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Lectura

in combinatul hune- 
dorean lucrează peste 
15.000 de salariați. Din 
această colosală forță de 
muncă doar 30,8 la sută este 
implicată direct în producția 
de oțel. Restul forței de 
muncă este repartizată 
pentru alte activități, astfel: 
31 la sută la întreținere, 6,2 
procente la transporturi, 16,1 
la sută în activități 
industriale, altele decât

Statistici de personal la “Siderurgica” S.A.
producția de oțel, 2 la sută- 
servicii sociale ș[ 13,9 
procente alte servicii. în ceea 
ce privește vârsta salariațiilor 
“Siderurgicii”, balanța atârnă 
ușor spre cei care au depășit 
bariera celor 40 de ani. 
Structura personalului, în 
funcție de vârstă, se prezintă 

astfel: sub 20 de ani -1,22 la 
sută; între 20 și 25 de ani - 3,8 
la sută; între 25 și 40 de ani - 
42,1 la sută; între 40 și 50 de 
ani - 36 la sută; între 50 și 55 
de ani-11,6 la sută; între 55 și 
60 de ani - 4,7 la sută; cei 
trecuți de 60 de ani reprezintă 
0,32 la sută din personal.

O altă statistică prezintă 
forța de muncă din combinat 
din punctul de vedere al 
pregătirii. Situația este 
următoarea: 19,4 la sută cu 
școală elementară, 32,6 la 
sută - liceu, 34,3 la sută - 
școală profesională, 1,3 la 
sută - școală tehnică, 2,5 la 

sută - școală de maiștri, 4,2 la 
sută - facultatea de subin- 
gineri și 5,7 la sută - studii 
superioare. Este de observat 
procentul important, în 
structura firmei, pe care-l 
dețin cei având doar școală 
elementară, ceea ce denotă o 
clasă a calificării globale nu 

tocmai de invidiat. Datorită 
acestui lucru, dar și 
tehnologiilor învechite cu 
care se lucrează, produc
tivitatea muncii în com
binatul hunedorean se 
situează pe coordonatele 
cvasiineficienței. O pro
ductivitate de 52 tone oțel / 
om/an reprezintă de cinci- 
șase ori mai puțin decât se 
realizează în siderurgia 
mondială. (A.S.)
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Restructurarea în minerit? 
Trebuia făcută, dar nu așa

Recentele manifestări 
prilejuite de organizarea, la 
Deva, a celei de a IV-a 
Expoziții internaționale 
specializată în echipamente și 
tehnologii pentru industria 
extractivă - ROMMIN ’98 - ne- 
au dat posibilitatea, prin 

dialogurile purtate cu 
specialiști din exploatarea și 
prepararea resurselor mine
rale utile, din proiectare și 
cercetare, din unitățile 
producătoare de mașini, 
echipamente, instalații, scule 
și dispozitive utilizate în 
domeniul minier, să le 
cunoaștem și părerea în 
legătură cu procesul restruc
turării acestui sector de mare 
importanță și complexitate al 
industriei românești.

Le-am adresat câtorva 
interlocutori trei întrebări cu 
mai multe ramificații:

1. Cum apreciați acțiu
nea de restructurare a mine
ritului, modul de aplicare, 
consecințele (implicațiile) în 

plan economic și social?
2. Având în vedere 

disponibilizările de per
sonal din acest domeniu, 
ce perspective întrevedeți 
industriei extractive 
românești și zonelor pre
ponderent miniere din 

județul nostru: Valea 
Jiului, Poiana Ruscăi, 
Țara Zarandului?

3. Care credeți că este 
soluția cea mai avan
tajoasă pentru țară: să-și 
conserve resursele mine
rale proprii utile și să im
porte ori să-și valorifice 
rezervele existente, la 
costurile mari pe care le 
impune acest proces în 
România?

Ținând cont de im
portanța și dimensiunea 
opiniilor și ideilor expri
mate, vom consemna 
succint răspunsurile la

_____ Dumitru GHEONEA 
(Continuare în pag. 2)

FLASH
La Blaj

Duminică, pe Câmpia 
Libertății de la Blaj, va avea loc 
un impresionant spectacol 
folcloric prilejuit de un eveniment 
de excepție - împlinirea a 150 de 
ani de la marea adunare 
populară desfășurată aici și 
Revoluției de la 1848.

Din partea județului nostru 
participă următoarele formații 
artistice: ansamblul folcloric 
“Doina Crișului” al Casei de 
cultură Brad; formația de dansuri 
populare pădurenești din Ruda- 
Ghelari; ansamblul călușeresc al 
Căminului cultural Boșorod; 
soliștii vocali: Mariana Anghel, 
Mariana Deac, Ana Almășana, 
Ciprian Roman. (M.B.)

J: Expoziție de rep
tile vii

La Secția de Științele naturii a 
Muzeului Județean din Deva s-a 
deschis expoziția de reptile vii 
care se bucură de un larg interes 
din partea publicului. Se așteaptă 
ca în această perioadă numărul 
vizitatorilor să sporească în mod 
deosebit. (M.B.)

Cursuri de limbi
străine

La Casa de Cultură a 
^Sindicatelor din Uricani au fost 

organizate cursuri de limbi' 
străine pentru copii. 
Bisăptămânal, aproape 100 de 
copii din oraș sunt pregătiți - 
în mod gratuit - pentru 
însușirea limbii engleze (cca 
60 de copii) și a I. franceze 
(32 de copii). Cadre didactice 
de specialitate se ocupă cu 
probitate profesională de 
aceste instruiri. Tot aici au fost 
organizate cursuri de karate, 
iar conducerea casei de 
cultură intenționează să ofere 
celor interesați și gimnastică 
aerobică. (L.L.)

Maialul orăștian
Sărbătoarea “Maialul 

orăștian" - manifestare cultural- 
sportivă mult apreciată de 
localnici, a ajuns la cea de-a 
doua ediție. Organizată .de 
Primăria municipiului, Despăr
țământul Orăștie al ASTREI și 
Casa de cultură, actuala ediție 
se va desfășura duminică, la 
popasul Poienița. Vor avea loc 
programe artistice, concursul 
“Cel mai frumos costum popu
lar”, jocuri sportiv-distractive, 
demonstrații de karate, 
momente folclorice, discotecă, 
jocuri de artificii. în parcul 
municipiului se va desfășura 
faza pe sucursală a concursului 
fasonatorilor mecanici. (L.L.)

FLASH
.-------------

Succes al elevilor 
Liceului Teoretic 

"Traian" în domeniul 
informaticii

Participarea la prestigioasa 
acțiune interdisciplinară 
“Concurs ■ sesiune de referate și 
comunicări științifice “ Geo- 
info ” de la Cluj-Napoca, etapa 
națională, ediția a II-a, din 10 
mai a.cl a adus mari satisfacții 
atât elevilor Liceului Teoretic 
“Traian” din Deva, cât și 
delegației județului Hunedoara.

Acțiunea, înscrisă sub 
genericul “Protecția mediului 
înconjurător”, organizată de 
Ministerul Educației Naționale, a 
prilejuit punerea în valoare a 
aptitudinilor elevilor în domeniul 
informaticii aplicate, după cum 

-1 <mwgcaarr
• - Gigele, voi ce-ați mâncat duminică?
- Păi, doamna învățătoare, noi am mâncat umbră 

de rață pe miros de varză...

“’brimâvara jranc«j»niet”
16 mai a.c., ora 17, in tala foxtivă a ședlulul 

Prefecturii Județului Hunedoara, Atoclația do tchimburi 
culturalo cu țârllo francofono FRADEV organltesti a 
șasea ediție a “Primăverii francofonlci”, cu participarea 
delegației reprezentanților orașului francez ARRAS, 

^condusa de primarul orașului. (C.l.) , \

ne spunea cunoscutul profesor 
Robert Singer, directorul 
Liceului Teoretic “Traian"din 
Deva.

Astfel, pentru lucrarea “PC 
■ Atlas Geografic, program 
utilitar pe calculator”, elevii 
Daniel Bârgău și Iulian Boancă, 
din clasa a XI-a A, de la 
amintitul liceu devean, au 
obținut Premiul al Il-lea pe țară. 
Delegația județului, condusă de 
dna prof. Corina Boancă, a 
primit, de asemenea, Premiul 
special pentru rezultatele 
globale obținute. Felicitări 
elevilor participanți. (M.B.)

i?/»/WJJ/rWforX

Scârbit peste măsura de 
câte i se puneau “voluntar" în 
cârcă pe timpul regimului 
totalitar, românul face alergie 
atunci când vine vorba de a 
presta fără plată o muncă în 
folosul obștii și al său. Nu-i 
bine deloc. Dar de asta ne 
vom convinge noi pe deplin 
când bălăriile de lângă bloc 
ne vor bate în fereastră, tot 
așteptând noi să vină 
primăria să ne aranjeze zona 
verde.

Un viceprimar dintr-o

Ca să dea lapte, Joiana mai trebuie
“jignită” din când în cînd cu târâte

Viceprimarul Ghelarului 
a avut o vacă. în plină 
lactație dădea 7-8 litri de 
lapte pe zi. Nu de aceea a 
vândut-o ci pentru că nu se 
mai putea ocupa de ea. “Aici 
la Ghelar - zice viceprimarul 
- calitatea vegetației furajere 
este foarte slabă, l-am 
vândut-o unuia din Teliuc și 

V---------------------------------------------  

comună mică de pe Valea 
Mureșului - Burjuc se 
numește comuna, iar 
viceprimarul - Gabriel Barta - 
și-a zis că dacă înainte de a fi 
viceprimar avea o meserie 
utilă oamenilor ar putea-o 
folosi și în paralel cu funcția 
de viceprimar.

Căminul cultural din satul 
Brădățel - aparținător 
comunei Burjuc, intrase în 
reparație. Trebuia tăvănuit 
interiorul înainte de a fi tencuit 
și nu se prea găseau 

la nici o lună după ce i-am 
vândut-o vaca dădea 15-16 
litri de lapte pe zi. Acum dă 
până la 26 litri de lapte. Alta- 
i calitatea vegetației furajere 
acolo! “

O fi! Viceprimarul mai 
zice că noul proprietar al 
Joienei o mai furajează și cu 
concentrate. Asta-i! Ca să 

meseriași și nici bani. A pus 
viceprimarul mâna pe teslă, 
pe ciocan și pe firez, a mai 
găsit un prieten pe care și I- 
a făcut “asociat" și au 
tăvănuit căminul, voluntar.

Nici măcar nu știu dacă 
viceprimarul și prietenul lui 
aparțin satului Brădățel. Dar 
au făcut o treabă bună din 
dragoste... pentru comuna 
lor.

Vă îndeamnă la ceva 
similar această simplă 
“poveste”? (I.C.) 

dea lapte mult Joiana 
trebuie “jignită” - vorba 
unui prieten - cel puțin din 
când în când măcar cu un 
troc de tărâțe. Dacă treaba 
asta o faci zilnic, cu atât 
mai bine. Ai și lapte mult, 
ai și viței frumoși. Dacă te 
scumpești la tărâțe...

ton CfOCLEt

' Un unicat: muzeistic european se 
degradează sub ochii noștri

fn județul Hunedoara, la 
Govăjdia, se află cel mai vechi 
agregat de topire a minereului de 
fier din Europa, cunoscut sub 
denumirea “Furnalul de la 
Govăjdia’’.

Trecând în urmă cu ceva timp 
pe la Primăria comunei Ghelar - 
comună de care aparține satul 
Govăjdia, am înregistrat of-ul unui 
om, inginerul Remus Sturza, 
responsabil cu problemele de ur
banism și amenajarea teritoriului.

“Dacă cunoașteți valea pe care 
se întinde satul Govăjdia vă puteți 
da seama că ea reprezintă pentru 
comună o șansă în ce privește 
turismul și turismul de agrement. 
Aici există un motiv de atracție unic 
în Europa, furnalul - muzeu, primul 
furnal pentru minereu de fier din 
Europa. Macheta lui există la Bri
tish Museum. Imaginați-vă că, 
văzând acolo macheta acestuia și 
obținând informația despre situarea 
geografică a originalului, un grup 
de suedezi s-au arătat foarte 
interesați de acest exponat 
muzeistic și chiar s-au dus să-l 
vadă. Mergeți și dv. să vedeți cum 
arată acum furnalul - muzeu aflat 
în patrimoniul SC “Siderurgica”

Am mers și l-am văzut.

Imaginea exponatului este 
dezolantă. De amenajarea 
interioară a platformei sale nu poate 
fi vorba. Aici e depozit de gunoaie 
și vechituri peste care tronează 
epava unei Dacii. Zidurile exterioare 
sunt permanent roase de 
intemperii, iar părțile metalice - de 
rugină.

N-are rost să ne întrebăm cum 
a ajuns un exponat muzeistic de 
valoarea primului furnal pentru 
fontă din Europa în patrimoniul SC 
"Siderurgica" La timpul respectiv, 
prezența acestuia la Govăjdia a 
justificat modernizarea și 
asfaltarea a aproape 12 km de 
drum comunal din bani publici. Cert 
este că, în transformările 
structurale prin care trece 
“Siderurgica” Hunedoara, numai 
de restaurări ale valorilor 
muzeistice nu-i mai arde.

Potrivit informațiilor pe care ni 
le-a dat sursa mai sus citată, 
furnalul - muzeu a fost încadrat în 
gradul V de interes, adică interes 
local, ceea ce înseamnă că de 
conservarea și funcționalitatea lui 
muzeistică trebuie să se ocupe 
Consiliul local Ghelar. Pe ce bani? 
Restaurarea, întreținerea și 
exploatarea muzeistică costă sute 

de milioane de lei. De unde să 
le scoată un consiliu comunal?

Am discutat aspectul cu dl 
profesor loachim Lazăr - șeful 
departamentului istorie al 
Muzeului Civilizației Dacice și 
Romane.

“Furnalul - muzeu de la 
Govăjdia a fost dintotdeauna în 
patrimoniul Combinatului 
siderurgic de la Hunedoara, azi 
SC “Siderurgica". Numai că de 
mulți ani proprietarul și-a luat 
mâna de pe acest bun de 
patrimoniu. Părerea mea este că 
el trebuie să treacă în 
patrimoniul comunei Ghelar, iar 
Consiliul local de aici să fie 
sprijinit de la nivel județean cu 
fondurile necesare. Altfel 
exponatul acesta atât de valoros 
pentru istoria siderurgiei 
românești va continua să se 
degradeze."

Subscriem la această 
sugestie și așteptăm să 
consemnăm intervenția con
centrică a Prefecturii județene, 
Consiliului județean, Muzeului 
Civilizației Dacice și Romane și 
a “Siderurgicii" Hunedoara.

_____________ fon CIOCLEIJ
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^structurarea în minerit..
(Uimare din pag. 1)

întrebaii, în ordinea în care le- 
am pus și a discuțiilor pe care 
le-am avut cu interlocutorii, în 
tre episoade ale acestui 
reporta -anchetă.

1 IVăsui'ii necesară, însă 
greșit aplicată

Ing. loan Lupulescu, 
directorul general al Institutului 
de cercetai i și proiectări 
miniere Deva, mai nou numit 
S.C. Cepromin S.A.:

- întrebarea este complexă 
și interesantă, iar răspunsul 
comportă gândire și respon
sabilitate. Sunt absolut convins 
că restructurarea mineritului era 
necesară, pentru a ridica și 
acest domeniu la un nivel cât 
mai apropiat de rentabilitate, 
însă modul de aplicare, nefiind 
expres în interiorul institutului 
nostru, deși a afectat și 
activitatea cercetătorilor și 
proiectanțiior din minerit, cred 
că nu a fost unul fericit, 
dimpotrivă. Măsura trebuia 
apl'cată în contextul general al 
economiei. în aval de minerit 
există siderurgie, metalurgie, în 
aval de acestea avem 
electronica, electrotehnica, iar 
mai în aval sunt alte industrii. Și 
aproape toate nerentabile 
astăzi. De acolo trebuia pornit. 
Probabil se are în vedere acest 
lucru. Totul este perfectibil. Cât 
privește implicațiile procesului 
de restructurare în minerit, ele 
sunt greu de evaluat. în plan 
economic, producția a scăzut, 
iar în plan social mulți oameni 
au rămas fără locuri de muncă. 
E drept că au primit sume de 
bani, dar nu și perspectiva altor 
servicii, chiar și după o 
oarecare perioadă de timp. Am 
auzit că unii și-au terminat banii 
și acum cer de lucru. Vor 
apărea și alte probleme sociale, 
în familii, cu copiii etc.

Ing. Nicușor Vulpe, 
directorul tehnic și de producție 
al S.C. Umirom S.A. Petroșani:

- Era de așteptat că 
reforma economiei românești 
nu putea ocoli sectorul minier. 
Din păcate a început chiar cu 
acesta și încă într-un mod dur, 
cu disponibilizări conside
rabile de salariați, de la mineri 
până la cadre tehnice și de 
conducere. E drept că la 
cerere, contra câtorva mili
oane de lei, însă acești bani 
nu puteau acoperi mult timp 
niște salarii sigure. Cred că în 
paralel cu restrângerea

JOI 14 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. 19) 
18.00 Timpul Europei (mag. 
politic) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 215) 20.00 Jurnal, meteo, 
sport, ed. specială 21.15 Dr. 
Quinn (s, ep. 25) 22.15 La 
volan. 153.014 km 22.30 Cu 
ochii’n 4 (anchetă) 23.15 
Jurnalul de noapte 0.05 Ca
nary Wharf (s, ep. 142)

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 8.00 

Regina celor 1000 de ani (d.a/ 
r) 8.30 Canary Wharf (s/r) 8.55 

^Universul cunoașterii (r) 9.55 

activităților miniere trebuiau 
gândite și inițiate alte 
activități care să-i absoarbă 
pe cei rămași fără locuri de 
muncă. Din câte se spune, 
producția de cărbune n-a 
scăzut prea mult, disciplina 
s-a îmbunătățit, produc
tivitatea înregistrează o 
oarecare creștere. în 
schimb există deja nemul
țumiri pentru cei care au 
rămas fără servicii și nici 
perspective nu prea există. 
Restrângerea activităților în 
minerit ne pune și nouă, 
celor care producem o 
gamă diversă de utilaje, 
instalații, scule, o serie de 
probleme. însă noi ne vom 
reorienta producția și 
serviciile spre alte domenii.

Ing. Nicolae Radu, 
directorul Exploatării 
Miniere Ghelari:

- Privită din punct de 
vedere profesional și eco
nomic cred că restructurarea 
în minerit trebuia făcută. Și nu 
doar în minerit, ci în toate 
domeniile subvenționate de 
stat. însă nu trebuia făcută 
așa. S-a procedat greșit, 
lăsând procedura la libera 
alegere a salariaților. Și atunci 
au plecat toți care au vrut, 
dezechilibrând procesele de 
producție, structurile orga
nizatorice, secții și sectoare 
întregi. Au plecat și oameni 
foarte buni, de care mineritul 
mai avea nevoie multă vreme, 
în aceste condiții nu s-a 
urmărit și eficiența activității, ci 
doar restrângerea ei cu orice 
preț. Așa se face că producția 
a scăzut, că locurile de muncă 
rămase nu mai sunt acoperite 
în mod corespunzător cu 
personalul necesar. Deci, din 
punct de vedere economic nu 
apare, deocamdată, un mare 
câștig. Iar sub raport social, 
consecințele sunt grele. 
Oameni fără servicii, fără bani, 
fără perspectiva existenței. 
Măsurile care trebuiau luate 
înainte de a lăsa oameni fără 
locuri de muncă se pot lua 
măcar acum. Sper ca noul 
guvern să se gândească la 
acest lucru.

Nu este cazul de concluzii. 
Părerile interlocutorilor sunt 
clare și realiste. în ziarul de 
mâine vom prezenta 
răspunsurile la cea de a doua 
întrebare.

Medicina pentru toți (r) 10.25 
Fețele schimbării (r) 11.30 
Lumea sălbatică a animalelor 
(do/r) 12.00 Sunset Beach (si 
r) 12.45 Impact (r) 13.15 Doar 
o vorbă... (r) 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 pratidelor 
parlamentare 17.00 Ceaiul de 
la ora 5 (div.) 19.10 Față în față 
cu autorul: Ion Groșan 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 53) 21.00 
în fața dvs.! 22.00 Domnișoara 
Striptease (co. Franța’57) 
23.40 Lumea sportului

ANTENA 1
7.00 Dimineața devreme 

11.00 Marco Polo (f/r) 12.45 
Controverse istorice (do) 13.10 
Vise și oglinzi (s, ep. 44) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Alondra (s, 
ep.49) 15.20 Viață sălbatică 
(do) 16.00 Onyx - culorile 
muzicii 18.00 Esmeralda (s, 
ep. 43) 19.00 Observator/Din 
lumea afacerilor 20.00 Twin

> Și studenții se 
apucă de furat!?

De puțină vreme, polițiști 
din Petroșani au prins în fla
grant trei indivizi care au 
pătruns într-un garaj, de unde 
au furat mai multe bunuri în 
valoare de 2.000.000 de lei.

Era ora 1 noaptea când 
Adrian Istrate, 18 ani, recidi
vist, Marius Cepoi, 19 ani, fără 
ocupație, și Tedi Emanuel 
Coca, student la Universitatea 
Tehnică din Petroșani, au fost 
surprinși furând clăpari, o 
pereche de schi și țuică.

< 4 dispărut o
autoutilitară

Din parcarea complexului 
^hotelier „Deva" din reședința

f
OF£A6E4 LITERARĂ

FAST - FOOD -ul “CĂLIN" 
din Hunedoara, aparținător SC 
PĂRĂU PRODSERV SRL 
Deva, a fost gazdă ospitalieră 
acțiunii literare "ZBOR DE 
PRIMĂVARĂ” organizată de 
către Clubul Copiilor din 
Hunedoara.

Invitată de onoare, poeta 
Mariana Pândaru și-a prezentat 
cartea “Lacrima de ambră", iar 
membrii cenaclului “Mugurii" din 
•cadrul Clubului Copiilor au citit ‘̂ zvor^de^primăvară^JM^Eh

Peaks (s, ep. 2) 21.00 Cronici 
paranormale (s, seria a ll-a, ep. 
1) 22.00 Știri 22.10 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 II (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. 33) 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. 75) 21.15 Nikita 
(s, ep. 10) 22.05 Știrile PRO TV 
22.15 Seinfeld (s, ep. 88) 22.45 
Știrile PRO TV 23.00 întâlnire 
cu presa (talkshow) 0.00 Știrile 
PRO TV. Prima pagină 0.15 
Dosarele X (s) 

județului a dispărut într-o 
noapte autoutilitara HD-02- 
FKO. Mașina are cabina și 
caroseria vopsite în alb și 
aparține S.C. „Crolux” SRL 
Deva.

Cei care o reperează sunt 
rugați să anunțe Poliția 
Municipiului Deva la 
telefoanele 217730, 217731, 
211331.

* „Vitrinierui”
Din nou la Petroșani. Aici 

poliția cercetează în stare de 
arest pe Nicolae Cornescu, un 
fost condamnat de 36 de ani 
fără ocupație.

Polițiștii au stabilit că, într- 
o noapte, pe la ora 22.30, fostul 
pușcăriaș a spart vitrina unui 

din creațiile lor poezii cu care 
vor participa, de altfel, la 
concursul județean de creație 
literară “Tinere condeie" și la 
Festivalul “Zilele sărbătorilor de 
primăvară pentru copii" care se 
va desfășura la Alba lulia.

Reușit a fost debutul literar 
al elevei Olga Ștefan - clasa a 
lll-a, care-și va prezenta poeziile 
și în cadrul întrecerii literare ce 
se va desfășura sub genericul 
"Curcubeul copilăriei".

PRIMA TV
7.00 La prima oră (mag.) 

10.00 Celebri și bogați (s/r) 
11.00 Telenovelă (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 
Telenovelă (s) 18.00 Celebri și 
bogați (s, ep. 104) 19.00 Știri 
19.45 Meșterul casei (s, ep. 
104) 20.15 Contralovitura (s, 
ep. 6) 21.15 Martor din umbră 
(f.a. SUA 1988) 23.00 Știri
23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

ACASĂ
10.30 Dragoste și putere (s/ 

r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Verișoara 
mea, Rachel (f/r) 16.00 Secrete 
de familie (s/r) 17.00 Antonella 

magazin din Petroșani 
aparținând S.C. „EUROTEL 
Radio-Sat” Deva.

A furat băiatul de aici 
aparatură electronică în 
valoare de 4.894.130 de lei!

m Contabilitate 
fără facturi

Cu ocazia unui control 
efectuat de Poliția 
Municipiului Deva la S.C. 
,,Amalia Delicatese" SRL din 
localitate s-a constatat că 
administratorul firmei - 
Marica Emilia - nu a 
înregistrat în contabilitate 
mai multe facturi.

Este vorba de nu mai 
puțin decât de 37 de 
asemenea documente, în 
valoare de 7.489.263 de lei.

Rubrică realizată cu 
sprijinul IPJ Hunedoara 

_________________________ S

Membrii cercului de 
teatru, prin prezentarea 
unei secvențe din piesa “Un 
pedagog de școală nouă”, 
și membrii Tarafului de 
muzică populară cu piese 
pregătite pentru Festivalul 
Național “Doină, doină 
cântec dulce", ce se va 
desfășura în județul 
Suceava, au întregit reușita
acțiunii, intitulată metaforic

(s, ep. 147) 17.45 Concursul’ 
de Acasă 18.00 Antonella (s) 
18.45 Marielena (s) 19.30 
Noile aventuri ale Omului 
Păianjen (d.a) 20.00 Dragoste 
și putere (s) 21.00 Verdict:- 
crimă! (s) 21.45 Nimic per
sonal (s) 22.45 Elmer Gantry 
(dramă SUA 1960) 1.45 Se
crete 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 VDEVA
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)
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3 BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Vă preocupă situația 
copiilor. Ar fi cazul să le 
acordați mai mult timp și 
interes. Aveți nevoie de tot 
talentul dv diplomatic într-o 
situație inedită.
3 TAUR 
(21.IV - 21.V)

Vă bucurați de ajutorul 
colegilor într-o chestiune de 
serviciu. Inițiativele perso
nale nu vă vor aduce 
rezultatele dorite. O pro
blemă de sănătate s-ar 
putea rezolva azi.
O GEMENI 
(22.V - 22.VI)

Astăzi activitățile practice 
vă sunt mai la îndemână. 
Primiți un sprijin feminin 
pentru a câștiga bani. 
Lucrați cu conștiinciozitate 
dacă vreți să mai fiți 
solicitat și cu altă ocazie. 
3 RAC
(23.VI - 23.VII)

Ați putea primi niște bani 
din străinătate. îi veți cheltui 
pentru sănătate. Chiar fără 
motiv, starea dv de spirit nu e 
dintre cele mai bune. Noroc 
cu telefonul unui prieten.
□ LEU 
(24.VII - 23.VIII)

Aveți de luat decizii și 
întârzierile vă aduc neplăceri. 
Mintea vă funcționează 
excelent. O zi cu emoții la 
slujbă vă obosește, așa că n- 
ar strica o plimbare.
2 FECIOARĂ 
(24.VIII - 22.IX)

O relație sentimentală 
ascunsă cu grijă iese la 
iveală; orice explicație este 
inutilă. Posibil să găsiți un 
sponsor pentru o investiție 
pe termen lung.
3 BALANȚĂ 
(23.IX - 23.X)

Puneți la punct anumite 
detalii cu colegii de serviciu, 
în privința căminului nu aveți 
ce face spre a îndrepta 
lucrurile; atenție chiar să nu 
stricați ceva.

Z> SCORPION
(24.X - 21.XI)

Energia mintală e 
maximă; atenție, că din 
cauza rapidității în gândire 
puteți sări peste unele 
detalii ce se vor dovedi 
importante.
O SĂGETĂTOR
(22.XI - 20.XII)

Veți primi ori veți face o 
declarație de dragoste. 
Relația cu copiii sau 
persoanele mai tinere din 
familie vă aduce bucurii, 
chiar dacă vă face să vă 
goliți buzunarele.
O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Relațiile cu copiii vă pot 
aduce bucurii. E posibil ca 
unul dintre părinți să vă dea 
o sumă de bani, care însă 
se va duce foarte repede.
O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Partenerul de viață va 
avea o realizare socială, 
sau un câștig bănesc. 
Energia dv fizică este 
maximă, dar aveți grijă să - 
n-o risipiți degeaba.
O PEȘTI 
(19.11 - 20. III)

Popularitatea dv e la cote 
maxime, ați putea să vă 
lărgiți cercul de prieteni, dar 
nu neglijați gospodăria. 
Ideile chiar excelente n-ar fi 
bine să le puneți încă în 
practică.
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Spargerea RAGCL Deva
moft sau necesitate?

Se practică furtul de

Măsura adoptată de către 
Consiliul Local Deva de împăr
țire a RAGCL Deva în trei socie
tăți comerciale a creat numeroa
se discuții contradictorii.

Argumentele sunt pro și 
contra, iar un rezultat final nu 
se poate anticipa încă sub as
pectul rentabilității. Astfel, prin 
Hotărârea nr. 22/1998 a Con
siliului Local s-a hotărât înfiin
țarea SC Apaterm SA, Salubri
tatea SA și Urbanconstruct SA, 
fiecare conduse de către un 
director și câte un consiliu de 
administrație.

Interesul personal al unor 
consilieri municipali de a adopta 
măsura de spargere a RAGCL 
în trei societăți comerciale este 
trădat de către prezența a nu 
mai puțin de 11 dintre aceștia în 
noile consilii de administrație ale 
societăților recent înființate.

Fără a face aprecieri la com
petența profesională a noilor 
membri ai consiliilor de admi
nistrație de la cele trei societăți 
- având în vedere că pregătirea 
de bază a acestora este para
lelă cu cea de gospodărire co
munală și locativă, cu câteva 
excepții - măsura adoptată lasă 
să se înțeleagă mai întâi inte
resul financiar al consilierilor 

v,____________________________

tT.................. ....... .. .......

SâptMtMQ. porfirot* de£&kf 'se> ”
în perioada 11-15 mai a.c., la 

Grupul Școlar Industrial Horea 
din Deva se desfășoară o ac
țiune intitulată sugestiv „Săptă
mâna porților deschise", timp în 
care sunt invitați toți absolvenții 
claselor a Vlll-a din municipiu 
pentru a cunoaște mai bine 
specificul școlii. „Săptămâna 
porților deschise" a debutat luni 
sub directa coordonare a cate
drei de Ib. română cu un ciclu de 
manifestări literare - un simpo

deveni care pot obține pentru o 
ședință de consiliu de adminis
trație o indemnizație lunară de cel 
puțin 500.000-600.000 de lei.

Mai multe persoane cu care 
am stat de vorbă și care au o ex-

La 
gospodărire 
comunală și 

fotbal se 
pricepe toată 

lumea!
periență în acest domeniu con
sideră inoportună transformarea 
RAGCL în trei societăți, pronun- 
țându-se mai degrabă pentru 
transformarea în societate co
mercială a RAGCL și nu pentru 
divizarea acesteia.

Măsura de rupere în trei so
cietăți comerciale presupune mari 
cheltuieli și nu în ultimul rând lupte 
interne pentru patrimoniu, fără a 
exclude într-o perioadă nu prea 
îndepărtată disponibilizarea a 
circa 300 de salariați.

Dacă în prezent RAGCL Deva 
este condusă de patru directori, în 
etapa următoare vor fi 10 direc- 

zion dedicat lui Lucian Blaga, re
cital de poezie, precum și o ex
poziție de carte.

Tot în această săptămână în 
cadrul Grupului Școlar Industrial 
Horea au loc mai multe manifes
tări și întreceri sportive între elevii 
liceului și colegii lor de la școlile 
generale din Deva.

O altă acțiune importantă în 
cadrul acestei săptămâni o repre
zintă cea intitulată „Cetatea Devei" 
- manifestare ce include concur

tori, un număr mai mare de 
membri în CA, în loc de o 
secretară vor fi trei, exemplele 
putând fi continuate.

O altă parte dintre interlo
cutori sunt de părere că noile 
consilii de administrație poartă 
mai degrabă un semn politic de 
unde s-a născut expresia că la 
gospodărire comunală și fotbal 
se pricepe toată lumea.

Potrivit ultimelor informații pe 
care le deținem Prefectura Jude
țului Hunedoara consideră mă
sura inoportună și contrar legii 
întrucât Consiliul Local Deva a 
numit noile conduceri ale celor 
trei societăți fără a se realiza în 
realitate divizarea regiei.

Aceleași surse din cadrul 
Prefecturii județului mai con
sideră anormal faptul că în noile 
consilii de administrație au sărit 
mai întâi consilierii locali fără a 
se lua în discuție criteriile de 
competență.

Cu alte cuvinte se încearcă 
promovarea dictonului eu dau ordi
ne, eu execut și tot... eu controlez.

Cazul rămâne interesant, fapt 
ce nu exclude o nouă regândire a 
restructurării RAGCL, restruc
turare care să vizeze criterii de 
performanță și nu de sporire a 
costurilor și a personalului auxiliar.
----------------------------------------------- z 
---------------- '------------ ------- ■ ■ — — X 

suri de matematică, momente dis
tractive și vizite în laboratoarele 
și atelierele școlii, precum și cu
noașterea parcului dendrologic.

Conducerea Grupului Școlar 
Industrial Horea invită pe toți cei 
interesați și care doresc să cu
noască specificul școlii, labo
ratoarele de silvicultură, depa
nare radio-tv și cele de chimie - 
să-i fie oaspeți în aceste zile 
pentru a se convinge la fața 
locului de ceea ce oferă liceul.

Transportul este un factor 
esențial pentru viața unei loca
lități urbane de o oarecare întin
dere, iar municipiul de reședință 
a județului nu face excepție de 
la această afirmație. Cele de mai 
sus fiind spuse să consemnăm 
care este starea actuală a 
transportului în comun din Deva, 
întâi de toate trebuie precizat că 
în domeniul la care ne referim s- 
au produs în anii din urmă mu
tații profunde, iar cea mai impor
tantă dintre acestea este pă
trunderea și afirmarea puternică 
a sectorului privat. Din această 
pricină activitatea S.C. Deva
trans S.A. - societate cu capital, 
încă, de stat - s-a restrâns mult. 
Din discuția ce am avut-o recent 
cu unul din cei doi dispeceri ce 
dirijează transportul autobuzelor 
Devatrans, dna Felicia Buia, am 
reținut că, în prezent, circulă 24 
de autobuze în municipiu, dar și 
în satele din jurul acestuia după 
un program bine gândit. Ruta 
cea mai importantă și mai solici
tată este gară-Micro 15, unde 
autobuzele circulă din 10 în 10

clienti
9

minute. Este adevărat că după ora 
nouă în sus acestea circulă cam 
goale. Un șofer, cu care am stat 
de vorbă, ne-a spus:

- Nu de puține ori plecăm de la 
cap de linie cu numai câțiva călă-

Transportul în 
comun

tori și acest fapt se datorează 
câtorva cauze.

- Care anume?
- Prima ar fi că transportul 

este tot mai scump. De pildă o 
cursă gară-Micro 15 costă 1100 
de lei. Astăzi, mâine cine știe cât 
va costa. Iar oamenii au tot mai 
puțini bani. A doua este aceea dă 
particularii ne fac o concurență 
neloială. Pur și simplu ne fură 
clienții.

- Cum adică îi fură? Călătorii 
nu-s obiecte.

- Pleacă cu un minut-două 
înaintea noastră de la cap de linie.

în legătură cu intrarea priva
tizaților în transportul în comun din 

Deva am reținut două păreri. Pri
ma susține că acest fapt este 
benefic pentru asigurarea nevo
ilor de transport ale cetățenilor, 
aceștia putând alege cu cine a- 
nume să călătorească. A doua 
nu se bate cap în cap cu prima și 
susține că privatizații fac con
curență neloială practicând nu 
numai furtul de călători, ci și 
prețuri mai mici. Ei iau pentru 
drumul gară-Micro 15 o mie de 
lei. Iar faptul acesta este bine
venit, concurența fiind benefică 
pentru cetățean. După părerea 
noastră pentru a pune ordine în 
acest domeniu ar fi binevenite 
două soluții. Prima: circulația 
privatizaților ar putea fi regle
mentată printr-un program pe 
care să fie obligați să-l respecte. 
A doua: să se stabilească stații 
pentru ei, eventual în apropierea 
celor ale Devatrans, pentru ca 
oamenii să poată opta pentru 
mijlocul de transport cu care să 
călătorească. în ce privește 
costul călătoriilor este clar că 
vor circula cei care-l practică 
pe cel mai mic.

( Biserica Bunavestire

Pagină realizată de Corne! POENAR și Traian BONDOR

j Nivelul datoriilor pe care le 
, însumează asociațiile de locatari 
• către RAGCL Deva se ridică la 
| 7 miliarde de lei la care se mai 
■ adaugă penalizările încă pe atât.
1 între instituțiile devene su- 
I mele cele mai mari le înregis- 
| trează Spitalul Județean ale 
I cărui datorii se ridică la două 

miliarde de lei, unde din luna
X.____________________

Un complex 
comercial se 
duce de râpă
în cartierul Viile Noi - cum 

ne spunea un cititor consec
vent al ziarului nostru - com
plexul comercial se duce încet, 
dar sigur spre râpă. Cu ani în 
urmă aici funcționa o alimen
tară, un aprozar, o zahana, iar 
la etaj magazine cu produse 
industriale. Treptat acestea s- 
au închis, a rămas în exploatare 
doar alimentara. La un moment 
dat, un privatizat a deschis un 
bar, dar se pare că acesta a 
falimentat. Oamenii din cartier 
simt nevoia deschiderii a cel 
puțin un aprozar ca să nu mai 
fie nevoiți să vină până în cen
trul municipiului pentru un fir de

Datorii și sărăcie
iulie 1997 nu s-a mai plătit nici o 
factură.

Lipsa resurselor financiare 
urmare a debitelor neîncasate 
creează mari dificultăți în asigu
rarea de servicii și nu în ultimul 
rând în derularea unor investiții 

ceapă. Sigur, mulți cetățeni din 
această parte a orașului au 
grădini proprii, dar sunt și din 
cei care stau cocoțați pe panta 
dealului. Despre ei este vorba 
mai ales. Spațiile aparțin - ne-a 
spus cititorul nostru - SC Ali
mentara SA. Oare are vreun 
gând cu ele sau le-a lăsat să 
se ducă de râpă?

Liliacul se 
ofilește

Cofetăria "Liliacul" era, nu 
cu multă vreme în urmă, o uni
tate elegantă, curată, îți era mai 
mare dragul să-i treci pragul. 
Astăzi arată rău de tot. Mese cu 
fețe murdare și arse cu țigara, 
scaune strâmbe. Asta din pri
cină că, nu știm din vina cui, 
"Liliacul" a devenit o cârciumă 
ordinară.

care să îmbunătățească confortul 
și condițiile din oraș.

Lanțul slăbiciunilor privind ne
plata datoriilor la RENEL de către 
RAGCL a determinat sechestra
rea unor bunuri aparținând regiei, 
situație dificilă ce poate genera

hOLIȚIArem
Banda celor cinci

Adrian Mircea Drăghici, Marius 
Dacian Copil, Andrei Mureșan, Va- 
sile Nicolae Laca și losif Macarie, 
toți din Hunedoara, au venit la Deva. 
Dar nu în excursie. Au făcut trea
ba asta de mai multe ori și de fie
care dată, se pare, cu succes. Cu 
ce se îndeletniceau ei în municipiul 
reședință de județ? Cu furtul de 
roți de pe autoturisme. Urmărită 
îndeaproape banda celor cinci a 
fost prinsă recent de poliție.

Ilicițîi
Toată lumea, credem, a ob

servat că prin instituții și socie
tăți comerciale vin tot felul de 
indivizi și individe și oferă măr
furi spre vânzare salariaților.

efecte deosebite în asigurarea | 
de servicii către populație.

Starea gravă existentă în I 
toate unitățile de gospodărire | 
comunală și locativă este gene- ■ 
rată de nivelul dramatic în care ! 
au ajuns mulți locatari, de lipsa I 
banilor și a stării de mizerie ur- | 
mare a unei politici falimentare ■ 
promovată ani de-a rândul. ■

Mulți dintre aceștia au autori
zație pentru această treabă și 
aduc marfă bună pe care o 
vând ieftin. Unii practică această 
ocupație la modul ilicit. Așa au 
procedat Elena Miron din județul 
Suceava și Remus Nicolai din 
județul Buzău. Au fost amendați, 
iar marfa le-a fost confiscată.

Hoțul de distribuitoare
t

Distribuitoarele sunt acele 
obiecte ce se montează la ușa 
apartamentelor cuplate la televi
ziunea prin cablu. Știind acest 
lucru, Daniel Vasile Zafirache 
din Deva a intrat într-un bloc de 
pe strada Zarandului și a înce
put să smulgă de la locul lor 
aparatele respective. Poliția, se
sizată fiind, l-a prins asupra 
faptei, iar obiectele respective 
au fost recuperate. Hoțului i s-a 
întocmit dosar penal și urmează 
să răspundă pentru fapta sa.
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In „Apelul Forumului Național 
al Femeilor din PDSR către 
femeile din România" acest 
organism își definește statutul și 
scopul demersurilor pe care le va 
face.

„Forumul Național al 
Femeilor s-a constituit pornind de 
la necesitatea existenței unui 
cadru adecvat, care să asigure 
promovarea Programului politic al 
Partidului Democrației Sociale din 
România în rândul femeilor. Este 
o structură modernă, dinamică și 
flexibilă, deschisă tuturor femeilor 
membre sau simpatizante ale 
PDSR, care își propune inițierea 
și dezvoltarea unor relații de 
dialog și parteneriat cu structuri 
politice și nepolitice, interne și 
internaționale.

Forumul Național al Femeilor 
din PDSR consideră că a sosit 
momentul abandonării pasivității 
generale în fața fenomenelor care 
aduc atingere demnității femeii, 
plasând-o în poziții inferioare în 
structurile politice, economice și 
sociale. După opt ani de la 
Revoluția din decembrie 1989, în 
România nu există nici un 
ministru fempie și doar 3,4% din 
membru Parlamentului sunt 
femei. în toate posturile de 
conducere, la orice nivel și în 
orice tip de organizație, femeile 
sunt insuficient reprezentate".

Față de aceste realități 
forumul apreciază că „Această 
situație nu mai poate continua!" și 
de aceea „face apel către toate 
femeile din România pentru a 
acționa astfel încât puterea 
actuală să fie sensibilizată și 
determinată să privească cu 
toată seriozitatea problemele cu 
care se confruntă femeile din 
România. Puterea actuală are 
obligația de a promova măsurile 
necesare pentru a stopa 
fenomenul din ce în ce mai 
îngrijorător al discriminării 
femeilor pe piața muncii." Este 
vorba despre „concedierile, care 
lovesc în special femeile - multe 

Gimnastică pentru c&lcana vertebrată
Riscul nu e numai teama. E și 

ispită.
2a Imposibilul îi încearcă în

drăzneții și neștiutorii.
îs. Nemulțumirea de sine bi

ciuiește ca foamea. Satisfacția 
adoarme.

ist Neîncrederea macină și pie
trele de moară.

2a La greutăți să te întrebi „de ce 
nu eu”. La bine „de ce eu". Nu invers.

2a Succesul luminează înfăp
tuirile. Dificultățile străbătute ie scot 
valoarea în relief.

2a Bucuriile pot izbucni și 
spontan. Fericirea trebuie însă 
întotdeauna construită.

Oboseala fizică și stresul dau dureri de 
coloană. Aceste dureri mai pot avea drept 
cauză poziția incorectă a spatelui. Să nu uităm 
că tocmai coloana vertebrală este aceea care 
suportă întreaga greutate a corpului. 
Următoarele exerciții ne pot ajuta să menținem 
elastici și puternici mușchii care susțin coloana 
vertebrală:

a) Așezați-vă în genunchi, cu brațele 
întinse și palmele sprijinite pe podea. Arcuiți 
coloana vertebrală, având grijă să țineți capul 
plecat și mușchii gâtului și ai spatelui relaxați. 
Când ridicați capul, întindeți spatele, 
aplatizându-l cât mai mult. Repetați exercițiul de 
câteva ori, expirând și inspirând.

b) întindeți-vâ pe spate, cu brațele de-a 
lungul corpului, coloana vertebrală relaxată, 
genunchii îndoiți. Inspirați și expirați cu putere, 
antrenând toți mușchii, în special cei ai spatelui, 
înlănțuiți cu brațele genunchii și duceți-i cu forță

spre piept. Repetați exercițiul de 4-5 ori.
c) în genunchi, cu fesele sprijinite pe 

călcâie, aplecați-vă înainte întinzând cât mai 
mult brațele, cu palmele în jos. Rămâneți în 
această poziție, expirând și inspirând. 
Reveniți lent din această poziție și repetați.

d) Așezați-vă și încrucișați gambele; 
ridicați brațele și duceți o mână, prin spate, în 
dreptul coloanei vertebrale până ce o atingeți. 
Sprijiniți cealaltă mână pe brațul opus, 
împingeți mâna în jos, mențineți pentru 
câteva secunde poziția și repetați schimbând 
brațul.

e) în picioare, îndoiți piciorul drept; 
apucați vârful piciorului cu mâna stângă, pe 
cea dreaptă ținând-o la ceafă. Trageți ușor 
talpa în sus, numărând până la 20. Este un 
exercițiu care acționează nu doar asupra 
coloanei ci și asupra mușchilor cefei, a celor 
fesieri și asupra părții interioare a pulpei.

dintre ele unice susținătoare ale 
familiilor lor; discriminările 
salariale la care sunt supuse". 
De aceea forumul consideră că 
,,se impune ca principiul 
egalității șanselor să se reflecte 
și în viața femeilor, depășindu- 
se situația actuală, în care la 
muncă și pregătire egală, ele 
beneficiază de venituri mai mici 
decât ale bărbaților. Sub 
pretextul revenirii la „tradiție", 
asistăm la apariția unei 
veritabile culturi a discriminării 
sexuale, din care nu lipsește 
violența împotriva femeilor și 
exploatarea lor sexuală."

Un alt aspect îngrijorător îl 
reprezintă „prejudecățile privi
toare la accesul femeii în 
structurile politice, economice și 
sociale, care s-au accentuat 
după 1989 căpătând astăzi 
caracterul unui adevărat mod de 
a fi. Pentru eliminarea lui 
Forumul Național al Femeilor 
propune elaborarea unei Legi a 
parității. Considerăm că acesta 
ar fi un semn al schimbării de 
mentalitate, urmând ca Legea 
parității să oblige partidele 
politice să aibă în structurile lor 
de conducere centrală și locală 
un procent minim de 20 la sută 
femei, iar pe listele electorale la 
alegerile legislative și locale, pe 
locuri eligibile, să existe un 
minim de 30 la sută femei. în 
aceste condiții, Legea parității ar 
fi un act reparatoriu, permițând 
accesul femeilor în locurile în 
care se adoptă decizii impor
tante pentru viitorul lor."

Pentru ca aceste deziderate 
să devină realitate, „Forumul 
Național al Femeilor se adre
sează tuturor femeilor care cred 
în idealurile de justiție și.dreptate 
socială, pornind de la con
vingerea că așezarea demo
cratică a societății românești și 
asigurarea demnității tuturor 
membrilor săi, inclusiv a femeilor, 
este singurul răspuns în 
consonanță cu interesul național.”

j|L " O 1
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- << Abia. aștept să plec, e o 
petrecere groaznică șl casa asta 
îndesată cu tot felul de obiecte de 
prost gust și tablouri de duzină, 
uită-te la mobila asta, nu se 
potrivește deloc în cadru și rochia 
gazdei... șții, e o țoapă!»

Inii spune toate astea după ce 
doar cu câteva minute în urmă 
aducea omagii gazdei pentru 
gustul cu care e aranjată casa și 
după ce a cerut adresa croitoresei 
Ia care și-a făcut rochia. Am rămas 
fără nici o replică. Unde a fost 
adevărul, când a fost sinceră! 
Chipul și glasul ei îmi arătau că 
abia acum spune ceea ce simte și 
gândește cu adevărat.

Cine suntem de fapt!

l SACRIFICII.
Esfe tânără, are doar 30 de ani, 

dar a realizat ceva în viață. Cum se 
spune la țară, ,,n-a făcut degeaba 
umbră pământului".

A fi într-o continuă activitate, a 
nu avea răgaz, este ceva obișnuit 
pentru dna Livia Onea din Ribița. 
Căci după ce-și face orele de 
serviciu la Dispensarul medical din 
comună, unde este asistentă 
debutantă, acasă o așteaptă 
gospodăria, lucrul la câmp și adesea 
chiar asistența medicală primară, 
acesta fiind riscul meseriei deoarece 
locuind în sat este deranjată de către 
bolnavi pentru tratamente la orice oră 
din zi sau din noapte.

îi rămâne prea puțin timp pentru 
fiul ei, Bogdan, elev în clasa a lll-a. 
Dar băiatul este obișnuit cu tatăl său 
și cu bunicii, căci timp de câțiva ani, 
cât dna Livia a fost elevă la școala 
postliceală de profil din Hunedoara 
(venea săptămânal acasă), ei au fost 
cei care s-au ocupat de copil și de 
întreaga gospodărie.

,,M-au ajutat mult părinții și 
socrii, dar și soțul" - spunea dna 
asistentă Onea. Dar important a fost 
că a avut voință. Căci odată 
căsătorită, ba chiar cu un copil, 
tinerele socotesc în general că n-ar 
mai avea rost să facă o școală în 
plus, că asta le e menirea.

Dna Livia a demonstrat însă că 
poate învăța chiar mamă fiind, l-a 
trebuit însă ambiție și a avut-o. 
Acum are respectul celor pentru 
care și-a sacrificat câțiva ani. Și-i 
mulțumită. (E.S.)

Convențiile bunelor maniere 
nu ne permit să spunem ceea ce 
gândim, ce credem și ce simțim 
într~un moment dat, nu spunem 
adevărul ci afișăm o politețe de 
complezență, lăudăm, măgulim, 
atunci, când, unde și pe cine 
trebuie. Punem o mască, aceea 
care e necesară pentru momentul 
în cauză și suntem ceea ce se 
așteaptă să fim. Nu avem curajul 
să spunem că muzica simfonică 
modernă e o porcărie, că rochia 
gazdei e groaznică și apartamentul 
cuiva e aranjat fără gust. Nu 
spunem șefului că stilul său de 
conducere e catastrofal și nu 
spunem patronului că fiul său e 
prost. Nu avem curajul să spunem

Imaginație si măiestrie
Specificul activității secțiilor 

de producție sau prestații 
aparținând Cooperativei de Artă 
Populară „Hațegana" din orașul 
Hațeg face ca aici să lucreze, 
aproape fără excepție, femei. 
Unele dintre ele, cum aprecia dna 
președintă Hortenzia Bercu, au 
câte 20 de ani vechime și chiar 
mai mulți în aceleași meserii.

înseși dumneaei se află în 
cooperativă de peste trei decenii.

A început la croitorie, a trecut 
apoi la controlul calității ca 
tehnician. Din ’94 este președinta 
cooperativei. Nu-i prea place să 
vorbească despre propria 
persoană, considerând că faptele 
pot spune mai multe, ca și cei cu 
care lucrează și care și-au mani
festat încrederea în dumneaei, 
încredințându-i o muncă impor
tantă, plină de responsabilități. 
„Sunt sufletește legată de 
această cooperativă... pentru că 
aici pot spune că am crescut". Și 
nu-i o exagerare, căci lucrează 
aici de la vârsta de 16 ani, urcând 
treptele perfecționării prin ambiție, 
studiu, pricepere.

în prezent, cu toate greutățile 
cu care s-a confruntat sectorul 
micii industrii în anii de după 
revoluție, Cooperativa „Hațe
gana" a reușit să se redreseze. Și 
aceasta datorită calității oamenilor 
ei, celor care i-au rămas loiali.

Despre femei cum sunt Sofia 
Fălăitar, Olivia Bal, Leontina 
Hălmagi, Maria Giuroni, Susana 

^Pisoiu, unele cu peste două

• - Mulțumesc cerului c-
am venit pe lume normal!
- Și eu la fel, deși acum am 

două infirmități: când m-am 
căsătorit, cred că am fost orb, 
și-acum când îmi vorbește 
nevasta, sunt surd!

O tanara superba, care 
făcea plajă, se pomeni cu un 
bărbat care se așeză lângă ea, 
fără să-i ceară voie.

- Oare cum i se spune unei 
atât de splendide creaturi? 
întreabă necunoscutul.

-Depinde, răspunde tânăra. 
Soțul meu îmi spune „iubito”, 
iar cei trei copii ai mei îmi spun 
„mămico”...

că nu înțelegem nimic dintr-o 
pictură modernă și nu spunem 
că nu ne place mâncarea cu care 
suntem serviți.

Ne comportăm față de 
fiecare persoană așa cum 
așteaptă ea să fim. Zâmbim când 
ne vine să scuipăm, vorbim 
dulce când ne vine să urlăm, 
lăudăm ce ni se parc de prost 
gust și aprobăm părerile altora 
când de fapt credem tocmai 
opusul. Schimbăm masca în 
funcție de situație și până la 
urmă nu mai știm cine suntem.

ina DELEANU

decenii vechime în secțiile ale 
căror responsabile sunt în 
prezent, dna președintă ne-a 
vorbit cu multă considerație: 
„Sunt meseriașe, harnice, cu 
talent și multă imaginație, 
creând și modelele după care se 
lucrează apoi în atelier. Dar și 
soții și mame iubitoare, 
majoritatea având întemeiate 
familii aici în oraș. Ziua lor de 
muncă nu se încheie o dată cu 
plecarea de la program, ci 
continuă până la ore târzii."

„Mergem acum binișor - 
spunea dna Bercu - dar alergăm 
mult spre a ne asigura comenzi. 
Câștigul este în limita posi
bilităților". La expoziția perma
nentă de la sediul firmei ca și la 
întâlnirile cu cooperative si
milare, organizate în capitală cu 
prilejul contractărilor, la diferite 
târguri și piețe, pot fi admirate 
colecții de artă populară, cu 
produse unicate, inspirate din 
zona pădurenilor și depresiunii 
Hațegului.

în broderii și tapiserii, în 
covoare manuale și cergi, în 
obiecte vestimentare, în toate 
lucrurile de artă se află 
înmănuncheate măiestria, ima
ginația, sensibilitatea unor 
anonime din Hațeg și Boșorod.

Femei care mânuiesc cu 
aceeași dexteritate acul, ața, 
suveica și ghergheful cu care-și 
îngrijesc copiii sau nepoții, 
punând în tot ce fac mult suflet.

Estera SÎNA

CVUMMC
Aluat din iaurt: 300 g 

făină, 200 g iaurt, 100 ml ulei, praf 
de copt, sare. într-un castron se bat 
iaurtul cu uleiul și puțină sare, până 
se omogenizează. Se adaugă făina 
amestecată cu praf de copt și se 
frământă, obținându-se un aluat 
mai tare. Acesta se întinde într-o 
foaie potrivit de groasă și poate fi 
folosit pentru plăcintă sau pizza.

Dovlecei cu brânză de 
vaci: 500 g dovlecei, 200 g brânză 
de vaci, 50 g lapte, 10 g gris, un ou, 
100 g iaurt (smântână), mărar, 
sare. Dovleceii se curăță, se taie în 
jumătate pe lungime, se scobesc și 
se opăresc în apă clocotită. Se 
umplu cu brânză de vaci 
amestecată cu grișul fiert în lapte,

• - Tată, mă mărit!
- Dar, abia îl cunoști!
- Asta e treaba mea!
- El te iubește?
- Asta e treaba lui.
- Și din ce o să trăiți?
- Asta e treaba dumitale!

La un magazin de lux, o 
doamnă cumpără un foarte 
scump mantou de vizon și îi 
spune vânzătorului:
- lată aici adresa! Să mi-l 

expediați la domiciliu. Și, 
pentru un supliment, aș dori 
ca băiatul care mi-o va aduce 
să sune, ca din greșeală, la 
apartamentele vecinelor 
mele!...
Culese și „asezonate" de 
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inf/amația fiind adesea o 
alergie ia săpunul par-
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infecțiilor căilor urinare, 
în căzui femeilor care le 
fac frecvent unii medici 
susțin că ar trebui ca 
timp de patru săptămâni 
să-și facă toaleta intimă 
zilnică doar cu apă caldă.

| fn felul acesta dispar | 
I suferințele de bășică, 
* !_JCă — .£! !_ _/ — —1 — — —

. i* i i w « « •vufzwirw, f-f x* • ~
I fumat ori la șampoanele 
I specifice. Se consideră 
| că peste 90 ia sută din 

cazurile de persistență a 
infiamațiiior căilor uri
nare s-ar datora unei 
igiene intime prea 
severe. Persoanele care 
au asemenea probleme | 
trebuie să consume și | 
multe ceaiuri diuretice . 
(1,5 -2 litri pe zi) pentru ■ 
scăderea acidității urinei. I

< Morcovul si vaio- I 
rile sate terapeutice. Pe | 
lângă calitățile foarte | 
cunoscute ale morcovului | 
- bogat în vitaminele A, B, ■ 
C și în săruri minerale - și ! 
de aceea importanța sa în 1 
alimentație, ei poate avea I 
și aite utilități terapeutice. | 
fn arsuri: 3 morcovi | 
spăiați cu apă călduță se | 
dau pe răzătoarea fină. Pe 
arsură se pune uiei de 
măsline apoi pasta 1 
obținută și se bandajează I 
cu un tifon, iăsându-se o | 
oră. La furuncule, ulcer 
varicos, pecuingine se 
folosesc catapiasme cu 
frunze proaspete strivite 
sau din morcovi rași. Se 
schimbă cataplasmele de 

| 2 ori pe zi.
I_________________________  
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I
I 
I 
I
I 
I 
I
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gălbenușul, sare, albușul bătut 
spumă și mărar tocat. Se dau la 
cuptor timp de 20 de minute cu 
sos alb, sau cu sos de roșii. Când 
se prepară cu sos de roșii, se 
servesc cu smântână sau iaurt.

’<:■ Creier pane: 1 creier de 
vacă (sau 2 de vițel ori de porc), 
2 ouă, 2 linguri făină, 4 linguri 
pesmet, sare, 2 linguri unt sau 
untură (ulei). Se fierbe creierul și 
rece se taie felii de grosimea 
degetului; se sărează, se dau prin 
ou, prin făină, iar prin ou și apoi 
prin pesmet, se prăjesc în 
grăsimea încinsă. Se servește cu 
sote de morcovi, de mazăre sau 
de fasole verde. (Din „Practic! 
instructiv! Educativ!")
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Control guvernamental Corneliu Vadim Tudor
Premierul Radu Vasile a soli

citat Departamentului de Control 
al Guvernului (DCG) să declan
șeze o anchetă la Imprimeria 
Statului, a declarat Răsvan Po
pescu, purtătorul de cuvînt al 
Guvernului. Popescu a spus că 
decizia premierului pornește de 
la premisa că la Imprimeria Sta
tului "se pare că s-au tipărit tim
brele vizate în afacerea «Țiga-
—

reta II»". De asemenea, Radu 
Vasile a sesizat DCG pentru a 
pune la punct modalitățile con
crete de verificare a activităților 
desfășurate, pînă în prezent, de 
consulatele României în străi
nătate. Ancheta DCG la con
sulate a fost cerută printr-o scri
soare adresată premierului 
Radu Vasile de către președin
tele Emil Constantinescu.

nu se lasă
Exerciții 
participare străină

■y

Liderul PRM, Corneliu Vadim 
Tudor, a afirmat în plenul Sena
tului că Dragoș Constantinescu, 
fiul președintelui României, "a 
cumpărat cu 600.000 de dolari o 
vilă de protocol, care a aparținut 
Corpului Diplomatic”.

Vadim a făcut declarația în 
. cadrul unei intervenții pe care o

solicitase pentru a răspunde 
senatorului ecologist Marcian 
Bleahu, care îi reproșase ab
sența de la lucrările Senatului și 
ale Comisiei de politică externă 
a acestei Camere. Liderul PRM a 
arătat de la tribuna Senatului o 
fotografie a acestei vile, dar nu 
a oferit alte amănunte.

Compania greacă de tele
comunicații OTE a încheiat o 
alianță cu concernul ameri
can Southwestern Bell Co
mmunications Inc.(SBC), în 
vederea preluării a 35% din 
acțiunile RomTelecom, care 
urmează să fie privatizată, in
formează AFP, care citează 
presa economică elenă. Acor
dul a fost semnat în cursul 
săptămânii trecute, ultima zi 
de depunere a ofertelor pen
tru preluarea acțiunilor Rom
Telecom a fost luni, 11 mai.
.................... .......

Reprezentanții SBC au a- 
dus în discuție, luna trecută, 
posibilitatea retragerii din 
competiția pentru privatizarea 
RomTelecom, fără însă a a- 
nunța oficial Ministerul român 
al Comunicațiilor. Celelalte 
societăți interesate de priva
tizarea societății române de 
telecomunicații sînt France 
Telecom, Deutsche Telekom, 
Koninklijke PTT Nederland 
(KPN) și STET Italia.

OTE, care este cea mai 
mare companie publică din

Grecia, și-a extins, în ultimii 
ani, prezența în zona Balca
nilor și a fostelor state din 
URSS. în 1997, grupul OTE a 
achiziționat 20% din compa
nia națională de telefonie din 
Serbia, în alianță cu societatea 
italiană de telecomunicații, și a 
preluat 90% din compania na
țională telefonică din Armenia.

Compania americană 
SBC operează peste 33 mili
oane linii telefonice fixe și are 
circa cinci milioane abonați la 
rețelele de telefonie mobilă

din SUA. SBC are investiții 
în zece țări, numărul anga- 
jaților ridicându-se la 
116.000. Compania a ra
portat, pentru 1997, venituri 
de 25 miliarde dolari.

Guvernul român a anun-. 
țat că prima etapă a privati
zării RomTelecom, care 
constă în vânzarea unui pa
chet de 35% din acțiuni, se 
va încheia la începutul lunii 
iulie, fiind urmată de vânza
rea unei cote de până la 5% 
către salariații societății.

-r

S.C. FARES S.A. ORĂȘTIE^

Președintele Emil Con
stantinescu a cerut Parla
mentului să aprobe partici
parea unor unități (subuni
tăți) din armata americană 
și franceză la aplicații, exer
ciții și activități de pregătire 
în comun cu unități (subuni
tăți) ale armatei române, pe 
teritoriul național, în perioada 
mai-iunie 1998. în scrisoarea 
prezidențială se precizează 
că aceste cheltuieli sunt cu
prinse în bugetul Ministerului 
Apărării Naționale pe anul în 
curs. Solicitarea președintelui 
se referă la patru exerciții de 
pregătire militară bilaterală 
cu SUA și Franța.

Pregătirea militară co
mună cu echipajul din SUA 
va avea loc la baza aeriană 
Otopeni în perioada 14-19 
mai, urmând a participa 60 
de militari americani și trei 
avioane de transport C-130. 
în acest caz, fiecare parte își 
va plăti cheltuielile.

Două din pregătirile mili
tare comune cu echipaje

franceze se vor desfășura la 
baza aeriană Mihail Kogăl- 
niceanu, în perioada 5-9 iu
nie. Francezii participă cu 
patru avioane Alpha Jet într- 
o aplicație și cu uri avion de 
transport C-130 sau Xingo 
în cealaltă aplicație. Toate 
aceste trei exerciții de pre
gătire au drept scop antre
namentul aerian în comun.

La Caracal, în perioada 
11-18 iunie, 30 de militari 
parașutiști francezi se vor 
antrena cu o subunitate de 
parașutiști români, în scopul 
instruirii în comun.

Cheltuielile legate de e- 
xercițiile bilaterale comune 
româno-franceze se suportă 
de partea română, pe bază 
de reciprocitate prin instru
irea unor subunități similare 
române în Franța.

Comisiile parlamentare 
de apărare urmează să se 
pronunțe asupra solicitării 
prezidențiale, care apoi va fi 
trimisă spre aprobare în șe
dință comună. {MEDIAFAX}

awi ai aaasr sat ai va
x

Vă oferă
confecții și reparații bijuterii din aur și argint 

Contactați-ne la sediile noastre din:
• Deva, P-ța Victoriei, bl. 10, sc. 2, parter, tel: 

233129 (zilnic, între orele 9-17, iar sâmbătă, între 
orele 9-13).
• Ilia, str. Libertății, nr.10, tel: 153 (vineri, între 

orele 9-17).
De asemenea, angajează bijutieri și organizează 

^selecție pentru ucenicie la locul de muncă. J

fC REMPET SĂN 
DEVA

angajează de urgență TIPOGRAF
Condiții: minimum 3 ani vechime în domeniul Offset 

Relații la tel 054-241940, int. 34; 247572 sau la 
sediul firmei din Orăștie, str. Plantelor, nr. 50.

Condiții de salarizare avantajoase!

1 ~7 FILIALA
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5.C. Metalchim 5.A

str. C.A.Rosetti, nr. 5, 
tel. 221273, int. 194; 195, fax 226161 

informează agenții economici din municipiul Deva și 
împrejurimi că începând cu data de 15.05.1998 execută 
următoarele activități noi care nu au mai fost realizate 

în cadrul societății:
E încărcat tuburi de oxigen puritate minimum 99,2%; 
E reparat tuburi de oxigen și reductoare;
S verificat la scadență funcționarea tuburilor de 

oxigen și reductoare.
Rugăm pe cei interesați să depună comenzile la Serv, 

desfacere.
v----  ----------------------------------

Regia Autonomă a 
Huilei - România

Cu sediul în Petroșani, str. Timișoara, nr.2 
Organizează în data de 20 mai 1998, ora 10,

Produse alimentare pentru cadouri de 1 Iunie 
"Ziua copilului".

Taxa de participare: 400.000 lei.
Garanția pentru ofertanți: 20.000.000 lei.
Taxa și garanția se vor depune la casieria RAH ■ 

România până la data licitației sau în cont 
301208001 BCR Petroșani.

Ofertele se vor transmite până la data de 19 mai 
1998, ora 14, la sediul RAH ■ România ■ Direcția 
tehnică electromecanică sau la fax: 054/541282.

Informații suplimentare la tel: 054/541790 sau 
054/231528.

Cu sediul în Mintia, str. Șantierului, nr.l, jud. 
Hunedoara

Valorifică 
următoarele materiaTerefolosiDiIerreroase și 
neferoase, traverse beton uzate, cenuși plumboase 
și acumulatori uzați, bandă cauciuc uzată.

Licitația va avea loc la sediul filialei în data de 
02.06.1998, ora IO, unde se află și listele cu prețurile 
de începere a licitației și "Caietul de sarcini".

Relații la telefoanele: 211150, 214040, int. 135.
Pentru materialele neadjudecate vor avea loc noi 

licitații, săptămânal, în ziua de marți, ora IO.

Deva
Organizează licitație în flecare zl de marți, 

ora 11, începând cu 19 mal 1998, până la 
lichidare, pentru:

■ autotractor cu șa, 20 tone;
■ auto TV 1,5 tone cu caroserie de Izotermă;
■ electrostivuitoare și transpalete;
■ boxpalete metal șl europalete fag.
De asemenea, societatea oferă pentru 

închiriere spatii depozitare la Deva și Petroșani. 
Informații suplimentare la 

telefon: 054/212844.

Societatea româno-canadiană 
Luxten lighting S.A.București

LUXTEN DEVA
Tel/fax - 054 - 232 008

OFERĂLA PREȚUL DE FABRICAȚIE:
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



11 L - Vând Dacia

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând garsonieră Simeria, 
str. 1 Decembrie, bloc 102 A, 
scara A, ap.15, F3. (7635)

• Vând urgent apartament 2 
camere, parter, Gojdu, posi
bilități privatizare, preț foarte 
avantajos. Tel. 232922 (7639)

• Vând apartament 2 camere, 
confort 1 Brad. Tel. 650042 (7502)

• Vând apartament 2 camere, 
Brad și Dacia 1310. Tel. 655305 
(7507)

• Vând apartament 3 camere, 
parter, pivniță, posibilități pri
vatizare, preț negociabil, Orăș- 
tie, Mureșului’, bl. 16/119. (7377)

• Vând urgent Dacia 1310, 
stare excepțională, fabricație 
1984, Orăștie, str. 1 Mai, 54. Tel. 
241242, preț negociabil. (7373)

• Vând apartament 2 camere, 
îmbunătățit, Micro 15. Tel. 
626723, după ora 20 (7606)

• Vând apartament Micro 15, 
îmbunătățit, preț negociabil. Tel. 
624239 (7052)

• Vând casă, 6 camere, 
cartier Oituz (micul Dallas). Tel. 
220676, după ora, 20. (7609)

• Vând casă cu anexe, gră
dină, Trestia, nr. 4. Informații 
Câinelui de Sus, Băița, nr. 81 . 
Tel. 216 sau 668105'(7623)

• Vând garsonieră, zona Mio
rița. Tel. 623273, după ora 20. 
(7659)

• Vând ARO 320, camionetă, 
an fabricație 1984, cu CI, înma
triculat cu numere noi. Tel. 
232613, int. 143, 627031. (7062)

1410, C.N. și 
apartament 3 camere. Tel. 
625381, 232404 (7595)

• Vând Dacia Break, an fabri
cație 1992, plus CI, stare foarte 
bună, multiple îmbunătățiri, 
sistem alarmă, piese schimb. 
Informații tel. 225231 (5048)

• Angajăm lucrători calificați 
în domeniul amenajărilor inte
rioare, instalații termice, montaj 
tavan fals. Experiență necesară. 
Tel/fax: 054/216654 (7591)

ADUCE CALITATE VIEȚII

• Vând casă marcat bani, 
cântar semiautomat, 4 mese 
plus 20 scaune plastic, noi, 
piese Opel Rekord, 2300 D. Tel. 
221870 (7626)

• Vând tobe concert 4 tamuri 
"Amati Imperial", 2000 DM, 
negociabil și tobe "Mundial", 
200 DM. Tel. 671622 (7627)

• Vând moară cu ciocane, 
capacitate 2 tone/oră, selector 
capacitate 5 tone/oră, moară cu

• Vând Trabant 601, preț valțuri pentru mălai, capacitate 
convenabil, Deva. Tel. 234145, 
după-masa. (7633)

• Vând IMS pe motorină, 
stare bună. Informații Vărmaga, 
familia Urs, nr.113. (7632)

• Vând tractor 18 CP, cu plug 
și disc sau schimb cu U445, 
plus diferență. Boz, nr. 196, fa
milia Lucaci. (7628)

• Vând vitrine frigorifice ori
zontale, stare nouă, preț avan
tajos. Tel. 094/561586 (7638)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (90.000 lei), 
video, satelit. 092/368868.

• Vând materiale pentru in
stalații, cazane, 20 kW, Junkers 
Bosch, încălzitoare apă Junkers 
Bosch, calorifere Germania, piese 
și țevi din cupru, piese și țevi 
românești pentru apă, gaz, încăl
zire centrală. Tel. 058/733508, 
Sebeș, lângă autogară. (7063)

• Cumpăr cupoane agricole, 
ofer 100.000 lei /buc. Informații 
tel. 092/227610 (5074)

• Vând stație voci 2 x 300 W. 
Fintoag, 142.’(7579)

• Spray contra ejaculării 
rapide, medicamente potență, 
afrodisiace. 01/6376273, 092/ 
342628, 092/342629 (OP)

• Vând motocultor, rulotă de 
vacanță, cuptor cu microunde. 
Tel. 212463 (7608)

• Vând dozator, marca Bosch, 
trei capete, nou. Preț negociabil. 
Informații la tel. 094/524487 
(7602)

0,5 t/oră. Relații 068/213988, 
între orele 8-15, în zilele lu
crătoare. (7622)

• Vând lăzi orizontale, inven
tar apicol și ceară. Informații tel. 
234211, 094/591600 (7658)

• Cumpăr talon ARO 320 D 
camionetă, Vorța, nr. 26. (7662)

V
ÎNCHIRIERI

• Caut pentru închiriat apar
tament cu 3-4 camere. Tel. 094/ 
590778 (7621)

OFERTE DE
SERVICII

• Firmă de distribuție caută 
agenți comerciali cu permis de 
conducere și autoturism propriu, 
vârsta maximă 35 ani. Informații 
la tel. 092/734877 (7639)

• Caut distribuitor produse 
cosmetice, comision 30 la sută. 
Tel. 770870, mobil 094/862332 
(7265).

• Familie serioasă îngrijește 
bătrân sau bătrână, contra 
locuință. Tel. 092/700102 (5071)

• Instalăm interfoane de 
scară, vile, birouri. Tel. 624055 
(7598)

• S.C. executăm lucrări de 
construcții, acoperișuri terase, in
stalații diferite. Tel. 221870 (7626)

r» ■»_ -
DIVERSE

• Primăria orașului Hațeg
organizează în data de 29.05. 
1998, ora 10, licitație publică 
pentru închirierea unui spațiu, 
fosta cramă, din str. Piața Bu
cura, nr. 2. în caz de nead- 
judecare licitația se va repeta în 
fiecare zi de vineri a săptămânii. 
Informații suplimentare la tel. 
770257 (7267)______________

• S.C. Rompiro SA Orăștie,
str. Codrului nr. 25, organizează 
licitație pentru executarea lu
crării: Reabilitarea sistemului 
de încălzire centrală a so
cietății. Licitația va avea loc la 
sediul societății în data de 
25.05.1998, ora 10. Caietul de 
sarcini se poate achiziționa 
contra sumei de 100.000 lei, 
de la secretariatul societății în 
perioada 18-22.05.1998. 
(7373)_____________________

• S.V.M. ROMINTRADE ajută 
persoanele disponibilizate cu 
Ordonanța 9 pentru recupe
rarea rapidă a sumei. Relații 
la tel. 234048, între orele 9-16 
(O.P)

• S.C. Săceleana SRL pro
duce și comercializează stâlpi 
din beton pentru scări și bal- 
coane. Tel. 730618 (7620)

• Târg de animale. Simeria, 
16 mai 1998, intrarea gratuită. 
(7665)

PIERDERI

i

INVESTIȚI ÎN CALITATE!
Din oferta specială de echipamente frigorifice, vă recomandăm:

© Frigider ART 785
Două uși, volum total 235L (congelator - 48L)

• Pierdut dovadă cod fiscal 
4634310. Se declară nulă 
(7326)

• Pierdut dovadă cod fiscal 
4634299.0 declar nulă (7624)

de la 2.493.000 lei
fără TVA

® Combină frigorifică ART 812
Două uși, volum loial 241L (congelator ■ 79L)

de la 2.849.000 lei
fără TVA

RTC HOLDING 
Timisoara

kngqjeazs»

de la 1.943.000 lei
«rim© Congelator AFB 409

3 sertare, volum total 130L

Nai cnqmk wx li tnodilk.il» funcfk 4» anul LStl

DEVA-SAT - Str. Avram lancu Bl HI, parter, Deva 
DOMUS Bd. Mihai Vitcazu Bl. 43, Deva 
ELECTROSTAR - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 8. Petroșani 
ELECTROSTAR 
IMCOMEX 
IMCOMEX 
QUASAR - 
QUASAR - 
QUASAR - 
QUASAR
SILOG ELECTRONICS 
SIMAL
TRANSERNA - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 109A. Petroșani

Str. Mihai Viteazu nr. 44, Vulcan
- Str. 1 Decembrie, nr. 11 A, Deva
- Str. N. Bălcescu, nr. 11, Orăștie
Bd. Decebal, Bl. R, parter, Deva
Bd. Dacia, nr. 37, Hunedoara
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 59, Petroșani
Bd. Eroilor Bl. E, Orăștie

Bd. Decebal Bl. S, parter, Deva
Bd. Decebal, Complex Com, Deva

A

'In perioada 
11 Mai -15 Iunie, 

profitați de 
ioferta specială 
WHIRLPOOL 
în magazinele:

agent vânzâri
Condiții:

E vârsta maximă: 30 ani;
S minimum studii medii; 
0 permis de conducere cat. B;
S experiența în domeniu 
constituie un avantaj;
0 disponibilitate pentru 
deplasări.

Rugăm trimiteți curriculum 
vitae prin fax: 056/201866, 

până la 17.05.1998

MEiqillE DE RIBLKIWTE
"CUVÂNTUL LIBERff

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

* DEVA ■ la SEDIUL REDACȚIEI din str. 1 
Decembrie, nr.35 (în clădirea Tribunalului Județean); 
• la chioșcul de lângă Sala Sporturilor; - la chioșcul 
din CARTIERUL MICRO 15 (stația de autobuz 
'‘Orizont");

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

* BRAD, strada Republicii (tei. 650968),
ia sediul S.C."MERCUR";

* ORĂȘTIE, ia chioșcul de lângă magazinul 

“Palia";
+ HAȚEG, pe str.Progresuiui, nr.1 (în spațiul 

secției foto). Telefoane: 770367, 770735.
Agențiile ziarului nostru asigură, ia taxe 

rezonabile, publicarea cu maximă promptitudine
a tuturor anunțurilor de mică și mare publicitate.

13 MAI
1 dolar SUA 8484 lei
1 marcă germană 4786 lei
100 yeni japonezi 6371 lei
1 liră sterlină 13856 lei

1 franc elvețian 1 5731 lei

1 franc francez 1427 lei

100 lire italiene 485 lei
Cursurile incluse in această listă au la bază cotații ale societăților 

bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta 
listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în tranzacții efective de 
schimb valutar și înregistrări.

CASA DE CULTURĂ A 
MUNICIPIULUI DEVA

UNIVERSITATEA POPULARĂ

începând de azi, 14 mai 1998, ora 8, se iac 
înscrieri pentru următoarele cursuri și cercuri de 
calificare și pregătire profesională:

1. Cofetar-patiser;
2. Laborant C.T.;
3. Foto color.
Informații obțineți la tel: 216882.
Acte necesare:

> copie act de studii legalizată;
> copie certificat naștere legalizată;
> pentru doamne certificat de căsătorie.

Z """ '' ............................ ' "' ' ' ’ >

D.G.M.P.S. - Oficiul Județean de Foiță de Muncă și Șomaj Deva
SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCA VACANTE, LA DATA DE 12.05.1998

x______________________i______________________________________________________________________ x

agent comercial 55
arhitect urbanism, peisagis

tică și amenajarea teritoriului 1
asistent medical generalist 5
barman 5
cofetar 5
confecționer - asamblor 
articole din textile 73
contabil 1
croitor 10
croitor-confecționer îmbră

căminte după comandă 1 
cusător piese din piele și
înlocuitori 12

cusător piese la încălțăminte 10

economist în industrie 5
electronist 1
frigotehnist 4
gestionar depozit 9
inginer chimist 1
inginer ecolog (de mediu) 1 
inginer mecanic 1
lăcătuș construcții

metalice și navale 20
lăcătuș mecanic 15
lăcătuș montator agregate 

energetice și de transport 18 
maistru în industrializarea 

lemnului 2
maistru mecanic 1

operator mașini multiplicat 1 
ospătar (chelner) 4
patiser 2
paznic 11
secretară 1
strungar universal 4
sudor autogen 43
șofer autobuz 1
șofer autosanitară 1
tâmplar universal 47
turnător formator 10
vânzător 17
vânzător bilete 6

tot. locuri de muncă vacante 404

^Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Oficiul Județean de Forțe de Muncă ș? 
Șomaj Hunedoara-Deva puteți primi de la Centrul de Informare și Documentare, Clubul Șomerilor Deva, 
precum și de la Birourile de Forță de Muncă și Șomaj din Hunedoara, Călan, Orăștie, Brad, Simeria, Hațeg, 

^Petroșani, Lupeni, Vulcan, Ilia, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 8.30 - 12.30 ,
I



Cuvântul liber

S.C. CONSUL DEVA S.AS.C. MODE Pălării
Cristina” Import-Export 

S.R.L. Deva
Organizează concurs pentru ocuparea 

postului de director marketing.

studii superioare 
cunoscător al unei limbi străine 
vârsta 30-45 ani 
curriculum vitae

Societate de servicii informatice autorizată de 
Centrul de Pregătire în Informatică - București 

organizează

cursuri de pregătire in informatică 
utilizatori și operatori calculatoare 
ajutor programatori și programatori 

în domeniul calculatoarelor PC compatibile IBM. 
Cursanții dispun de un laborator dotat cu calcu

latoare moderne, rețea de calculatoare și acces la 
Internet.

Data începerii cursurilor este 25 mai 1998.
Se acordă diplome autorizate de C.P.I. - București și 

recunoscute de Ministerul Educației Naționale.
Informații suplimentare la tel. 216257, 211130 și la 

sediul din Deva, b-dul Decebal, bloc P mezanin.
V

salariu atractiv, plus procent din cifra de vânzări 
autoturism de serviciu 
muncă într-un colectiv deosebit

S.C. “lori Noi” SA Petroșani X

( Prin tipografia Matinal
Execută cupromptitudine orice comandă de tipărituri, albnegru- 

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

Bălcescu,nr. 2sau la telefoanele:054/541662;054/542464. • 
Fax. 054/545972

y

SC AUROCAR SERV SRL ORĂSTIE
Dealer autorizat al SC Automobile Dacia SA 

Pitești
vinde toată gama de autoturisme Dacia

în maximum 7 zile.
De asemenea, automobilele pot fi achizițio

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

Auto schrott Transit Arad
Calea Lipovei, nr. 211

Tel: 057/267089,057/266033,018/621910, Fax: 057/259833-

Parc auto specializat în cumpărări și dezmem
brări autoutilitare (mașini transport marfă și 
persoane) vinde din stoc piese pentru majoritatea 
bus-urilor până la 3,5 t precum:

VW LT, transporter, Ford Transit, Fiat Ducato, 
Iveco, Renault Master, Trafic Citroen C 25, C 35, 
Peugeot J5, Mercedes 207-407.

De asemenea, aduce la comandă în regim de 
urgență piese de schimb noi pentru autoturisme și 
autoutilitare (elemente caroserie, piese motor) atât 
europene cât și japoneze.

gjgTOJj Singurul parc-auto specializat în 
autoutilitare din vestul țării.

-■

,,,Va veți pulea întâlni cu modetul
«UL-. DAF 95 XF (saroni utile 104-401),

declarat camionul anului și cu noile modele DAF 85 CF, precum 
și cu camionul DAF 45 (sarcini utile 3,5t).
4 Mai, Târgu-Mureș Piața Trandafi ilor (lângă Teatru)
5-6 Mai, Bacău, Parcarea Stadionului Municipal
7 Mai, Brăila, Str. Fața Portului nr. 1

Vă așteaptă !

INTERNATIONAL s.R.L
unic importator al produselor 
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Deva: S.C. SILOG ELECTRONICS S.R.L., 
Bd. Decebal Bl. 5 

Hunedoara: S.C. SILOG ELECTRONICS S.R.L., 
Bd. Dacia Nr. 6B, Bl. 5

Orăștie: S.C. SILOG ELECTRONICS S.R.L., 
Eroilor Bl. A parter
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Unica lucrare în care legislația muncii este prezentată special pentru cei 
99% dintre manageri care nu au cunoștințe juridice. Vă recunoașteți? Ori 
de câte ori aveți de rezolvat o astfel de problemă, indexul, codurile 
speciale de pagină și cuvintele-cheie vă conduc, în doar câteva 
secunde, la informația dorită. Textele de lege, comentariile, exemplele 

vde aplicare, spețele și, după caz, modelele de formulare permit accesul 
rapid la aflarea soluției pentru orice problemă.

NOUTATE ABSOLUTA!
Consilier - Legislația Muncii» este actualizat periodic: abonații primesc un set de fascicole ce completeazâ sau, după 

caz, înlocuiesc informațiile perimate, iar modul său de organizare (biblioraft) permite inserarea, cu ușurință, a noilor pagini 

la locurile indicate de editor.
-J
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[ Luna Crucii Roșii Române
Mai este Luna Crucii Roșii 

Române. Filiala Hunedoara și-a 
propus să organizeze în această 
perioadă următoarele activități:

- Peqtru verificarea însușirii 
cunoștințelor de bază despre 
mișcarea internațională de Cruce 
Roșie și Semilună Roșie, a istoriei 
Crucii Roșii Române, a principiilor 
ei fundamentale, a verificării 
însușirii cunoștințelor de bază și a 
deprinderilor practice pentru 
acordarea corectă a primului 
ajutor și a celor de prevenire a 
accidentelor, pentru promovarea 
sentimentului solidarității umane 
față de cei aflați în suferință și 
pentru păstrarea și îmbunătățirea 
sănătății fizice și morale vom 
organiza împreună cu 
Inspectoratul Școlar Județean, 
Direcția Sanitară Județeană și 
Serviciul Circulație din cadrul

Protecția culturilor agricole
întrucât se semnalează 

pericolul compromiterii 
producției la culturile de cereale 
păioase din cauza atacului 
acestora în perioada de 
vegetație de către unele boli sau 
dăunători, foarte importante sunt 
măsurile^ de combatere a 
acestora. în special la grâu și orz 
este vorba despre făinare, 
septorioză (pătarea brună), 
ruginile și fuzarioza spicelor 
(apariția zonelor decolorate).

"Cristal de armindeni'”
Ediția a Vlll-a a unei 

cunoscute manifestări cultural- 
artistice, Festivalul - concurs 
de muzică, dans și poezie 
’Cristal de armindeni” 
debutează duminică, 24 mai 
a.c.,la Petrila, în organizarea 
Consiliului local, a sindicatelor 
libere de la E.M. Lonea, E.M. și 
Preparația Petrila, Centrul 
Județean al Creației Populare.

Manifestarea petrileană se 
adresează în principal tinerilor 
interpreți al căror talent se 
dorește a fi promovat.cm Promisiune neîndeplinită IT,

Biserica reformată din Baia 
de Criș are de mai multă vreme 
acoperișul turlei deteriorat. Din 
acest motiv lăcașul de cult 
contrastează cu clădirile din jur, 
dând impresia unei clădiri 
părăsite. Lucrurile insă nu stau 
așa. Biserica funcționează, dar 
enoriașilor parcă le este rușine 

locul lor de închinăciune a 

Inspectoratului Județean de Poliție 
- fazele zonale ale concursului 
pentru sănătate și prim ajutor 
"Sanitarii pricepuți", la Deva, 
Hunedoara, Petroșani, Simeria, 
Călan, Hațeg, Orăștie, Brad. De 
asemenea, vom realiza și concursul 
cu premii "Crucea Roșie Română - 
aproape o poveste", la Deva.

- Participarea a 2 detașamente 
de intervenție ale Crucii Roșii din 
Deva și Simeria la Aplicația 
Comună Internațională de 
protecție civilă româno-ungară, 
"Mures '98", în orașul Simeria.

- Organizarea pentru părinți și 
bunici de cursuri de acordare a 
primului ajutor în caz de accidente 
și îmbolnăviri la copii preșcolari (l- 
6 ani) la Deva, Vulcan, Petroșani, 
Simeria, Călan, Hunedoara, Brad.

- Primirea delegațiilor Crucii 
Roșii Germane Bad Sackingen și

Deoarece există semnale că și în 
județul nostru au apărut aceste 
boli care diminuează drastic 
recolta, producătorii agricoli și 
proprietarii culturilor sunt sfătuiți 
să controleze permanent lanurile 
și să se adreseze specialiștilor 
de la centrele agricole sau de la 
Inspectoratul pentru protecția 
plantelor în vederea stabilirii 
metodelor de tratament 
fitosanitar.

Nu mai insistăm asupra

Secțiunile concursului sunt 
următoarele: •muzică ușoară; 
•muzică folk; *dans modern; 
• poezie și proză scurtă.

Participă ca invitați în afară 
de concurs personalități ale 
vieții artistice românești 
îmbogățind paleta artiștilor 
care au ridicat prestigiul 
festivalului până acum: Mircea 
Vintilă, Adrian Pintea, George 
Stanca, Nicu Alifantis, Vali 
Sterian și “Compania de 
sunet", Loredana Groza, 
Cătălin Crișan, Octavian

ajuns într-o așa stare de 
degradare.

La insistențele repetate ale 
primăriei pentru repararea 
acoperișului - operație pentru 
care s-a angajat să acorde și 
sprijin material - preotul bisericii 
reformate din Deva, care are în 
grijă și biserica de același cult 
din Baia de Criș, a promis că 

Rastatt, care vor sprijini 
finanțarea sediilor de Cruce 
Roșie din Vulcan, Hațeg și 
Orăștio și a delegației Crucii 
Roșii Belgiene din d'Aiwaiile 
care vor aduce ajutoare 
umanitare (alimente și 
încălțăminte pentru casele de 
copii l și 2 din Deva).

- Ajutorarea a 30 de familii 
foarte sărace din Deva cu 
pachete cu alimente în valoare 
de l.500.000 lei.

- Difuzarea conform Legii 
Crucii Roșii a timbrelor de Cruce 
Roșie cu ocazia manifestărilor 
culturale și sportive organizate în 
mai pentru realizarea de fonduri 
cu destinația calamități, 
dezastre.

Biroul Filialei Județene 
de Cruce Roșie J

La talcioc 
găsești de toate 

pentru toate 
buzunarele.

Foto: Eduard 
CHiROiU

cauzelor ce determină apariție 
bolilor și a dăunătorilor 
acestea ținând de folosirec 
unor semințe nesănătoase ș 
netratate sau de nerespec- 
tarea tehnologiei, ci trebuie 
adusă în atenție necesitatea 
intervenției prompte ș 
eficiente cu măsuri de 
protecție care să 
valorificarea în 
potențial productiv al lanuriloi 
de cereale păioase. (N.T.)

Ursulescu, Ducu Bertzi, 
Gheorghe Gheorghiu, 
Daniela Gyorfi, Sanda 
Ladoși, Vasile Șeicaru, 
Mircea Rusu Band și Narcisa 
Suciu.

Tinerii interpreți amatori 
care doresc să-și încerce 
forțele în cadrul Concursului 
prilejuit de ediția a Vlll-a a 
Festivalului “Cristal de 
armindeni” sunt rugați să se 
adreseze factorilor orga
nizatori menționați în cel mai 
scurt timp. (M.B.)

problema se va rezolva. Când? 
Nu se știe pentru că preotul 
respectiv se pare că a uitat 
promisiunea. Enoriașii re
formați din Baia de Criș poate 
că până la urmă îl vor ierta pe 
preot. Nu știm cum va motiva 
acesta promisiunea neînde
plinită în fața lui Dumnezeu. 
(Gh. P.)_____________________)

CUPOANELE AGRICOLE - FOLOSITE 
ÎN SCOPURILE DESTINATE

Pentru municipiul Brad și 
cătunele din componența sa - 
Mesteacăn, Țărățel, Valea - 
Brad, Potingani, Ruda - Brad - 
au fost repartizate în această 
primăvară 2.500 de cupoane 
agricole. într-o bună conlucrare 
Primărie - Oficiul Poștal Brad, 
cupoanele s-au distribuit prin 
ghișeele poștale, la care au fost 
repartizate localitățile din 
structura municipiului. în acest 
fel s-a asigurat corectitudinea și 
operativitatea distribuirii acestor 
importante ajutoare în munca 
agricultorilor.

După cum ne spunea 
deunăzi dl ing. loan Lazăr 
Avram, inspector de specialitate 
la oficiul agricol al Primăriei 
municipiului Brad, până în 
prezent au fost înmânate 
aproape 1400 de cupoane, fiind 
folosite exclusiv în scopurile 
cărora le-au fost destinate.

- Am auzit că unii ie-au

11 percehi de copii s-au prins 
în joc. Joc de pe la ei, de sub 
poalele Parângului , de pe văile 
Jiețului și ale Jiului de Est. Sunt 
elevi în ciclul primar la Școala 
Generală nr. 5 Petrila și tare le 
place jocul de când învățătorul 
Iulian Doda se ocupă de 
pregătirea lor.

De curând, li s-au alăturat și 
alți colegi, iar acum peste 30 de

Drepturile omului - 
bază a democrației « 
și statului de drept

Cu sprijinul organizației 
“Mensen in Nood/ Bilance” din 
Olanda, Liga Apărării Dreptului 
Omului (LADO) a inițiat o amplă 
acțiune de dezbatere a 
problematicii și documentelor 
internaționale referitoare la 
protecția drepturilor omului. La 
această dezbatere participă 
membri ai parlamentului, con
ducători ai autorităților, repre
zentanți ai partidelor politice, ai 
organizațiilor neguvernamentale, 
presei, sindicatelor etc.

în cadrul desfășurării acestui 
program bazat pe dialog între 
participants, la Petroșani a fost 
inițiată o “masă rotundă". 
Aceasta va avea loc în 15 mai, în 
sala de marmură a Primăriei, 
între orele 12-14.

între altele, manifestarea are 
următoarele teme: “Drepturile 
omului - bază a democrației și 
statului de drept”, “Starea 
respectării dreptului omului”, 
"Conlucrarea cu privire la 
promovarea și protejarea 
dreptului omului între orga
nizațiile neguvernamentale, 
organismele guvernamentale și 
instituțiile locale”, “Soluții și 
sugestii privind desfășurarea 
unor probleme de educație 
civică și promovarea drepturilor 
omului în România".

Valentin NEAGU

vândut pe te miri ce, că n-au 
prea avut haznă de eie, ne-am 
exprimat părerea față de dl 
Avram.

- Poate prin alte părți, unde nu 
prea este pământ și oamenii nu 
au ce face cu cupoanele.

- Deci, ia Brad totul este in 
ordine cu cupoanele agricole.

- Da. Am avut și noi în toamnă 
unele probleme, fiind cumpărate 
pe cupoane agricole și alte 
materiale și produse decât cele 
necesare lucrului la pământ, însă 
acum le-am prevenit, ne-am 
corelat mai bine eforturile și 
interesele.

Cum ați asigurat 
produsele pentru acoperirea 
cupoanelor?

- Am conlucrat cu câteva 
firme și societăți comerciale 
specializate, autorizate, care au 
adus în municipiu, din alte județe 
ale țării, în baza cupoanelor 
agricole, cantități corespun

copii se întâlnesc, bisăptămânal, 
la școală ca să... joace. Sub 
îndrumarea coregrafului Nicolae 
Zăblău, surorile Mirabela și 
Nicoleta, alături de colegi din 
clasele a ll-a și a Hl-a A și B - 
Lăcrămioara, Daniel, Diana, 
Cristina, Mihaela, Alexandru, 
Cătălina, Mădălina, Cosmin, 
Angelica, Andrei ș.a. - copiii se 
inițiază, acum, și în dansuri de

r
■Conferință de presa a pre$e-> 
i dintelui Consiliului județean i
I Ieri, președintele Consiliului ll-a pentru integrare Est-1

| județean, dl Gheorghe Barbu, a
■ susținut la Deva o conferință de 
_ presă.
I Dialogul președintelui cu 
| ziariștii a fost motivat de
■ participarea delegației hune- 
! dorene condusă de domnia sa 
I la lucrările ședinței Comisiei a 
L—————————

PROMO
1. Bologna (9) - Lazio (5) 1X
Stimulată de posibilitatea 

participării în Cupa UEFA Intertoto, 
Bologna va lupta pentru cele 3 puncte.

2. Fiorentina (7) - Milan 
(10) 1X

în bună formă, gazdele sunt 
favorite.

3. Inter (2) - Empoli (11) 1
Deși n-a terminat pe primul 

loc, Inter are destule satisfacții 
(Cupa UEFA ’98, un loc în Liga 
Campionilor) și dorește să 
încheie bine și această partidă.

4. Lecce (17) - Piacenza 
(14) X

Un meci dintre două echipe 
din “subsol”, numai că oaspeții 
par a fi scăpați de grija 
retrogradării, în timp ce gazdele 
■ffu mai au nici o salvare.

5. Napoli (18) - Bari (12) 2
Gazdele, blazate, trăiesc doar 

cu gândul cum va fi în “B”.
6. Parma (4) - Brescia (15) 1
Gazdele au asigurat un loc în 

Cupa UEFA, dar un loc 3 în 
clasament (posibil) nu le-ar strica.

7. Roma (6) - Sampdoria 
(8)12

Roma, cu un loc asigurat în 
Cupa UEFA, va juca mai detașat, 

JjSamp” ar ținti chiar victoria 

zătoare de cartofi, ovăz și 
porumb de sămânță, îngră
șăminte complexe și pe bază de 
azot, semințe de legume, 
erbicide și substanțe de 
combatere a dăunătorilor. 
Respectivele societăți au fost 
controlate pentru a respecta 
riguros buletinele de calitate a 
produselor. Nu s-au făcut 
greșeli, operațiunea a decurs 
normal, agricultorii s-au declarat 
mulțumiți de cupoane, care i-au 
ajutat efectiv la lucrările 
câmpului.

Acolo unde există preo
cupare și interes, înțelegerea 
rostului cupoanelor agricole, ele 
sunt, într-adevăr, de un real 
sprijin, chiar dacă nu prea 
consistent, în munca lucrătorilor 
din agricultură. Roadele folosirii 
lor se vor vedea la strângerea 
recoltei.

Dumitru GHEONEA

societate și moderne, care-i 
atrag la fel de mult ca și jocurile 
populare. După ce, cu „Suita 
momâriănească”, elevii au cules 
multe aplauze și aprecieri, 
recent, micii artiști și-au arătat 
măiestria și în dansurile 
moderne, susținute pe scena 
Teatrului de Stat „I.D. Sîrbu" din 
Petroșani, într-un spectacol 
muzical-coregrafic. (L.L.)

■î

Vest a Ansamblului Re-1 
giunilor Europei la care | 
județul Hunedoara este! 
parte componentă de mai ■ 
mulți ani. într-un număr| 
viitor vom reveni cu detalii i 
de la conferința de presă. _ 
(IC.) I

CONCURSUL DIN
17 MA11998

pentru a-și păstra locul 8 ce le- 
ar aduce o participare în Cupa 
UEFA Intertoto.

8. Vicenza (13) - Udi- 
nese (3) X2

Dorință mare de victorie de 
ambele părți. Până la urmă, oaspeții 
pot pleca neînvinși; cu o victorie ar 
păstra locul 3 în clasament.

9. Ancona (19) - Chievo 
(9)1X

Ancona mai are puține 
șanse să evite retrogradarea. 
Lupta însă nu s-a încheiat.

10. Fidel is Andri a (15) - 
Padova (18) 1

Meci greu pentru oaspeți. F. 
Andria e mai aproape de 
victorie.

11. Foggia (17) - Perugia 
(5)X2

în acest med șansele sunt mai 
mult de partea oaspeților, deși 
Foggia are mare nevoie de puncte.

12. Venezia (2) - Castei 
di Sangro (20) 1

O partidă în care Venezia nu 
poate pierde nici un punct.

13. Verona (11) •
Reggiana (7) X

Cel mai apropiat de adevăr 
ar fi un rezultat de egalitate în 
această partidă.______________ *
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