, tată, frate, cumnat și văr, 
reîntors pentru totdeauna în satul 
natal Romos, de unde a pornit în 
viață acum 57 de ani spre a 
deveni apreciatul și distinsul

Profesor emerit
ALEXANDRU I0ANDUNU 

inspector generai de învățământ al 
județului Dîmbovița. Fie ca bunul 
Dumnezeu să primească rugă
ciunile noastre pioase și să-i aducă 
odihna și alinarea sufletească 
binemeritate. Familia. (5045)

• Soțul Tăvi și copiii Cosmin și 
Adrian anunță cu adâncă durere 
în suflet moartea fulgerătoare, la 
numai 41 ani, a celei care a fost 
o mamă și soție devotată

MOCAN AURELIA
înmormântarea va avea loc în 

data de 9 mai 1998, ora 14. 
Corpul neînsuflețit se află la 
capela din Deva, str. Eminescu. 
Adio iubită soție și mamă. 
Dumnezeu să-ți odihnească 
sufletul tău bun! (5041)

• Surorile Marcela și Viorica, 
împreună cu cumnații Dan, Vale- 
rica și nepoții Edi, Corina, Ovidiu, 
Mihai, Rodica, Florin, Maria, llie 
deplâng moartea fulgerătoare a 
celei care a fost

MOCAN AURELIA
îți vom păstra veșnic vie 

amintirea. (5041)

• Cooperativa Cauciucul Deva 
anunță încetarea din viață a celei 
care a fost

MOCAN AURELIA 
om de aleasă ținută morală, 
suflet nobil și o colegă desă
vârșită, lăsând în urma sa o 
imensă tristețe. Ne vom aminti 
mereu de caracterul tău frumos 
și de bunătatea sufletului tău. 
Dumnezeu să o odihnească! 
(5041)

S.C. Banc Post S.A.
- Sucursala Hunedoara 

Anunță organizarea în data de 
22.05.1998 a 

concursului -<2^ 
pentru ocuparea postului de referent 
Sp. II la Agenția Banc Post din Călan.

Condiții:f
7 studii superioare economice;
7 vechime - minimum 1 an.

Relații suplimentare se pot obține de 
la sediul Sucursalei BP din municipiul 
Deva, b-dul Decebal, bl. P, comp. 
Organizare și Resurse Umane, tel. 
211904.

Vs ..... .......... ............. ......

Societatea româno-canadiană 
Luxten lighting S.A.București

LUXTEN DEVA
W- Tel/fax - 054 - 232 008

OFERĂ LA PREȚUL DE FABRICAȚIE:♦ f
Becuri iluminat public și industrial LUXTEN 
OFERTĂ SPECIALĂ PENTRU PRIMĂRII:
Corpuri iluminat stradal, design '97
Tuburi fluorescente, balasturi, startere 
Lămpi cu lumină mixtă (cu autoaprindere)
Lămpi cu vapori de mercur și balasturi aferente 
Lămpi cu vapori de sodiu, balasturi și ignitere

ATESTARE RENEL; Sistem calitate ISO 9001; 
Certificare internațională KEMA Olanda

Becuri General Electric Tungsram
Becuri uz casnic,colorate, auto, speciale, halogene
Corpuri iluminat Italia, Germania și Ungaria: 
spoturi și plafoniere pentru, tavane false, aplice 
Corpuri iluminat hale industriale

Asigurăm transportul cu livrare imediată

stub*

Cu sediul în Piața Libertății, nr. 16 
Organizează

^-iicitatie publicăf

pentru închirierea următoarelor spații:
1. Spațiu comercial
2. Spațiu comercial
3. Spațiu comercial
4. Spațiu comercial
5. Mag. nr. 64
6. Cofetăria Bucegi
7. Spațiu comercial

str. E. Mârgineanu 
b-dul Traian-Ceangăi 
str. Viorele, bl. 5 
b-dul Dacia, bl. 38 

str. Trandafirilor 
b-dul Dacia 

str. Trandaf irilor-Flora

90 m2;
150 m2;
40 m2; 

350 m2; 
179 m2; 
120 m2;

85 m2.
Licitația va avea ioc în data de25.05.1998, ia sediul 

SC Mercur Corvinex SA Hunedoara, începând cu ora 10.
Garanția de participare la licitație este egală cu 

cuantumul chiriei pe o lună, la tariful de pornire a 
licitației.

Taxa de participare ■ 100.000lei.
Documentația pentru licitație se obține de la sediul 

societății contra cost.
Informații suplimentare la sediul societății, telefon 

712136.

SCAUROCARSERVSRLORASTIE*
Dealer autorizat al SC Automobile Dacia SA 

Pitești 
vinde toată gama de autoturisme Dacia 

în maximum 7 zile.
De asemenea, automobilele pot fi achiziționate cu 

plata în rate, cu un avans de 30 la sută.
Informații la telefon: 247468.

GRAVURĂ COMPUTERIZATĂ 
Executăm prin gravură 

computerizată:
- plachetă siglă firmă

- plachetă siglă avocat

- plachetă siglă notar

- plachete indicatoare

- signalistică

- numere de inventar
- numere de cameră

- panouri de afișaj și

informații

054/233266

f S.C. “lori Noi” SA Petroșani '
Prin tipografia Matinal )

Execută cu promptitudine orice comandă de 
tipărituri, alb-negru-color.

Execută orice tip de imprimate.
Tipar offset, calitate deosebită
Comenzile se pot lansa la sediul societății din 

Petroșani, str. N. Bălcescu, nr. 2 sau la telefoanele: 
\054/541662; 054/542464. • Fax. 054/545972J

Auto schrott Transit 
________ Arad________  

Calea Lipovei, nr. 211
Tel: 057/267089,057/266033. 

Fax: 057/259833.
Vinde din stoc piese auto second hand 

pentru autoutilitare: Ford Transit model 1982, 
1988 diesel, benzină; Fiat Ducato, Iveco diesel, 
Renault Master, Trafic diesel, VW LT, 
Transporter diesel.

De asemenea, aducem la comandă piese noi 
cât și second hand pentru autoturisme și 
autoutilitare în regim de urgență 2-7 zile, în 
funcție de complexitatea piesei comandate.

f" 'î
1 _ _ _ _ _ _ iDevai_ _ _ _ _ _ _  [
■ Vinde: ■

□ 3 autobuze ROMAN 109 RDM ,
' □ 1 autobuz ROMAN 112 UDM .

relații ia telefon 054/211843. J

execută transporturi în trafic 
^^internațional cu camioane de mare 

capacitate (22 t) cu frig.
Relații la telefon - fax 057/251583.
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Dl loan Homorodean din O- 
răștie, str. Mureșului, bl. 14, apt. 
83 - un vechi și statornic prieten 
al ziarului nostru - a venit zilele 
trecute la redacție să reclame 
faptul că în luna martie a.c. a 
plătit 127.770 lei înscriși în fac
tura telefonică la capitolul numit 
"informații diverse". Când a primit 
factura respectivă omul s-a mirat 
foarte tare știind că n-a cerut de 
la domnii de la telefoane nici o 
informație. A plătit 7.000 lei la 
Oficiul "Romtelecom" din Orăștie 
ca să afle ce anume sunt acelea 
așa numite "informații diverse". I 
s-a înmânat o hârtie în care scria 
că în 5 martie au fost efectuate 
trei convorbiri, iar în 14 martie încă 
cinci cu anumite numere de tele
fon. Știind aceste numere dl I.H. 
a mers mai departe. Adică .a 
cumpărat revista "T.V. Satelit" în 
care le-a căutat și a găsit nume

rele de telefon respective. Erau

NOTt^ INFORMAȚI ̂ OPINII
Nota zero la 

purtare
Am călătorit duminică, 26 

aprilie a.c., de la Petroșani la 
Deva, cu trenul personal Bu- 
curești-Craiova-Deva, cu ple
care din gara de îmbarcare la 
ora 18,28. Asupra stării jalnice 
din punct de vedere tehnic și 
al curățeniei respectivului mij
loc de transport nu insistăm. 
Nu avem cuvinte. Ceea ce 
avea să ne marcheze și mai 
mult călătoria a fost proasta 
inspirație de a ne instala într- 
unul din multele vagoane "des
chise", căci altele nu erau, 
alături de un grup de tineri, 
băieți și fete, care se întorceau 
la școală. Ei - elevi la Grupul 
școlar industrial de transpor
turi și telecomunicații "Transil
vania" Deva, ele - eleve la 
Liceul pedagogic Deva.

Nici un minut n-au încetat 
să se plimbe prin vagon, îm- 
pingându-se drăgăstos, inde
cent, să-și probeze vocabu
larul de viitori șoferi și, din 
păcate, de viitoare dăscălițe 
sau educatoare, să învețe fu
matul, să urle ca în codru. 
"Urlăm între noi", a avut neru
șinarea un viteaz In blugi și 
geacă să-i riposteze unui oc
togenar care i-a dojenit pentru 
comportamentul lor. Al câ
torva dintre ei.

în mod sigur, școala nu-i 

ale acelor linii foarte fierbinți la care 
se spun lucruri deșucheate și 
altele ale unui loc unde se oferă 
un anume parfum bărbătesc.

Dl I.H. a rămas foarte mirat 
de treaba respectivă știind că 
dumnealui n-a cerut nimic în plus 
de la postul telefonic de acasă, 
iar soția dumnealui a susținut 
asemenea.

Oricum, așa cum ne-a măr
turisit, dl I.H. se află într-o mare 
dilemă și ne-a rugat să-l ajutăm 
în dezlegarea ei. N-avem cum o 
face decât s-o consemnăm în 
coloanele cotidianului nostru. Ba, 
dacă ne gândim bine, mai putem 
face o treabă și anume să-i rugăm 
pe dnii din conducerea Filialei 
devene a "Romtelecom" să-l pri
mească într-o foarte scurtă au
diență pe dl loan Homorodean din 
Orăștie. Ceea ce am și făcut.

Tr. BONDOR 
________________________/

educă în acest mod. Dar în
cearcă măcar să-i dezbare de 
vocabularul și comportamentul 
lor trivial? Este doar o între
bare pe adresa instituțiilor de 
învățământ mai sus mențio
nate. Și este doar un caz din 
sumedenia pe care ni le oferă 
zilnic, în diferite ocazii, gene
rația de mâine. O parte a ei...

Doar
Eminescu...
De o vreme parcul de la 

poalele Cetății Devei, admi
nistrat de Primăria munici
piului, are altă ținută. Este mai 
curat, mai îngrijit, mai bine 
întreținut. Este o plăcere să te 
plimbi, să te odihnești în acest 
parc. Bunicii își asistă cu ne
disimulată bucurie nepoții cum 
se zbenguie, cum se învârt cu 
roata, cum alunecă pe tobo
gan, cum se înalță în leagăne, 
îndrăgostiții se sorb din ochi. 
și, își gustă dulceața buzelor. 
Elevii fac repetiții pentru te
zele de a doua zi. Doar Emi
nescu stă trist și îngândurat. • 
Trist pentru că nimeni nu-i 
mai pune o floare la picioare, 
îngândurat pentru că dispar 
încet-încet bucăți de marmură 
din modestul lui soclu și nu se 
găsește cineva să le înlocu
iască. Poate, totuși...

Dumitru GHEONEA

' "Potrivit unui comunicat primit 
din partea firmei Business Soft
ware Alliance (BSA), cei interesați 
sunt încunoștințați că, după câteva 
luni de activitate educațională și 
de informare asupra Legii dreptu
rile de autor, s-au întreprins pri
mele acțiuni legale împotriva pira

Acțiuni legale împotriva 
pirateriei programelor pe 

calculator
teriei software, într-un timp scurt 
fiind inspectate nouă societăți 
comerciale.

Echipa de control, sesizată 
de un apel recepționat pe linia 
Hotline BSA, a inspectat o com
panie unde au fost găsite 50 de 
PC-uri pe care rulau ilegal pro
grame de calculator proprietatea 
Microsoft și Autodesk, se arată în 
comunicat.

într-un alt caz, echipa de 
control a verificat o companie cu 
20 de calculatoare personale 
legate în rețea. Pe serverul de 
rețea rulau programe Microsoft. 
Reprezentanții acestei companii 
au prezentat diverse facturi de 
achiziționare a calculatoarelor 
unde informațiile despre drepturile 
de utilizare a produselor software 
erau extrem de generale, termenii 
folosiți în acest caz fiind "various

în cadrul măsurilor ce se 
aplică pentru obținerea unor 
recolte cât mai bune de po
rumb la hectar, combaterea 
buruienilor prin aplicarea erbi- 
cidelor ocupă un loc deosebit, 
în acest context prezentăm 
principalele reguli ce trebuie 
respectate în vederea asigu
rării succesului acțiunii de 
erbicidare.

Pentru monocultura de 
porumb de 2-4 ani, o infestare 
puternică de dicotiledonate și 
monocotiledonate perene (pă- 
lămidă, pir), se utilizează pro- 

' dusul Onezin 10-15 kg/ha, ce 
se aplică înainte de semănat 
cu încorporare în sol. Utiliza
rea unilaterală a produselor pe 
‘bază de atrazine (Onezin, 

Pitezin) a dus la apariția de 
specii rezistente de buruieni 
ca de exemplu știrul (Ama- 
ranthus).

Pentru preîntâmpinarea 
fenomenului de remanență în 
sol, specific produselor pe 
bază de atrazine, recoman

software". Legea drepturilor de 
autor prevede foarte dar că licen
țele trebuie să fie date explicit 
pentru un anumit program sau 
pachete de programe, facturile 
nefiind suficiente. Daunele înre
gistrate de către deținătorii drep
turilor de autor numai în aceste

două cazuri au fost estimate la 
peste 200 milioane lei. Ambele 
cazuri au fost înaintate Parche
tului de către Oficiul Român pen
tru Protecția Drepturilor de Autor.

în finalul comunicatului se 
arată că BSA este decisă să 
continue și, să extindă aceste 
inspecții Riscurile la care se 
expune ® campanie care utili
zează software ilegal sunt foarte 
mari. Publicitatea negativă și 
plata de daune sunt doar unele 
dintre acestea. O companie își 
poate pierde reputația, clienții, 
segmentul de piață sau chiar 
afacerea ignorând sau încălcând 
legea.

Ca urmare, este relevată ne
cesitatea ca fiecare societate să 
folosească numai software legal 
și să respecte Legea drepturilor 
de autor. ; M T)

erbiciA»!®? la eultara

dăm formulele tradiționale. 
Combinația Onezin 3 kg/ha + 
Mecloran 5 l/ha se aplică înain
te de semănat cu încorporare 
superficială la 2-4 cm, cu 
combinatorul, sau după se
mănat, pe sol umed. De ase
menea, Onezin 3kg/ha + 
Diizocab 5 l/ha se aplică îna
inte de semănat cu încorporare 
în sol cu discul la 6-8 cm în 
maximum 20 minute după apli
care, Diizocabul fiind volatil. Un 
alt erbicid format din Onezin 3 
kg/ha + Icedin 0,75 l/ha se apli
că pe vegetație, când porum
bul are 3-5 frunze. Aplicat du
pă faza de 5 frunze, Icedinul 
provoacă la unii hibrizi un feno
men de prindere și răsucire a 
frunzelor. Rezultate bune se 
obțin și cu Sanrom 1-1,5 l/ha 
aplicat din faza de 2 frunze și 
până la 6-8 frunze. Sunt com
bătute dicotiledonatele și mo- 
nocotiledonatele anuale. Erbi- 
cidui Pardner 1 l/ha + Sare 
DMA 1 l/ha, în faza de 4-5 frun
ze la porumb, după răsărirea

DEZASTRUL DIN 
AGRICULTURA TREBUIE SĂ 

FIE OPRIT
într-un recent comunicat 

de presă, Partidul Național 
Român ia poziție, venind și cu 
unele propuneri de corectare a 
situației actuale, față de preve
derile actualului program de 
guvernare, cu referire în spe
cial la politicile de dezvoltare a 
întreprinderilor mici și mijlocii și 
la politicile agricole și de dez
voltare rurală. Privind dezvol
tarea IMM, unde programul 
cuprinde numai generalități, în 
comunicat se propun măsuri 
concrete și urgente pentru: 
reducerea fiscalității, protecția 
producătorului român, susți
nerea exporturilor și a inves
tițiilor prin credite sau scutirea 
de impozit pe profitul reinvestit. 
în același timp este nevoie ca 
și sistemul de contabilitate 
practicat să fie aliniat cu ac
tualele standarde europene.

Cu privire la agricultură, 
care în programul de guver
nare este considerată ca o 
prioritate națională, strategică, 
în realitate lucrurile se prezintă  .. —

buruienilor, combate speciile 
rezistente la atrazine, iar cu 
Buctril universal 0,8 l/ha, apli
cat în faza de 4-8 frunze, se 
combat dicotiledonatele anuale 
și perene. Produsul Guardian 
2-2,5 l/ha se aplică imediat 
după semănat, înainte de răsă
rirea buruienilor. Tot înainte de 
răsărirea buruienilor se folo
sește Acenit 3-5 l/ha imediat 
după semănat, ca și Trophy 2- 
2,5 l/ha. Ultimele trei produse 
combat atât dicotiledonatele, 
cât și monocotiledonatele anu
ale. Erbicidul Merlin 100-120 g/ 
ha + Guardian 1-1,5 l/ha se 
aplică imediat după semănat. 
Doza de 1,5 l/ha Guardian se 
utilizează la infestări puternice 
cu monocotiledonate, iar doza 
de 1 l/ha Guardian la infestări 
cu dicotiledonate, iar Merlin 
100-120 g/ha + Onezin 2 kg/ha 
se aplică după semănat, îna
inte de răsărirea buruienilor.

Pentru combaterea costre- 
iului (Sargum halepeuse), spe
cie ce s-a răspândit exagerat în 

cu totul altfel, deoarece obiec
tivele formulate sunt generale, 
la modul: se va face, se va 
dezvolta, se va aplica, se va 
promova, fără a specifica ce 
anume se are concret în ve
dere, ce facilități se acordă 
producătorilor agricoli.

Pentru ieșirea din impas, 
PNR propune să fie revăzut 
programul și indicate măsurile 
necesare refacerii structurilor 
de producție și fluxurilor teh
nologice, de aprovizionare și 
desfacere. în context, se arată 
că necesitatea creării credi
tului agricol și asigurării recol
telor apare ca prioritară pentru 
stoparea dezastrului agriculturii 
românești. Ca o prioritate a 
programului ar trebui să fie 
considerată și protecția produ
cătorilor agricoli autohtoni, 
acordarea pentru ei a unor 
facilități fiscale, elemente care 
se regăsesc în majoritatea 
țărilor și fără de care nici un fel 
de program nu poate să fie 
util. (/V. 77)

ultimii ani în județ, se utili
zează Titus 30-60 g/ha, în 
faza de 1-7 frunze a porum
bului. Este combătut costreiul 
atât din sămânță cât și din 
rizomi. Pe lângă costrei, pro
dusul combate și ierburile a- 
nuale. Aplicarea se poate face 
și fracționat, la prima fracțiune 
Titus 15-30 g/ha + Mistral 1 I/ 
ha sau Harmony 10-20 g/ha 
sau Sanrom 1-1,5 l/ha în faza 
de 1-4 frunze - se combat și 
dicotiledonatele. La fracțiunea 
a doua: Titus 15-30 g/ha - 
după 2-3 săptămâni, în faza 
de 4-7 frunze la porumb. Se 
combate un nou val de mo
nocotiledonate.

Cu excepția Onezinului a- 
plicat la doze de peste 3 kg/ha 
când pot să apară fenomene 
de remanență, celelalte pro
duse nu prezintă pericol pen
tru rotația culturilor.

Biolog, iui ia na MARIAN 
Inspectoratul Județean 

pentru Protecția Plantelor și 
Carantină Fitosanitară Deva

_________

Reflecții pe marginea unei discuții între un "fost" și actual primar
Nu de mult s-a transmis pe 

postul PRO TV Deva o emisiune 
condusă de domnul Alin Bena, la 
care au fost invitați fostul primar 
al municipiului Deva, dl llie Lavu, 
și actualul primar, dl Mircia Mun
tean. Ideea domnului Bena este 
lăudabilă. Au fost invitați la emi
siune doi cetățeni ce au avut sau 
au funcția importantă de primar al 
municipiului Deva pentru a pre
zenta unele dintre problemele 
legate de munca de primar. Nu s- 
a vrut o dispută cu marcare de 
puncte, în finalul căreia să se 
stabilească cine a fost cel mai 
bun. De fapt, este greu să se facă 
o comparație între activitatea a 
doi oameni care au lucrat în etape 
diferite, ba chiar în orânduiri so
ciale diferite. Domnul Muntean 
socotește, pe bună dreptate, că 
domnului Lavu i s-a conferit mai 
multă autoritate (bazată și pe 
frică) într-un sistem cu un singur 
partid în care "primul secretar" 

însemna mai mult decât un primar 
de azi. Este adevărat că domnul 
Lavu nu avea de controlat atâția 
agenți economici, nu s-a confruntat 
cu problemele proprietății, ale eva
ziunii fiscale și altele specifice 
zilelor de acum.

E drept că la domnul Muntean 
nu vin oameni să se plângă că nu 
găsesc lapte, carne, că nu găsesc 
o portocală sau o banană pentru 
copii de sărbători, că se întrerupe 
curentul electric. Vin oamenii să-i 
ajute să cumpere televizor sau să li 
se dea bonuri de benzină? Trebuie 
să intervină pentru cineva să pri
mească un pașaport și să garan
teze că persoana se întoarce îna
poi? Este obligat domnul Muntean 
să participe la sute de ședințe 
inutile?

Asta nu înseamnă deloc că dl 
Muntean are o situație mai comodă. 
Corabia în care se află este mai 
șubredă și este bătută de vânturi mai 
puternice. Climatul politic și social 

nu este deloc favorabil. Au apărut 
vrajba între partide și oameni, bătălia 
pentru spații, terenuri și imobile, au 
luat amploare escrocheriile de toate 
felurile, legile se schimbă de la o zi 
la alta, este și o criză de autoritate în 
multe instituții ale statului.

Nu cred că domnul Muntean ar 
fi reușit iluminarea orașului înainte 
de 1989 sau înființarea de 
benzinării, după cum nici dl Lavu nu 
ar fi reușit astăzi ridicarea a zeci 
de blocuri de locuințe.

Este de subliniat că ambii 
primari au fost puși să lucreze în 
condiții extrem de grele - unele mai 
grele decât altele. Avem în față un 
caz extrem de interesant al istoriei: 
un primar aflat în funcție în ultimii 
ani de agonie a unui sistem social 
falimentar și un alt primar pe care 

viața l-a adus în fruntea obștii într- 
un moment mai greu decât după un 
război, când țara încearcă să-și 
potrivească pașii pentru a urca 
versantul unei alte orânduiri.

Noi cetățenii trebuie să amintim 
și să reamintim foștilor, actualilor și 

viitorilor primari că puținii bani dis
ponibili nu au fost folosiți întot
deauna în mod rațional, iar unele 
lucruri bune s-ar fi putut și se pot 
face fără bani. Câteva exemple: de 
ce măcar nu funcționează fântâna 
arteziană de lângă magazinul Ulpia 
(dacă totuși a fost construită); de 
ce sute de metri pătrați de beton 
turnat pe trotuare sau pentru astu
parea șanțurilor, care se sapă pe 
unde vrei și unde nu vrei, sunt prost 
nivelate și pline de urme de picioare 
ale oamenilor și ale câinilor. Oare 

nu se știe cum să se protejeze 
câteva ore un beton? Asta nu este 
chestiune de bani ci de o crasă 
nepăsare și lipsă a simțului gospo
dăresc; întreținerea trotuarelor și 
parțial a străzilor este sub orice 
critică. Chiar dacă măturătorii de 
stradă și-ar da maximum de inte
res, ei dau tot de gropi, țărână și 
pietriș ce se desprind din betoane 
și asfalt care le cam taie din elan. 
Este adevărat că Deva este cotată 
la nivel de țară ca un oraș curat, 
bine gospodărit, dar depinde ce 
etalon folosim și la care zonă ne 
referim. Să călcăm de exemplu cu 
piciorul strada pe care este sediul 
ACR, zona din fața spitalului jude
țean, sau spațiul dintre piață și cele 
două birturi sau Aleea Transilvaniei, 
în multe locuri din Deva sunt nume
roase surse de noroi: lângă casa 
mortuară, fostul spațiu verde de pe 
stânga străzii Mărăști ș.a.

Ar fi interesant de știut dacă 
primarul și viceprimarii, colaboratorii 

lor știu unde, cu ce și cum se 
prepară asfaltul, și unde, cât și 
cum se depune. S-a vorbit și 
despre "munca cu omul" ca me
todă de conștientizare a popu
lației și managerilor asupra unor 
chestiuni de interes general. N- 
am spune că este depășită, dim
potrivă.

Nu trebuie să fim prea înver
șunați nici împotriva "muncii vo
luntare". Am putea să o numim 
"participarea cetățenilor la acți
unile de curățenie și înfrumusețare 
a orașului". Acțiuni benevole, 
voluntare au loc în toată lumea. 
Cred că sunt utile și educative. Și 
cât ar fi de benefice dacă locatarii 
ar acorda atenția cuvenită cură
țeniei între blocurile în care locu
iesc, zonele verzi, câte au mai 
scăpat de parcajul mașinilor și 
neglijență în întreținerea lor.

Dr. loan MARA, 
medic specialist cardiolog. 

Deva
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în general, sezonul de 
primăvară face ca traficul rutier și 
chiar pietonal să cunoască 
creșteri pe drumurile publice. 
Acesta înregistrează o curbă 
ascendentă la sfârșitul fiecărei 
săptămâni, când zilele de 
weekend îndeamnă automobiliștii 
la drum.

Fără nici o motivație însă 
graba, neatenția în conducere, 
precum și comportamentul 
agresiv al unora de la volan fac 
ca tot în aceste zile pe șosele să 
aibă loc accidente de circulație cu 
urmări tragice.

Numai la sfârșitul săptămânii 
trecute, pe șoselele hunedorene, 
s-au produs 9 accidente cu 
urmări grave, în care 4 persoane 
și-au pierdut viața și alte 5 s-au 
ales cu vătămări corporale care 
necesită zeci de zile de 
spitalizare și îngrijiri medicale.

în ziua de 02.05.1998, la ora 
23,45, în localitatea Geoagiu-Băi, 
în condițiile unui trafic redus, losif 
Filimon, în vârstă de 31 ani, din 
Rapoltu Mare, circula de la 
Geoagiu Băi spre Orăștie. 
Apăsând puternic pedala de 
accelerație a autoturismului 
Volkswagen Golf, a părăsit partea 
dreaptă a direcției sale de mers și 
pe contrasens s-a lovit frontal cu 
un autoturism IMS care staționa.

Dacă de hrana trupului 
avem grijă mereu (foamea 
nu ne lasă s-o neglijăm) de 
cea a sufletului mai uităm. 
Care este? Am putea spune 
că tot ce e frumos și pur. 
Iar în această categorie 
intră, poate pe primul loc, 
florile. Narcise, lalele, 
lăcrămioare, liliac - au fost 
și mai sunt încă de sezon. 
Și Florar, lună ce-și trage 
numele de la flori, ne 
răsfață cu multitudinea 
culorilor și parfumurilor 
acestor gingașe podoabe 
ale grădinilor și locuințelor 
noastre. își vor revărsa 
catifeaua petalelor bujorii, 
ne vor încânta apoi irișii, 
cercelușii și mai târziu 
crinii. Să ne bucurăm de 
ceea ce ne oferă cu 
generozitate florile. (V.R.) y 

Lovitura a fost atât de puternică 
încât IMS-ul a fost răsturnat și 
odată cu lovirea lui a fost 
accidentat mortal Claudiu Ștefan 
Sandu, de 21 de ani, din Renghet, 
proprietarul autoturismului sta
ționat care își completase apa din 
radiatorul de răcire. A decedat și 
șoferul imprudent.

într-un trafic intens, în 
dimineața zilei de 1 mai a.c., pe 
DN 7, în localitatea Simeria,

La sfârșit de^ 
săptămână I

cetățeanul slovac Biedka 
Lubomir, circulând cu viteză 
excesivă la volanul unui 
autotractor cu șa, într-o curbă, pe 
carosabil umed, a pierdut 
controlul mașinii, a intrat în 
derapaj și a lovit cu partea din 
spate un alt autotractor ce era 
condus corect din sens opus de 
Vasile Trifon, de 59 de ani, din 
județul Prahova.

în urma impactului, cetă
țeanul român a decedat. Colegul 
său de drum ne-a declarat cu 
lacrimi în ochi, că Vasile Trifon se 
afla la ultima sa cursă înainte de 
pensionare.

<---------------------------------------------
Societate comercială

VINDE EN GROS
ȘI

EN DETAIL

11 Hârtie igienică
[ • Zărnești
• Petreștl

! • Prundul Hlârgăului
Relații la depoziltul-magazin din
Deva, str. 22 Dec embrie, nr. 257 

(în incinta S.C. L’olidava S.A.), 
tel: 225904, între orele 10-14. y

După aproape o viață 
petrecută la volan, nu s-a mai 
putut bucura de o pensie, și 
aceasta datorită imprudenței și 
încălcării legii circulației de 
către un partener de drum.

Am exemplificat numai 
două din cele 9 accidiente care 
s-au produs în zilele sfârșitului 
de săptămână pe șoselele 
hunedorene.

Atenție deci condu
cători auto!

în aceste zile când' traficul 
rutier se intensifică atât în 
perimetrul localităților cât și în 
afara acestora este necesar să 
dați dovadă de prudență 
maximă în conducerea auto
vehiculelor. Este bine să evitați 
pe cât posibil traseele 
aglomerate și să anticipați tot 
timpul o eventuală greșeală a 
partenerilor de drum.

Și pietonilor le reco
mandăm multă atenție la 
traversarea arterelor de 
circulație, iar părinților le 
recomandăm să supravegheze 
tot timpul copiii care deseori și 
ei devin victime ale străzii.

Lt.col. Mircea NEGR'U, 
Inspectoratul de Poliție ai 

Județului Hunedoara

Când mașina a intrat în incinta 
Casei de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor din Deva, câțiva 
salariați ai "casei" au și ieșit să 
dea o mână de ajutor descărcării 
materialelor.

- Intr-o astfel de ipostază au 
fost văzuți mereu salariații noștri. 
Cu sprijinul lor efectiv am reușit să 
înălțăm zidurile și să finisăm, într- 
un timp atât de scurt, noua casierie 
și sala de așteptare a pensionarilor 
- precizează dna Elena Petruț, 
contabila șefă a CARP Deva. 
Meșter este dl Andrei Kașler, iar 
mâna de lucru - personalul Casei și 

HNERETE LA VÂRSTA A TRESAr
membrii consiliului de administrație 
al acesteia. Să-l fi văzut pe dl 
Avram Zaharie cum mânuia lopata 
la betoanel Dar cine n-a muncit? Și 
dl președinte Damean, și dnii Jianu 
și Manoilă din consiliu, oameni în 
vârstă care au dat un demn 
exemplu de acțiune, voință și 
tinerețe. Toți am pus umărul, pentru 
că nu e ușor să dai contur unei 
investiții fără efort, fără muncă, 
fără materiale.

Dacă vorbim despre 
materiale, atunci suntem datori să 
mulțumim cu tot respectul 
sponsorilor noștri - intervine dl 
loan Damean, președintele CARP 
Deva - datorită cărora casieria și

(-------------------
(Urmare din pag. 1) Pecinginea

să spună multe mai marilor 
armatei.

Corupția în România nu 
se localizează la afacerea 
“Țigareta II”. Ea este 
pecinginea care a cuprins 
trupul țării ca un “rău care 
se extinde repede și 
nestăvilit”. Lupta preșe
dintelui cu această hidră cu 
șapte capete e lupta cu 
morile de vânt atâta timp cât 
răul a fost tolerat ani la rând 
și încă se mai încearcă 
manipularea informațională 
a poporului pentru a-i abate 
atenția de la capii hidrei.

în afaceri de corupție 

gen “Țigareta II” mai marii 
instituțiilor statale care se 
străduiesc atât de tare să 
demonstreze că acestea nu 
sunt implicate global sunt ei 
implicați în cel mai fericit 
caz prin neimplicare. Ciudat 

qoc de cuvinte, nu?

sala de așteptare a pensionarilor 
este azi ridicată, acoperită, 
tencuită în interior și aproape 
finisată. SC Casial SA ne-a asigurat 
cimentul și varul, de la SC Macon 
Deva am primit BCA-ul pentru 
zidărie, nisip, balast, placaj 
venețian, pastă minerală pentru 
izolații, țiglă, plasă rabitz. SC 
Foresta SA Deva ne-a asigurat 
cheresteaua necesară pentru 
construcție (scândură, grinzi, 
caferi).

Multă înțelegere și 
amabilitate am întâlnit la toate 
aceste unități economice. La SC

Macon, dl director general Liviu 
Cucu, directorii de fabrici - dnii 
Matei, Bogdan, Popa, Max, 
Florean, au fost cu adevărat 
DOMNI în colaborarea cu noi, 
pensionarii. Aceleași aprecieri și 
mulțumiri - adaugă dl Zaharie - le 
adresăm și dlui dir. gen. Vasile 
Deac de la SC Casial și dlui Petru 
Dumbravă, și conducerii de la 
Foresta. Am fost de-a dreptul 
emoționați de înțelegerea și 
amabilitatea dumnealor.

-Am vrea să mai mulțumin cuiva 
- mărturisește dl președinte 
Damean: membrilor casei noastre 
de ajutor reciproc. Când s-a 
hotărât, în adunarea generală, să

Neimplicându-se cu 
hotărâre ani la rând în 
curmarea din rădăcină și la 
timp a răului din propria 
ogradă, pe care nu se poate 
spune că nu l-au cunoscut, 
ei sunt deja implicați. 
Parlamentul, Președinția, 
Guvernul României au avut 
și au la dispoziție Serviciul 
Român de Informații - 
serviciu național controlat 
de parlament. Dacă nu le-au 
știut pe toate acestea 
înseamnă că au ținut în 
soldă pe bani publici o 
structură ineficientă. Nu 
este de crezut așa ceva, 
căci respectiva structură și- 
a demonstrat în destule 
împrejurări eficiența. Ar
mata are propriul serviciu 
secret de informații, poliția 
are propriul serviciu de 
informații. Nu se poate ca 
mai marii acestor instituții 

pornim la această construcție, am 
apelat și la sprijinul membrilor 
casei. Și oamenii au venit, au 
contribuit cu cât a putut fiecare.

- Acest registru este martorul 
fiecărei depuneri - ne asigură dna 
Petruț. Le mulțumim celor care au 
depus patru, cinci sau șase mii lei
- loan Mariș, Elena și Mircea 
Radu, Victor Crișovan, Mihai Ilea
- celor care au dat câte 10.000 lei
- Nechifor Pruteanu, Farcaș 
Ferencz, Bacs Erzsebet - celor 
care au depus câte 20.000 lei 
(Vespasian Ștreangâ), 40.000 lei
- dna Eleonora Văgău, dl

Damean - 45.000 lei - (dl A. 
Zaharie), 50.000 lei (D.M. 
Mâcean, Stela Mariaș), 60.000 
lei (loan Jianu), 70.000 lei, dl 
Băț. 53 de membri ai CARP au 
primit chitanțe pentru sumele 
depuse în vederea realizării 
acestei construcții atât de 
necesare. în noua încăpere, 
pensionarii, care vin pentru 
împrumuturi sau pentru plata 
cotizațiilor și a contribuției, vor 
avea condiții optime.

Aici, la CARP Deva, chiar și 
pensionarii sunt cei care încearcă 
să inoculeze tinerețe în Casa lor. 
O casă în care să se simtă acasă.

Lucia LICIU

vitale ale statului să nu fi 
avut informații despre 
merele putrede din sânul 
lor. Cel puțin celebrul 
serviciu secret “doi și-un 
sfert” al Poliției are între 
principalele sale atribuții 
supravegherea propriilor 
cadre spre a le feri să cadă 
în greșeală.

Neimplicare? Asta să o 
creadă dumnealor. Presa, 
acest câine de pază al 
societății, semnalează de 
ani de zile asemenea 
fapte. Și cum n-ar vorbi 
câtă vreme instituția 
fundamentală a statului - 
Parlamentul - îngăduie în 
rândurile sale escroci 
dovediți care au jefuit și 
jefuiesc nepedepsiți 
patrimoniul țării, deva
lizează bănci, spoliază 
prin evaziune bugetul 
țării?
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