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Insistentele critici adresate coaliției guvernamentale 
privind lipsa unor programe clare de dezvoltare 
economico-socială nu au rămas fără ecou. Ca urmare,

receptând semnalele venite în special de la opoziție spre 
factorii de decizie de la guvernare, s-a adoptat un pro-
giarn de guvernare pentru perioada 1998-2000, unde se 

regăsesc, cu un loc impor
tant, și politicile agricole și 
de dezvoltare rurală.

Subliniind că agricultura 
va reprezenta unul din cele 
mai dinamice sectoare ale 
economiei românești,

Județul 
Hunedoara
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precum și un factor de stimulare a creșterii economice
agregate, programul menționat are în vedere o strategie 
care urmărește consolidarea proprietății private și 
asigurarea funcționării piețejor agricole. între obiectivele 
care asigură condițiile relansării sunt înscrise o serie de 
priorități. Prezentate succint, acestea vizează domenii de 
importanță deosebită cum ar fi: aplic.area de măsuri pentru 
reforma administrației publice în profilul agriculturii, 
dezvoltarea pieței funciare și crearea cadrului instituțional 
necesar pentru modelarea agriculturii prin dimensionarea
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optimă a exploatațiilor agricole, continuarea procesului de 
retrocedare a proprietățilorfunciare (terenuri arabile, pășuni 
și terenuri împădurite) prin extinderea cadrului legislativ 
conform protocolului consacrat Legii 169/1997, semnat de
către toți partenerii coaliției, concomitent cu adoptarea de 
' suri necesare întăririi gospodăriilor țărănești. în același 
'mp se are în vedere elaborarea cadrului instituțional 

pentru adrr distrarea fondului funciar al statului și pentru
privatizarea societăților comerciale agricole cu capital de 
stat, ca fond funciar al statului rămânând doar terenurile
rămase după retrocedare și privatizare.

Un alt obiectiv esențial se referă la faptul că se 
urmărește crearea unui sistem eficient de finanțare a 
agriculturii, inclusiv a unui sistem de asigurări contra 
factorilor de risc, precum și sprijinirea prin mijloace 
diversificate a producătorilor agricoli. De asemenea, în 
program se arată că se va facilita formarea de asociații 
ale producătorilor agricoli în domeniile aprovizionării și 
desfacerii producției, concomitent cu sprijinirea

Nicoiae TfRCOB

(Continuare în pag. 2) J

După ce a trecut 80 de 
ani prin viață, chiar de ziua 
copilului -1 iunie ’98, Sofia 
Gherman, din satul Văr- 
maga, comura Certeju de 
Sus, afos.tA a! în casa în 
care stlte «.ngură, bă
trâna a f 'st găsită mo -rt? 
Medicul legist a consistai 
că decesul a survenit ca 
urmare a strangulării, auto
rul furând 100.000 de lei.

Polițiștii au identificat 
în aceeași zi criminalul. El 
este un recidivist chiar din 
sat, are 25 de ani și se 
numește Florin Ovidiu 
Muntean. (V.N.)
\_________ ________________/

r Alergătorii 
pe rotile

Pe străzile Devei uneori mai liniștite au 
apărut în ultima vreme zeci de copii ce 
aleargă pe patinele cu rotile într-un ritm 
amețitor. Locul preferat sunt de altfel 

■ trotuarele printre trecători. în șir indian de 8- 
10 patinatori, ei se lansează într-o veritabilă 
competiție îmbrâncind în dreapta și stânga 
fără măcar să privească în urmă.

într-una din seri, în dreptul brutăriei 
“Spicul", o doamnă aste accidentată destul de 
grav; “rotiliștii" aleargă însă mai departe 
nepăsători. N-avem nimic împotriva acestui 
sport adoptat cu fervoare de sute de tineri 
pentru descătușarea energiei, dar acesta să 
se facă în limitele bunei-cuviințe. Stabilirea de 
către primărie a unor spații unde acesta să se 
poată practica fără perturbarea circulației pe 
trotuare ni se pare o soluție echitabilă. în caz 

contrar, aplicarea unor amenzi ar stăvili 
alergarea pe trotuare și perturbarea 

. circulației trecătorilor. (Z.V.)

LOVIȚI DE APE
In zona localităților Densuș, Peșteana, Ștei, 

Unirea, Tuștea și Fărcădia, din cauza ploilor 
pârâiele au ieșit din matcă și au afectat 
gospodăriile oamenilor. Au fost inundate mai bine 
de 150 de hectare de terenuri agricole.

Drumul comunal Poieni-Densuș a fost erodat 
în 6 locuri.

Ploile torențiale au produs inundații și pe raza 
comunei Toplița. Au fost lovite de ape mai multe 
gospodării din Hășdău și Dăbăca. Mai multe 
hectare de teren agricol și pășuni au fost 
afectate. De asemenea, drumul comunal Toplița 
- Hășdău. (V.N )

“O lume de vis"
"Povestioare din lumea de vis a celor mici" 

a fost genericul sub care vreo 45 de copilași de 
la Creșa nr. 1 Gojdu (Deva) și-au sărbătorit, la 1 
Iunie, ziua. Proiecția de filmulețe, desprinse din 
cele mai îndrăgite povești, și partida de joacă în 
compania pechinezului “Tuțu” (o mai veche 
cunoștință a copiilor) au fost urmate de o 
binemeritată recompensă cu dulciuri, dăruite de 
SC Fresh Alimcam SA Deva și Comisia de femei 
a PSM, la inițiativa președintelui acesteia, dna 
M. Pepenaru. O "Recompensă” pentru care 
colectivul creșei aduce calde mulțumiri. (L.L.)

Stări și cauze 
de incendii în 

sezonul estival
La o recentă conferință de 

presă care s-a desfășurat la 
Grupul de pompieri "lancu de 
Hunedoara" s-au accentuat o 
seamă de chestiuni legate de 
stările de pericole și cauze de 
incendii în sezonul estival. 
Acest lucru, întrucât în județul 
nostru, în ultima perioadă, 
numărul incendiilor a crescut. 
De asemenea, se știe, acest 
sezon este foarte aproape.

Din materialul documentar 
pus la dispoziția gazetarilor pe 
această temă am reținut între 
altele și următoarele chestiuni.

în unitățile de turism si 
agrement, cauzele specifice 
sezonului pot porni de la 
nereguli la instalațiile electrice 
ce deservesc căsuțele de 
vacanță, camerele din hote
luri, magazii și spațiile de 
depozitare. Alte pericole vin 
de la nereglementarea în mod 
precis a folosirii focului 
deschis în spațiile dintre 
căsuțe, dintre acestea și alte 
construcții și lizierele pădurii, 
în opinia pompierilor, multe 
incendii din unitățile de turism 
au drept cauze aruncarea la 
întâmplare a resturilor de 
țigări, folosirea în condiții de 
vreme rece a unor instalații de 
încălzire improprii sau cu 
defecțîuni și folosirea unor 
mijloace de preparare a hranei 
în condiții necorespunzătoare 
Ș-a-

Un alt set de cauze de 
incendii privesc spatiile co
merciale si de depozitare. 
Printre cele mai frecvente sunt 
menționate folosirea la firmele 
luminoase a instalațiilor elec
trice de iluminat improvizate 
sau cu defecțiuni, depășirea 
capacității normale de expu
nere a mărfurilor sau de de
pozitare a acestora și admite
rea de diverse amenajări 

_________Valentin NEAGU 
(Continuare în pag. 2)

Toate bune și frumoase în parcul din Hațeg, mai puțin lipsa apei din bazin, îngrijirea lui.
Foto: Anton SOCACi

După 1B ani
scriitor

x
însemnări de

După 16 ani de absență 
nemotivată, am revenit la Brad 
însuflețit de un îndemn ancestral, 
și pământul locului nașterii mele 
mi s-a lipit de tălpile picioarelor și 
energia atavică a acestui pământ, 
împotriva gravitației universale, a 
început să urce-n trunchiul 
sufletului meu, ca seva-n copacul 
la început de primăvară. Și cred 
că am întinerit cu cel puțin tot 
atâția ani câți ani am trăit în Brad, 
de la naștere, până la plecarea 
mea, ca întâi născut, în lumea 
mare.

Am întinerit, aici unde au 
viețuit strămoșii mei, iobagi ai 
foștilor cneji români, maghiarizați 

^și catolicizați de regii Ungariei; 

am întinerit aici printre umbrele 
moșilor mei, Răduleștii, popi din 
tată-n fiu, prin satele Apusenilor, 
care și-au sacrificat numele, 
devenind Radovicești, pentru a 
nu-și schimba credința de creștini 
ortodocși.

Am ajuns la Brad și am privit 
casele, câte au mai rămas 
înșirate pe strada Avram lancu, 
și-am încercat să-mi amintesc 
care au fost stăpânii lor, actori 
principali pe scena copilăriei și 
adolescenței mele, am încercat 
să-mi amintesc cuvintele ce mi
au alintat pruncia desculță și 
flămândă, dar fericită.

Am revăzut pârâiele Luncuța 
și Răbănasa și m-am bucurat că 
izvoarele lor nu au secat înghițite 
de seceta prin care trece drumul 
nostru spre Europa.

Am revăzut “vârfurile" 

dealurilor Pleșa, Dealul Fetii, 
Dealul lui Obădău, și vârfurile 
Munților Caraci și Găina, care mi
au răcprit copilăria, învățându-mă 
ce înseamnă înălțimea.

Am trecut pe lângă ceea ce 
se numea, cândva, Gara Mică, de 
unde copilul care eram, de numai 
15 ani, pleca la Gurabarza și mai 
departe, la mina Barza. Cruntă 
copilărie, veți zice. Vă contrazic. 
Copilul care a văzut infernul nu se 
va mai speria de spectrul lui 
virtual, ajuns la vârsta senectuții.

M-am plimbat pe strada 
Avram lancu, stradă care a pus 
pe umerii orașului Brad galoanele 
de erou în anii de tristă amintire a 
încrâncenatei lupte de clasă de 
după al doilea război mondial. 
Primarului de atunci al Bradului, 
urbea și oamenii ei ar trebui să-i 
aducă zilnic omagiul lor, 

N

așezându-i numele pe 
"dreapta" unei străzi, dacă nu 
chiar pe soclul unui bust cioplit 
din piatră.

Mi-ar fi plăcut să-l întâlnesc, 
la sărbătoarea “Zilele Scriitorilor 
Zărăndeni”, și pe actualul primar. 
Dar n-a fost să se întâmple acest 
lucru, pentru că notabilitățile urbei 
în general și primarul în special n- 
au fost interesați de prezența 
oamenilor de cultură la Brad. Și 
m-am întristat. Toate activitățile la 
care am participat mi-au 
dezvăluit, din păcate, un Brad 
fără intelectuali. Păcat. Deși 
urmașii profesorilor de altădată ai 
Liceului "Avram lancu" ar fi trebuit 
să demonstreze contrariul. Dar, 
așa a fost să fie.

Poate peste doi ani va fi 
altfel.

Radu SELEJANJ

Și totuși... 
se poate

Despre starea extrem de 
proastă a drumurilor muni
cipiului Deva am relatat în 
numeroase rânduri. Am 
reflectat și încercările, ce-i drept 
cam timide, ale municipalității 
de reabilitare a acestora. Din 
păcate, lucrările începute în 
toamna trecută s-au oprit din 
cauza lipsei fondurilor și a 
instaurării anotimpului nefa
vorabil continuării acestora. 
Acum, însă, când permite și 
anotimpul și bugetul, nu prea 
mai există scuze. De altfel, 
Primăria municipiului Deva a 
început în forță lucrările de 
reparații la câteva dintre 
arterele principale. Chiar dacă 
unii vin și sparg șoseaua a 
doua zi după ce s-a turnat, 
asfaltul, dorind să instaleze cină 
știe ce țevi sau să repare vreun 
cablu telefonic, efortul mai 
marilor orașului este totuși de 
apreciat. Doar așa-i în 
România!

Este, însă, de neînțeles 
cum unii cetățeni nu doresc să 
sprijine eforturile primăriei. 
Cazul câtorva locuitori de pe 
strada Mihai Eminescu este 
relevant. Atunci când, la sfâr
șitul anului trecut, s-a început 
asfaltarea acestei artere li s-a 
cerut posesorilor de autotu
risme din zona piața Rușilor - 
restaurantul Astoria să își mute 
mașinile parcate pe ambele 
sensuri pentru a facilita accesul 
muncitorilor. Acest lucru nu s-a 
întâmplat și strada a rămas 
doar parțial asfaltată. Situația s- 
ar fi repetat, probabil, în acest 
an dacă nu ar fi intervenit 
câteva echipaje ale Poliției.

Așadar, se poate! Totuși, 
mai sunt multe de făcut pentru 
ca municipiul nostru să arate 
într-adevăr ca unul european. 
Mai sunt destule drumuri care 
strigă cu disperare după 
ajutor. Este cazul străzilor 
Victor Babeș, Minerului, 
Depozitelor, pentru a enumera 
doar câteva. Dar, poate că la 
anul...

Andrei NiSTOR
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Pe terenurile agricole ale Beriului se lucrează intens, 
deși ploile din ultimele zile au pus unele probleme. "Se 
execută lucrările obișnuite, de sezon - erbicidarea grâului, 
prășitu! sfeclei, cartofilor, porumbului, legumelor -, ne 
spune dl ing. Nicolae Crăciun, de la centrul agricol. Dar 
merge greu, poate ați observat. Nu mai au oamenii atelaje, 

. iar cu mijloacele mecanizate nu prea-i ține punga. De aceea 
rămâne destul pământ nelucrat. Li se spune țăranilor care 
nu-șipot iucra pământul să-l vândă. Cui? Cine cumpără azi 
pământ, când lucrările la hectar ajung până la două 
milioane de lei? Și cât scoți? Iar dacă scoți ceva, cui vinzi? 
Și mai ales cât primești pe produse? Agricultorii sunt 
deznădăjduiți. Lucrarea pământului nu mai merită oboseala. 
Mai ales că ajutorul statului este aproape zero". "Dar 
cupoanele agricole?" "Să fim serioși. Sunt un paleativ. S- 
au dat și la noi, aproape 4000. Nu zic că n-au fost necesare, 
dar au ajuns așa... ta o măsea".

Am văzut câmpurile din jurul comunei. Arată bine. Se- 
anunță o recoltă bogată în acest an. interlocutorul ne spune 
că din cete 1960 de hectare de teren arabi! al comunei Beriu 
au fost însămânțate cu grâu 600 de hectare, cu porumb 330 
de hectare, vreo 90 cu cartofi, 80 cu orz, 70 cu orzoaică, 50 
cu legume, alte culturi. Pe vreo 500 de hectare sunt plante 
furajere, l-am văzut și pe cei aflați la lucru în câmp. în 
general oameni în vârstă. Păi cine a mai rămas la sat? - se 
întreabă și ne întreabă dl. Nicolae Crăciun. Și tot dânsul 
răspunde: cei care n-au putut sau n-au avut unde să plece. 
Lumea satului a îmbătrânit. Face și ea ce poate. Și poate tot 
mai puțin, după cum lesne poate constata oricine.

"Adevărul este că am distrus agricultura și că nici acum, 
după opt ani, nu există o strategie în acest domeniu care dă 
mâncare ia toată țara, continuă cu amărăciune în glas 
interlocutorul, lată, și ia noi există două asociații juridice - 
"Silvana" Beriu și "DecebaT Căstău -, mai sunt câteva 
individuale, unii și-au cumpărat tractoare, însă nici ei nu 
rezistă. N-au cui lucra. De unde bani la țărani să plătească 
aratul, semănatul, recoltatul? Dacă nu se iau măsuri, 
consistente și cât mai repede, agricultura - cu toate 
sectoarele ei vitale - va suferi și mai mult. Și cu ea va suferi 
țara.”

Din păcate, așa este. Parlamentarii se luptă pe viață și 
pe moarte pentru ciolan, responsabilii din agricultură, în 
frunte cu mai marele lor de la ministerul de resort, bat 
câmpii, iar oamenii de ia opincă nu mai știu pe unde să-și 
scoată cămașa, atât de ponosită și de transpirată.

Dumitru GHEONEA

r
(Urmare din pag. 1) Politici agricole

reprezerttării acestora la 
nivel național și interna
țional.

Important de relevat este 
că în program se regăsesc și 
alte obiective între care 
amintim: promovarea cerce
tării științifice axată pe 
dezvoltarea de tehnologii 
adecvate exploatațiilor de tip 
fermă individuală, pe pro
movarea de soiuri de plante și 
rase de animale selecționate 
și atestate bioproductiv, toate 
conjugate cu instituirea unui 
sistem eficient de îndrumare, 
consultanță și informare, 

^restructurarea cadrului

JOI
4 iunie
TVR 1

6.00 România: ora 6 fix!
8.30 D.a. (r) 9.00 TVR Cluj 
10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Pentru dvs, 
doamnă!14.10 Ferestre spre 
lume: Nilul (I) 15.00 Dialog. 
Actualitatea editorială 16.00 
Conviețuiri 17.10 Sailor 
Moon (d.a) 17.35 Katts și 
câinele (s) 18.00 Timpul 
Europei (mag. politic) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 230) 
20.00 Jurnal, meteo, sport 
21.00 Destine în vremuri de 
război (s. Anglia 1987, ep. 2) 
22.00 La volan. Informații 
rutiere 22.10 Cu ochii’n 4 
(anchetă) 22.50 Jurnalul de 
noapte 23.00 Dintre sute de 
catarge... (div.)

TVR 2
6.30 TVM. Telematrnal 8.30 

Canary Wharf (s/r) 9.00 
^Efecte secundare (s/r) 10.00 

instituțional de cercetare- 
dezvoltare și inovare din 
domeniul agriculturii și 
alimentației. In program se 
regăsesc și obiective privind 
protecția și dezvoltarea 
patrimoniului genetic național 
privind producția vegetală și 
animală, identificarea posibi
lităților de sprijinire a tinerilor 
și intelectualității satelor prin 
dobândirea de teren agricol și 
prin susținerea dezvoltării de 
activități industriale și de 
servicii, urmărind și reducerea 
decalajelor de civilizație și 
confort între sat și oraș în 
scopul fixării în mediul rural a

Un secol, de cinema (do/r) 
11.00 Lumea sălbatică a 
animalelor (r) 11.30
Pelerinaje (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! (r) 
12.55 Medicina pentru toți (r) 
14.00 Em. în limba germană 
15.00 Tribuna partidelor 
parlamentare 15.10 Tenis 
Turneul de la Roland Garros, 
semifinale feminine (d) 19.10 
Dialogul între Pământ și Cer
20.10 Ultimele știri (s, ep. 67) 
22.00 Colonelul Kwiat
kowski (co. Polonia ’95)

ANTENA I
7.00 Dimineața devreme

10.10 Alondra (s, ep. 63) 
11.00 Zorn (f/r) 12.50 Fără 
limite 13.00 Săgeata neagră 
(d.a) 14.00 Știrile amiezii
14.10 Sfântul (s, ep. 14)15.00 
Viața sălbatică (do) 15.40 
Dempsey și Makepeace (s) 
16.35 Văduva (s, ep. 14) 
18.00 Esmeralda (s, ep. 64) 
19.00 Observator/Din lumea

Informații din Orăștie )
Primii pe județ

La concursul județean de 
electronică, ediția 1998, 
reprezentanții Clubului Copiilor 
din Orăștie au obținut locul I, 
câștigându-și astfel dreptul de a 
participa la faza națională. Cei 
ce au obținut această frumoasă 
performanță sunt elevii: Rusan 
Gabriel, Bucătaru Nicolae, Blaga 
Alexandru, Todea Marius și 
Szeghedi Roland. Ei sunt 
pregătiți de domnul profesor 
Ștefana Gheorghe și asistentul 
său Ruseț Claudiu. Pe locurile II 
și III s-au clasat Clubul Copiilor 
din Petrila și Clubul Copiilor 
Deva.

Expoziție de pictură 
înființat în urmă cu doi ani,

'' **

târgul

ȚsjULjț)©®!.!.
în ultima duminică a 

fiecărei luni, in centrul 
Biăjeniuiui (lângă școală), 
se organizează târg de 
vite și pentru produse. 
Făcându-i-se o bună 
popularizare, târgui e 
căutat, ia ei vin oameni 
dinspre Arad, de ia Abrud 
și din satele din jur. La 
ultimele târguri a venit 
mai multă lume decât s-ar 
fi așteptat Primăria 
Blăjeni, care a avut 
inițiativa târgului așa cum 
a existat ei cu mult timp în 

jjrmă. (V.R.)

populației educate și 
dezvoltării de activități 
neagricole.

Nu este cazul să in
sistăm asupra rostului și 
importanței acestor obiec
tive, frumoase și dorite la 
prima vedere de către toată 
lumea. Păcatul cel mare 
constă însă în faptul că 
măsurile și demersurile de 
până acum sunt mult prea 
anemice pentru ca să putem 
întrezări ceva șanse de 
materializare, de prea multe 
promisiuni și generalități 
lumea satului fiind sătulă 
până peste cap.

afacerilor 19.30 Dallas (s, ep. 
14) 20.20 Obsesiile trecutului 
(thriller er. SUA 1994) 22.05 
Știri 22.15 Cronici para
normale (s, ep. 25)

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimi

neața! 9.00 Tânăr și neliniștit 
(s/r) 9.50 Seinfeld (s/r) 10.45 
Insula misterioasă (s) 11.15 
Strong Medicine (f/r) 12.55 
Știrile PRO TV 14.30 Walker, 
polițist texan (s) 15.15 Maria 
(s) 16.10 Nano (s, ep. 47) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Tânăr și neliniștit (s) 18.00 
Povești extraordinare (s, ep. 
24) 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. 78) 21.15 Nikita 
(s, ep. 13) 22.05 Știrile PRO 
TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 100)
22.45 Știrile PRO TV 23.00 
întâlnire cu presa (talkshow) 
0.15 Dosarele X (s)

Cercul de Pictură al Liceului 
"Aurel Vlaicu” din Orăștie 
prezintă în aceste zile cea de-a 
doua expoziție. Astfel, în 
perioada 1-3 iunie, elevii cercului 
au expus la sala ASTRA din 
municipiul Orăștie tablouri 
reprezentând scene și portrete 
din literatura română și 
universală. Doamna profesoară 
Irina Ghintuială ne-a spus că în 
acest cerc de pictură activează 
elevi din toate școlile din oraș, 
în data de 1 iunie 1998, a avut 
loc la sala ASTRA vernisajul 
acestei expoziții.

Vocație artistică
Invitat de renumitul cor de 

cameră ANASTASIS din Timi
șoara, corul de copii "Vlăstarele 

z*

Stări și cauze de incendii
(Urmare din pag. 1)

improvizate în astfel de spații, 
în ceea ce privește gos- 

podăriile cetățenești, stările de 
pericol vin de la scântei rezultate 
de la sistemele de preparat 
hrana, .focul deschis și fumatul 
în locuri cu aglomerări de 
materiale combustibile. Se 
adaugă nesupravegherea copii
lor, jocul acestora cu focul, 
manevrarea greșită a buteliilor 
de aragaz și a instalațiilor de gaz 
metan.

Multe cauze de incendii apar 
în apartamentele si spațiile 
comune ale blocurilor de locuit. 
Se pare că lăsarea sub tensiune 
a aparatelor electrocasnice cu 
defecțiuni, utilizarea unor 
întrerupătoare, prize și corpuri 
de iluminat cu defecte sunt cele 
mai frecvente. La acestea se 
adaugă folosirea unor siguranțe 
supradimensionate, manevrarea 
greșită a instalațiilor de gaz,

PRIMA TV
7.00 La prima oră (mag.) 

10.00 Celebri și bogați (s/r) 
11.00 Christy (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r)
12.30 Lexic (cs) 13.00 Știri
13.15 Starea de veghe 
(talkshow/r) 15.05 Xuxa 
(show pentru copii) 15.30 
Rocky și Bullwinckle (d.a) 
16.00 Știri 16.15 Pretutindeni 
cu tine (s) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.15 Christy 
(s) 18.00 Celebri și bogați (s, 
ep. 119) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s, ep. 119)
20.15 Contralovitura (s, ep. 9)
21.15 Complotul (f. SUA 
1992) 23.00 Știri 23.30 Starea 
de veghe (talkshow)

AGASA
•

10.30 Dragoste și putere 
(s/r) 11.15 Din toată inima (s/ 
r) 12.45 Marielena (s/r) 13.30 
lubiții Măriei (f/r) 16.00 Se
crete de familie (s, ep. 14) 
17.00 Marielena (s, ep. 131)
17.45 Din toată inima (s, ep. 

Orăștiei" a participat luni după-'' 

amiază la un concert de muzică 
religioasă, concert susținut de 
cele două formații în Catedrala 
Mitropolitană din Timișoara. în 
prezența înalt Preasfinției Sale, 
Nicolae Corneanu, Mitropolitul 
Banatului, și a unui numeros 
public, micii coriști conduși de 
profesorul Eli Androne și-au 
demonstrat încă o dată vocația 
artistică de înaltă ținută. La acest 
concert au asistat și domnii losif 
Blaga - primarul municipiului 
Orăștie, Aurel Ursu și loan Udilă 
- președintele și respectiv 
vicepreședintele Despărță
mântului ASTRA Orăștie. Tot 
luni dimineață "Vlăstarele 
Orăștiei” au cântat la liturghia 
desfășurată în biserica din 
cartierul timișorean Mehala.

Grupaj realizat de 
Corne! POENAR.

nesupravegherea permanentă 
a copiilor și a persoanelor cu 
afecțiuni mentale.

în sezonul estival trebuie 
avute apoi în vedere stările de 
pericole din garaje, spații de 
parcare si la autovehicule. în 
fondul forestier si la cerealele 
oăioase. Legate de acestea 
sunt acurțiularea de materiale 
ușor combustibile și infla
mabile în spații închise, 
defecțiuni sau improvizații la 
instalațiile electrice auto, 
precum și unele defecțiuni la 
sistemele de alimentare cu 
carburanți.

în fondul forestier, princi
palele cauze țin de neglijența 
trecătorilor sau a lucrătorilor în 
folosirea focului deschis, 
fumatul în locuri vulnerabile și 
existența unor materiale care 
focalizează razele solare 
(cioburi de sticlă, suprafețe 
metalice lucioase).

18) 18.30 Concursul de^ 

Acasă 18.45 Din toată 
inima (s, ep. 19) 19.30 Back 
to the Future (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s) 
21.00 Verdict: crimă! (s) 
22.00 Nimic personal (s)
22.45 Capcana morții (co. 
SUA 1982)

PRO TV - DEVA
05.45-06.15 Desene ani

mate 06.15-06.45 Program 
comercial PRO TV Deva 
06.45-07.00 Știri locale (r) 
09.50-10.15 Program co
mercial PRO TV Deva 
22.05-22.15 Știri locale

ANTENA VDEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15- 

10.40 Interviul săptămânii (r) 
10.40-11.00 Muzică, publi
citate 16.35-17.55 Actua
litatea (talk show) 17.55- 
18.00 TELEX 22.05-22.15 
Știri (r) >

Joi, 4 iunie

3 BERBEC
Aveți o zi bună, în care 

lucrurile se rezolvă fără 
efort.Vă ia prin surprindere o 
veste de pe alte meleaguri. 
Primiți-o fără emoții, căci vă 
avantajează.

□ TAUR
Informațiile, pe care doriți 

să le folosiți, nu sunt în 
totalitate exacte. Mai bine vă 
abțineți, ca să nu pierdeți 
bani. Grabă complică 
situația și încurcă lucrurile.

3 GEMENI
Ca să nu aveți probleme 

cu stomacul și rinichii, evitați 
abuzurile alimentare. Vi se 
propune o colaborare 
interesantă dar vreți să vă 
mai gândiți. Ar fi cazul s-o 
faceți repede.

O RAC
Faceți planuri pentru zilele 

următoare. Primiți invitații 
din partea unor prieteni pe 
care nu puteți și nu doriți să- 
i refuzați. Persoana iubită vă 
face și . ea propuneri 
tentante.

O LEU
Sănătatea părinților în 

actualitate. S-ar putea să fie 
ceva serios. Cum puterea dv 
de convingere este maximă 
i-ați putea convinge să 
meargă la medic.

O FECIOARĂ
Aveți probleme cu frații 

care manifestă foarte puțină 
înțelegere pentru necazurile 
dv. Calitățile dv mintale se 
cer exprimate, de aceea un 
examen ar fi o reușită.

O BALANȚA
Dacă faceți greșeala de a 

spune tuturor ce planuri 
aveți, unii ar putea să vă fure 
ideile. Vă interesează 
chestiunile oculte, dar 
sensibilitatea vă face să 
renunțați la posibile 
experiențe în acest sens.

O SCORPION
Sunt posibile discuții 

contradictorii. Vizita unor 
cunoștințe vă scutește de 
corvezile casnice. Vi se 
propune un nou serviciu, 
care, aparent, vă avan
tajează. Nu răspundeți pe 
loc.
O SĂGETĂTOR

Sentimental sunteți cam 
nemulțumit, cereți cam mult 
persoanei iubite și nu aveți 
dreptate. încercați să fiți mai 
conciliant și lucrurile vor 
evolua mai bine. Social, vă 
așteaptă o realizare.

O CAPRICORN
Sunteți cam confuz astăzi 

și relația cu persoana iubită 
s-ar putea deteriora din 
acest motiv. O rudă mai 
îndepărtată va avea un 
necaz.
O VĂRSĂTOR

Evitați să plecați într-o 
călătorie căci ați putea avea 
o surpriză neplăcută. Capa
citățile mintale vă sunt 
maxime și ați putea să le 
folosiți spre a vă îmbunătăți 
situația profesională și 
materială.

O PEȘTI
Aveți șansa unei realizări 

profesionale dar și 
financiare. Veți face cu 
această ocazie unele lucruri 
pentru casa dv. Unele acte 
trebuie rezolvate cât mai 
repede.



4 CUNIE 1998 Cuvântul liber

irocratism, dezinformare 
... Pierdere de vreme

VIATA In cartierul
MICRO 15

r

Cu toate că a trecut un an de când s-a 
solicitat de către Coratrans SA Deva elibe
rarea unui certificat de urbanism de la Pri
măria Deva acest lucru nu s-a împlinit.

în primăvara anului trecut, Coratrans SA 
Deva a hotărât împrejmuirea incintei autogării 
pentru a nu mai permite accesul autovehi
culelor străine și pentru a se dirija accesul și 
circulația pietonilor în deplină siguranță, a- 
vând în vedere și multitudinea de localuri 
publice din zonă. Prin adresa rir. 1415 din 3 
iunie '97 s-au depus documentele necesare, 
cererea societății fiind înregistrată în 5 iunie 
1997 la Primărie sub nr. 3214, achitându-se și 
taxa de eliberare a certificatului. După o lună 
s-a revenit cu o nouă adresă - nr. 1415/03 
iulie '97, înregistrată sub nr. 9490 în aceeași zi 
cu rugămintea de a răspunde solicitării. Dar... 
surpriză! în luna august 1997 s-a comunicat 
verbal societății Coratrans că întreaga docu
mentație a fost pierdută. Deși în 21.08.1997 a 
fost depusă din nou o documentație pentru 
obținerea certificatului de urbanism, iar în 
9.12.97 s-a revenit cu rugămintea de a se 
soluționa cererea, situația a rămas neschim
bată.

După multe luni de așteptare, prin adresa 
nr. 5854 din 13 mai '98, Primăria Deva în
științează SC Coratrans SA că "privitor la 
solicitarea de a obține un Certificat de urba
nism, în urma verificărilor efectuate în teren, 
conducerea Primăriei Deva consideră că nu

se justifică realizarea împrejmuirii solicitate 
întrucât se afectează circulația în Piața Gării, 
iar terenul revendicat de Coratrans SA face 
obiectul unui proces la Tribunalul județean în 
dosarul nr. 1465/1998".

în opinia conducerii Coratrans răspunsul 
primit, precum și adresa Prinrjăriei Deva care 
a fost înaintată prefectului județului, dlui 
Pompiliu Budulan, sunt apreciate a fi departe 
de adevăr din cel puțin trei motive: "Condu
cerea Primăriei Deva consideră proprietatea 
privată drept domeniu public, hotărând că nu 
trebuie împrejmuit întrucât se afectează cir
culația în Piața Gării. Nu înțelegem, domnule 
prefect, de când proprietatea noastră face 
parte din Piața Gării unde Primăria are drept 
de decizie. Noi nu revendicăm proprietatea 
terenului în speță, noi suntem proprietari ai 
acestui teren; dosarul nr. 1465/1998 de la 
Tribunalul județean nu are nici o legătură cu 
autogara Deva, el privește acțiunea noastră în 
Contencios Administrativ împotriva Primăriei 
Deva pentru refuzul acesteia de a elibera 
autorizații de construcție pentru practicarea 
unei părți și împrejmuirea din strada 22 De
cembrie, nr. 118. Unde este autogara? Unde 
este sediul Coratrans SA? "

De asemenea, conducerii Coratrans 
Deva i se pare anormal ca prefectul județului 
să fie dezinformat de către Primăria Deva, iar 
aceasta să-și atribuie drept de decizie pe 
proprietatea privată a societății.

Se apreciază că circa un 
sfert din populația Devei lo
cuiește în cartierul Micro 15. 
Dacă această apreciere este 
adevărată sau nu,, nu ne 
pronunțăm, dar cert este un 
lucru și anume acela că a- 
ceastă parte a orașului pre
zintă câteva caracteristici. 
Prima ar fi aceea că, atunci 
când au treabă cu oficiali
tățile, vor să călătorească cu 
trenul sau au de făcut cum
părături mai multe, oamenii 
trebuie să ia autobuzul. Alta ar 
fi cea legată de alimentarea 
cu apă a apartamentelor ca
re, uneori, nu urcă până la e- 
tajul zece al blocurilor turn. La 
cele două se adaugă și faptul 
că, deoarece aici aflându-se 
așa numita piață a rușilor, 
celor ce locuiesc în apropi
erea acesteia, toată ziua le 
cântă muzica țigănească și 
sârbească în cap.

Am fost zilele trecute în 
cartierul Micro 15 și m-am 
plimbat de la un capăt la al
tul al cartierului, la pas lejer. 
Primul lucru pe care l-am 
observat a fost curățenia ce 

domnește, în general, în car
tier. Multe blocuri au gard viu 
în față, trandafirii au înflorit. 
Era sâmbăta dimineața, vre
me minunată, iar prin feres
trele deschise se auzeau te
levizoarele și aparatele de ra
dio. Femei erau puține pe stră
zi și pe alei, ocupate probabil 
cu gătitul. în schimb, bărbații 
erau pe afară. Mulți se aduna
seră în fața blocului în care lo
cuiau, pe băncile montate aici 
cine știe cu câți ani în urmă și 
discutau. De un asemenea 
grup m-am apropiat și am in
trat în vorbă cu întrebarea:

- Cum este viața în Micro 
15?

- Cum să fie? - mi-a răs
puns I. Crișan. Ca peste tot în 
Deva. Atât doar că aici este, 
parcă, aerul mai limpede, că 
nu ajunge fumul de la Mintia 
sau Chișcădaga. La Comple
xul Orizont găsim tot ce avem 
nevoie pentru trai. Numai că-s 
tot mai scumpe mărfurile.

- Am văzut foarte multe 
magazine private deschise 
la parterul blocurilor.

- Așa este -a intrat în vorbă 

dl. V. Pop. Treaba asta nu e 
rea deloc, căci a apărut con
curența.

Am adus în discuție 
ideea:

- A trecut o bună bucată 
de vreme de când la nivelul 
conducerii municipiului se 
află o nouă echipă. Sesizați 
că s-a schimbat ceva, că s- 
a reușit ceva?

- Nu, absolut nimic - a 
răspuns T. Neacșu, cel de al 
treilea om de pe bancă. Stră
zile sunt tot într-o stare mi
zerabilă, trotuarele la fel. Știm 
că nu sunt bani, dar să nu se 
facă nimic în aproape doi ani 
de zile, este prea de tot.

- Vă simțiți neglijați aici, 
la marginea localității?

- Nu - a zis I.Crișan. Fie
care om își trăiește viața 
cum poate. Tuturor le este 
greu, șomeri suntem tot mai 
mulți. Ceea ce este cel mai 
grav e faptul că nu există 
speranțe că lucrurile se vor 
îmbunătăți. Lipsa speranței 
e mare durere pentru toți 
devenii, de fapt pentru toți 
românii.

Preturi 
clandestine
Dl losif Pogan, un vechi și 

statornic cititor al ziarului nostru, 
ne-a adus la cunoștință faptul 
că în unele magazine nu sunt 
afișate prețurile mărfurilor ce se 
vând. Aici, după cum cunoaș
tem, sunt două opinii. Prima zice 
că patronii au dreptul să țină 
prețurile ascunse fiindcă acest 
fapt aduce oamenii în magazine. 
A doua susține că, dacă omul ar 
vedea afișat cât costă un o- 
biect, știind câți bani are în buzu
nar, vânzarea ar crește. Din cele 
două opinii o îmbrățișăm pe a 
doua.

Peste balcon
într-o seară, Poliția muni

cipiului Deva a primit un telefon 
prin care a fost anunțată că un 
individ a escaladat balconul unui 
apartament - al dlui Răducu Mar
cel Petruța - evident, nu cu gân
duri bune. O echipă operativă 
deplasându-se la fața locului l-a 
prins pe Laszio Marin Vad, din 
Oradea, care apucase să-și în
sușească deja două inele de aur 
și suma de 200 DM. Prejudiciul a 
fost recuperat iar vinovatul a 
fost arestat pe 30 de zile, prin 
mandat eliberat de Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Deva.

Braconierii
Remus loan Moldovan și Eu

gen Robert Dura, ambii din Deva, 
s-au dus la barajul de la Mintia, 
dar nu să se plimbe sau să se 
scalde, ci cu alt scop - să pes
cuiască. Permis n-avea nici unul

dintre ei așa că pășeau binișor 
pe lângă lege. Mai ales că "pes- 
cuiau" cu un coș de plasă. N-au 
apucat să prindă decât vreo 
două kile de pește.

în miez de 
noapte

O patrulă ce se plimba prin 
municipiul reședință de județ, pe 
la ora 1,20 noaptea, a observat 
doi tineri care nu prea aveau ce 
căuta la vremea aceea pe stra
dă. l-a oprit și i-a întrebat de 
sănătate. Erau Marius Cătălin 
Ținta, de 15 ani și Constantin 
Marius Coroiu, de 13 ani, amân
doi deveni ce aveau prin buzu
nare o mulțime de lucruri - filme, 
cartele telefonice, deodorante, 
țigări etc. Luați la întrebări de 
unde au marfa respectivă s-a 
constatat că au dat gaură la un 
chioșc aparținând S.C. Rodipet 
SA.

Hotărâri ale Consiliului 
municipal

| în ultima sa ședință Consiliul 

I municipal a aprobat planurile 
| urbanistice de dezvoltare pen- 
| tru:

o Extinderea și amena- 
J jarea unui cabinet veterinar, pe 
I teren proprietate privată al SC 
| Animed Plus SRL, situat în Deva, 
| bdul Decebal, nr. 8A.
I ■ Amenajarea și moder- 
I nizarea SC "Snack Tropicana" 
I SRL Deva în spatele Casei de 
| cultură a municipiului.
| Extinderea spațiului co-
. mercial "Karina" și concesio- 
• narea directă a terenului în su- 
| prafață de 8350 mp., existent în 

| Deva, str. 1 Decembrie, la par- 
■ terul blocului B, tot în favoarea 
! societății mai sus amintite.
I ffl Parc auto, piață, târg 
| auto, platformă în zona Bejan.

0 Construire sediu, co- 
I merț, spații de producție, pres- 
* țări servicii și depozite pe un 
I teren proprietate privată al SC 
| "Comser" SRL Deva, pe str. C.A.

Rosetti Nou, intersecție cu str. 
Depozitelor.I

Lucrări gospodărești
Zilele trecute lucrători ai Do- . 

meniului public au muncit la țoale- I 
tarea gardului viu de la intrarea în | 
parcul de la poalele cetății și de ■ 
pe cele două margini ale bd-lui ! 
Decebal. Menționăm că - fapt soli- I 
citat și de ziarul nostru - au fost | 
plantate flori și în vazele de beton ■ 
din fața restaurantului "Cetate" J 
și a Cantinei. I

Acționarii I
Nu este, credem, om care să | 

intre în piața centrală a municipiului ■ 
care să nu fie abordat de indivizi și * 
individe cu cuvintele "acțiuni cum- I 
părăm". Sunt, este ușor de văzut, | 
țigani și acesta este un motiv pen- . 
tru a sublinia încă o dată price- ' 
perea, ba chiar talentul acestora | 
de a se adapta la condițiile perioa- | 
dei. Sfatul nostru ar fi să nu-i bă- : 
gați în seamă, deoarece oferă pre- I 
țuri mici. Sunt societăți autorizate | 
care fac tranzacții cu acțiuni.

Uitarea sau...?
Soții D. sunt amândoi avocați J 

și, presupunem, nu câștigă rău. I 
Au un cabinet avocățesc în mu- | 
nicipiu, nu știm pe unde. Dintr-o ■ 
situație primită de la RAGCL și ' 
aflată la redacție, reiese că | 
sunt datori cu 6.292.128 lei la ■ 
întreținere, plus penalitățile.

TCfîWMU LA WTOC
Cu toate că din ianuarie a.c. 

până în prezent situația econo- 
mico-financiară a SC Sapruc SA 
Deva a cunoscut o ameliorare - 
la finele anului 1997 societatea 
înregistra un minus de 59 mili
oane de lei, iar în prezent are un 
mic beneficiu, licitația organizată 
la FPS, în data de 16 februarie 
98, a creat numeroase suspi
ciuni.

Faptul că licitația s-a orga
nizat într-un fel de "conspirati
vitate" întrucât ar fi fost normal 
să participe și un reprezentant 
al conducerii societății - cel puțin 
în calitate de spectator - a creat 
o stare de suspiciune. Faptul că 
au trecut câteva luni bune de 
când s-a vândut o parte din pa
chetul de acțiuni deținut de către 
FPS, fără să existe o comuni
care oficială în acest sens, a 
tensionat starea de spirit a lu
crătorilor de aici.

Potrivit unor voci, 20 la sută 
din pachetul de acțiuni deținut

în talcioc, "la Ruși"
Primul lucru ce te izbește 

când intri în talciocul Micro 15 
sunt melodiile emise de difuzoa
rele casetofoanelor sau apara
telor de radio date la maximum. 
Sunt vreo trei inși ce comerciali
zează casete audio - în general 
cu muzică bănățeană sau sâr
bească, rar auzi câte una româ
nească. Și muzica ușoară stră
ină. L-am întrebat pe un tinerel 
ce vindea așa ceva de ce mer
ge casetofonul la maximum și 
mi-a răspuns:

- Să vină clienții.
- Și vin?
- Tot mai puțini. Vânzarea 

este slabă.
Marfa cea mai multă, așe

Pagină realizată de
Traian BONDOR, Cornel POENAR
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de FPS au fost adjudecate de 
către o persoană privată. Ace
leași surse sunt sceptice în pri
vința onorării clauzelor contrac
tuale ale persoanei ce a cum
părat acțiunile cât și a viitorului 
societății.

Alte persoane sunt de pă
rere că și la această oră se pro
movează interese particulare de 
către FPS având în vedere cea
ța care plutește peste această 
societate. Există și unele indicii 
că într-un viitor nu prea înde
părtat sunt posibile câteva de
misii la nivel de vârf, urmare a 
ceea ce se întâmplă în societate.

Și noi să mai notăm că în a- 
nul 1996 societatea a fost scoa
să la privatizare prin licitație, 
aceasta fiind câștigată de un 
oarecare Suciu. Deși timpul a 
trecut, clauzele contractuale nu 
au mai fost onorate de către 
câștigător, iar banii promiși nu s- 
au văzut niciodată.

Fără comentarii!

zată cu îngrijire pe mese, sunt 
blugii, de toate numerele și cu
lorile. Se vând și bluze, cămăși, 
rochii ș.a. Toate noi, de prove
niență străină. Urmează apoi 
pantofii așezați pe capotele ma
șinilor, dar nu se prea vând 
fiindcă au talpa lipită. Țigări apoi 
sunt foarte multe în vânzare și 
se vând mai ieftin ca în maga
zine. Gardul din fața talciocului 
este plin de covoare. Dar ce nu 
se vinde în talcioc? Până și șu
ruburi și piulițe noi sau cam ru
ginite. Iar prețul mărfii nu este 
cine știe ce de mare. Din centrul 
Devei până la talcioc cu auto
buzul costă 1100 de lei. Faceți 
un drum până acolo că merită.



Cuvântul liber

r
S-a vorbit mult în ultima vreme 

despre legea care va elimina 
discriminarea pe motive de sex sau 
lenea egalității șanselor femeior cu 
bărbații. S-au făcut și speculată pe 
seama acestui act normativ mai 
mult sau mai puțin întemeiate. 
Asupra unui aspect însă toată 
lumea este (n-are încotro!) de 
acord: fenomenul discriminării 
există în țara noastră. O dovedesc 
procentul mai ridicat al șomajului în 
rândul femeilor și numărul foarte 
mic al reprezentantelor sexului 
frumos în structurile de conducere, 
de la nivelul unor firme și instituții 
până în Guvern și Parlament, ca 
să dăm doar două exemple 
edificatoare.

Care va fi forma finală a legii, 
dată fiind majoritatea zdrobitoare a _ 
bărbaților chemați să dezbată 
proiectul și să o voteze în final, 
rămâne de văzut. După cum 
rămâne să constatăm ulterior dât 
de operante sunt prevederile 
acestei legi atunci când o femeie 
dorește să-și acționeze în instanță 
șefii ori patronii invocând 
discriminarea pe criterii de sex. 
Vom vedea și dacă se răresc 
cazurile de hărțuire sexuală, cărora 
le cad victime în principal tinerele, 
sau dacă, inventiv cum e românul, 
situațiile de această natură se vor 
rafina într-atât încât acuzațiile să fie 
imposibil de dovedit.

Sunt câteva dubii în ceea ce 
privește forma în care va fi 
promulgată legea. Și poate ar fi mai 
puține motive de îngrijorare dacă în 
legislativ femeile n-ar fi atât de 
anemic reprezentate. Cum se vor 
auzi glasurile celor câteva 
parlamentare în corul bărbaților, 
dacă aceștia vor spune precum 
dulăul din fabulă “noi vrem 
egalitate, dar...”

Viorica ROMAN

- Specificul muncii educa
torului în casa de copii e puțin 
diferit față de cel din grădinițe și 
școli. Munca noastră este 
îndreptată spre educarea 
copiilor în timpul lor liber din 
casă. Organizăm activități 
educative de tip ludic, terapie 
ocupațională. Aici, educatoarele 
își pot pune în valoate calitățile 
pedagogice, talentul, ingenio
zitatea. Doamna educatoare 
Maria David s-a implicat cu un 
curaj extraordinar în activitatea 
casei noastre - apreciază dna 
prof. Sanda Crăciun, direc
toarea Casei de copii din 
Orăștie. Adevărul este că are și 
aplecare pentru apeastă 
meserie, iar talentul și-l pune în 
folosul tuturor. Cu el a dat g altă 
ambianță interioarelor casei. A 
lucrat foârte mult și cu tot dragul 
la decorarea camerelor. A pictat 
goblenuri pentru fetele din casă 
și tot cu ajutorul dumneaei am 
reușit să participăm la un 
concurs internațional de afișe. 
După părerea mea, educa
toarele sunt mame mai 
sensibile, iar aici, la noi, copiii

sunt mai... speciali. Dar, dna 
Mariana a știut și a reușit să-și 
apropie copiii. E o bucurie să 
avem aici, în casă, o educatoare 
atât de dotată, ii mulțumesc.

Cât de frumos "sună" acest 
mulțumesc în aprecierile unui 
director. Fără îndoială, Mariana 
a știut să-l primească cu 
demnitatea și modestia ce-i 
încununează, de peste două 
decenii, munca de educatoare! 
Acest mulțumesc e o recu
noaștere, o recompensă, dar și 
un îndemn. Mariana știe ce se 
așteaptă de la ea. Și nu se dă 
deoparte. Nu poate. Așa și-a 
înțeles menirea încă de atunci, 
din adolescență, din liceul 
pedagogic, când și-a ales 
drumul, profesia. Știa câtă 
răspundere, câță muncă 
incumbă statutul de educator!

“Copilul reprezintă punctul 
de plecare și sosire, alfa și 
omega tuturor influențelor ce i 
se administrează!” Cugetarea lui 
B. Schwartz și-a asumat-o ca 
maximă de conduită în munca-i 
de educator. Și nu s-a abătut de 
la ea. Lui, copilului, îi acordă

toată truda! Da, truda. Pentru 
că Mariana nu-și permite 
pauze în munca de educație. 
Nici în grădiniță, nici în casa 
de copii, nici acasă. E mamă 
sensibilă, cum spunea dna 
directoare.

O sensibilitate relevată în 
tot ce face: în educația 
copiilor, în arta plastică, în arta 
culinară, în design-ul ce-i 
însoțește orice lucrare. Harul 
cu care a înzestrat-o 
Dumnezeu îl risipește (în 
sensul bun al cuvântului) spre 
bucuria aproapelui, spre 
luminarea celor mici;

- Noi, dascălii, mai mult ca 
alte persoane, înțelegem 
copiii, copilăria și tot ce 
presupune această vârstă - 
recunoaște dna Mariana. Ne 
aplecăm spre copii, coborâm 
la nivelul lor ca să putem urca, 
apoi, spre împlinire. 
Claparede făcea o observație 
deosebită de care am ținut și 
țin seamă: "E nevoie să fii mai 
întâi copil pentru a deveni un 
bun adult".

Lucia LiCiU

O doamnă îmi spunea că nu 
s-a simțit niciodată în culmea 
fericirii, că de fapt nici nu știe 
cum e să fii fericită.

Pesemne că doamna își 
amintește de fericire doar când 
se gândește la ea, sau poate are 
anume standarde pentru 
fericire. Dar, cu fericirea e la fel
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Pașii m-au purtat prin mai multe biblioteci din 
mediul rural. Despre activitatea unora am mai scris. 
Ca și despre problemele pe care acestea le au, în 
primul rând despre fondul de carte care nu se poate 
înnoi, așa cum bibliotecarele și cititorii și-ar dori. 
Asemenea probleme au însă și 
foarte multe biblioteci din mediul 
urban, primăriile neinteresându-se 
de achiziționarea titlurilor nou 
tipărite, pe motiv că lipsesc banii. 
Dar, cu toate că banii nu prisosesc 
pe la nici o primărie, se pot întâlni
și biblioteci care mai primesc carte nouă.

La biblioteca comunală ce își desfășoară 
activitatea în Căminul Cultural Blăjeni există peste 
8000 volume, aflate la dispoziția elevilor care învață 
peste drum, a celorlalți localnici. Deschizându-i ușa 
te impresionează ordinea desăvârșită înstăpânită în 
această lume a cărților. Acesta este rodul muncii 
desfășurate de dna bibliotecară Victoria Bufnilă, 
care pe lângă activitatea specifică cu ca'rtea se

îngrijește și să creeze o ambianță plăcută și 
primitoare în bibliotecă.

De altfel aspectul bibliotecii este în ton cu cel al 
întregului așezământ cultural, recent zugrăvit și 
vopsit atât în interior cât și în exterior. Pentru felul 

cum arată căminul - cu 
parchetul paluxat (de ți-e milă 
să calci pe el), cu perdele și 
draperii noi, cu cortină nouă de 
catifea -, totul strălucind de 
curățenie, gospodarii comunei 
merită toată lauda. în com

parație cu alte cămine, în care te întâmpină 
păianjenii, praful, geamurile sparte și senzația de 
casă fără stăpân, cel din Blăjeni este o adevărată 
bijuterie. Este și acesta un motiv în plus pentru 
oameni să treacă mai des pe la biblioteca din 
incintă, spre a se bucura de plăcerile lecturii, adulții 
în zilele de sărbătoare iar copiii în vacanța mare ce 
bate la ușă.

poate doar un vis, o dorință de 
neatins!

Eu sunt fericită când e o zi 
cu Soare și toate îmi merg bine 
și nu mă cert cu nimeni și fac 
bine celor din jur și respir și 
aud păsările cum cântă in 
copaci și văd flori înflorite 
parcă doar pentru ochii mei 
cei lacomi de frumusețile

Să profităm de căpșuni
Până și copiii știu cât de bune sunt căpșunile și 

câte întrebuințări le putem da. Să enumerăm doar 
câteva: le putem mânca proaspete ori în înghețată, 
spumă de căpșuni, salată de fructe ori tartă. Femeile 
utilizează apoi căpșunile pentru a-și pregăti măști 
hrănitoare pentru tenul ofilit de frigul iernii și 
vântul de primăvară.

Dar căpșunile mai pot fi folosite, tot î 
scop estetic, și sub alte forme. Care sunt 
acestea? lată, doar câteva sugestii de 
utilizare a lor:

• împotriva celulitei. Căpșuni bine 
zdrobite (cu mixerul sau altfel) se aplică din belșug 
pe zonele afectate de celulita - coapse, pântece, 
popou. Apoi se masează bine cu degetele ca să 
pătrundă în piele. Se lasă să acționeze un sfert de 
oră, apoi se spală cu apă călduță folosind o mănușă 
aspră sau o perie moale. Locurile cu celulită se 
freacă bine și se repetă frecvent tratamentul .

• Pentru curățarea dinților. Sucul de căpșuni 
înlătură depunerile dentare și întărește gingiile. Se

| pasează bine câteva căpșuni foarte coapte și pasta

obținută se pune pe periuța de dinți muiată în lapte. 
Se freacă dinții și gingiile (mai ușor) și se lasă să 
acționeze cât puteți răbda să nu înghițiți. Apoi se 
clătește gura cu apă călduță.

•Pentru pleoape umflate. Se taie o căpșună în 
jumătate și se aplică cele două părți pe 

pleoape. Timp de 10 minute, cât își fac 
efectul, stăm întinse pe spate și relaxate. Se 

ătesc apoi ochii cu apă călduță.
• Cure de căpșuni. Pot fi simple sau 

exclusive. Cqra simplă presupune să 
consumăm 500 g până la 1 kg de căpșuni în loc de 
mic dejun și cină, fără a mai consuma altceva. La 
prânz se mănâncă ceva ușor. Dacă e bine tolerată, 
poate fi urmată timp de o săptămână, chiar mai mult. 

Cura exclusivă înseamnă consumarea zilnică, timp 
de 3 zile, în loc de mâncare, a unei cantități de până 
la 2 kg de căpșuni. Se bea apă minerală. Curele pot fi 
reluate în fiecare lună sau din două în două luni și 
contribuie la întărirea și remineralizarea organismului, 
purificarea și fluidizarea sângelui, favorizarea tranzitului 
intestinal și eliminarea oxiurilor, creșterea diurezei ș.a.

Viorica ROMAN

ca și cu sănătatea, abia atunci 
când te gândești la ea ceva nu e 
în regulă. Când suntem sănătoși 
nu ne gândim Ia asta ci abia când 
ne doare ceva ne amintim cum 
era când eram sănătoși. Dar 
dacă nu putem încadra între 
granițe prea bine definite 
sănătatea, oare de ce vrem să 
încadrăm într-un anume tipar 
fericirea!

Ce este oare fericirea! Să fie 
atât de greu de atins, să fie o 
stare de extaz păstrată doar 
pentru anume persoane! Să fie 
ceva supranatural, paranormal,

acestei lumi. Sunt fericită 
când cerul e senin și o mamă 
își duce la sân pruncul nou 
născut, fericită când mai învăț 
ceva, când pot să mă joc și pot 
să inventez încă ceva pentru 
sufletul meu, când întâlnesc 
oameni cunoscuți cu zâmbetul 
pe buze și speranța în ochi. 
Sunt fericită când mângâi o 
pisică și simt botul umed al 
unui câine în palma mea, sunt 
fericită când simt că am trăit 
încă o zi pe acest Pământ.

Eu astfel văd fericirea.
Ina DELEANU
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Despărțire
IhistrateJe

în zilele noastre, ilustratele 
tind să fie înlocuite de telefoane 
ori de faxuri. Dar expedierea 
unei vederi dintr-o stațiune de 
odihnă sau dintr-un oraș 
reprezintă un semn de bună 
creștere.

Nu uitați, când trimiteți cuiva 
o asemenea “atenție”, ea trebuie 
să fie cât mai sugestivă. Textul 
să fie scurt, neconvențional. 
Evitați expresiile prea libere sau 
cu dublu înțeles. Dacă persoana 
căreia-i scrieți vă cunoaște 
scrisul, semnătura poate fi 
prescurtată; dacă este o ilustrată 
trimisă colegilor semnați cât mai 
inteligibil și dați și adresa unde 
vă aflați.

Mi-au dat un veșmânt 
Care a rămas mult prea 

îngust
Pentru 

zborului,
Și m-am despărțit de el 
prin fugă.

înălțimile

Voi alerga liberă 
Mă vor vedea doar 
umbrele arborilor 
Desenate de aștrii nopții.

Elena MONDA
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• Cum scăpăm de^ 
mirosul de tutun?

Mirosul de tutun poate fi 
lesne înlăturat, dacă lăsați 
peste noapte în cameră un 
burete umed.

•Nu aruncați resturile de 
săpun

Nu aruncați niciodată 
resturile de săpun. Vârâte într- 
un ciorap de mătase, strâns 
legat la gură cu un nod, ele se 
transformă într-un săpun ideal. 
Umezit îr apă face clăbuc și 
poate fi folosit și pe post de 
burete;

Iarnă sau vară. cvctUoarclc îndură dog'.urva capi arvr.r pentru a ne bucura 
noi de anrnia proaspâtâ a pâinii

’S CVUMfM
□ Ciorbă de porc cu 

tarhon: 500 g carne de porc, 100 
g morcovi, 50 g pătrunjel, 100 g 
țelină, 100 g ceapă, 75 g orez, 
200 g smântână, lămâie sau 
oțet, câte o legătură de tarhon și 
pătrunjel verde, sare. Carnea se 
taie bucăți și se pune la fiert în 
apă cu sare, spumuindu-se cât e 
necesar. După ce a fiert 30 de 
minute, se pune ceapa tocată 
mărunt și zarzavatul tăiat ron
dele. Orezul se fierbe separat și 
se pune în ciorbă. Când carnea e 
fiartă se adaugă smântână și 
zeama de lămâie (oțet), se potri
vește de sare. Se pune tarhonul 
tocat, pătrunjelul tocat se adau
gă când se ia oala de pe foc.

□ Pul cu conopidă: 1 kg 
•pui, 100 g unt, 100 g ceapă, 50 g
făină, 1 kg conopidă, 300 g 
smântână, sare. Puiul tranșat și 
sărat se prăjește în unt. în untul 
rămas se călește făina și ceapa

dată pe râzătoare, se stinge cu 
apă, se lasă să fiarbă 30 de 
minute și se pasează sosul prin 
sită. Conopida curățată, desfă
cută buchețele, e ținută câteva 
minute în apă sărată; apoi se 
fierbe 10 minute în apă cu sare 
și se scurge. Se pune carnea, 
apoi conopida în sos, se adaugă 
smântână, se potrivește de sare 
și se dă la cuptor 20 de minute.

□ Tort de miere. Blatul: 
350 g făină, 150 g miere, 200 g 
zahăr, 150 g unt, 3 gălbenușuri, 
praf de copt. Crema: 3 albușuri, 
100 g marmeladă de caise, 100 
g zahăr, 200 g nuci, 20 ml 
coniac. Din ingredientele 
enumerate se face un aluat 
care se împarte în 3 părți egale; 
se coc într-o formă de tort. 
Crema: se bat albușurile cu 
zahărul, se adaugă marmelada, 
nucile măcinate și o lingură de 
coniac.
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• Cum se scot locurile 
presate din covoare?

Adânciturile lăsate de 
mobilă pe covor se înde
părtează punând în fiecare loc 
presat un cub de gheață. 
Lăsați-I să se topească și 
așteptați 12 ore înainte de a 
șterge udătura. Apoi ridicați 
ușor firele, cu ajutorul unei 
furculițe de bucătărie.

• Cartofii păstrează 
pâinea proaspătă

Dacă puneți un cartof crud, 
curățat și spălat, în cutia cu 
pâine, ea rămâne mai multă 
vreme proaspătă.

• Nu păstrați carnea 
învelită în hârtie

Nu lăsați carnea proaspătă 
învelită-n hârtie, pentru că 
aceasta absoarbe sucul și 
gustul bun.

Grupaj de IIie LEAHU
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Ascensiune 
aromânilor 
în masivul 
Himalaya
Un grup de zece alpiniști din 

Brașov, condus de Alexandru 
Floricioiu (66 ani), a început la 28 
mai ascensiunea vârfului Nanga 
Parbat (8125 m) din masivul Hi
malaya, informează Ministerul 
Afacerilor Externe.

înaintea plecării spre Isla
mabad, capitala Republicii Isla
mice Pakistan, membrii expediției 
au fost primiți de președintele 
României, Emil Constantinescu, 
prilej cu care le-a fost înmânat 
drapelul național ce va fi arborat 
pe vârful Nanga Parbat.

Vârful Nanga Parbat este u- 
nul din masivele muntoase cele 
mai dificile de escaladat, motiv 
pentru care echipajul românesc 
a optat pentru traseul Schell de 
pe versantul Rupal, deschis cu 
22 de ani în urmă de alpinistul 
Martin Schell. Alpiniștii români își 
vor stabili taberele la 5100, 
6100, 7500 și 7800 m altitudine, 
tronsonul cel mai periculos fiind 
considerat cel cuprins între 5100 
și 6100 m, din cauza gradului de 
înclinare a terenului de apro
ximativ 60 de grade.

Echipajul expediției este for
mat din vice-primarul Brașovului 
losif Bogdan Dionisie, doctorul 
Mihai Soare, cameramanul Florin 
Octavian Olaru și alpiniștii Sorin 
Muntz, Szocs Imre, Daniel Marc, 
Sorin Palanca și Kurt-Hans 

JSchnabel.___________________ .

MEDIAFAX

Va vizita Suveranul Pontif
România?

Conducerea Bisericii Ortodoxe Române (BOR) 
nu se opune, la modul principal, unei vizite a Suve
ranului Pontif în România, dar consideră că aceasta 
este inoportună până la rezolvarea divergențelor 
cu Biserica Greco-Catolică.

"Vizita este considerată inoportună atâta vreme 
cât neînțelegerile patrimoniale cu Biserica Catolică 
Orientală de Rit Bizantin (Greco-Catolică) din Ro
mânia nu se vor rezolva pe calea dialogului, reve- 
nindu-se astfel la mult dorita pace confesională, 
mai ales în Transilvania", se arată într-un comu
nicat al Biroului de presă al Patriarhiei Române 
remis, luni, agenției MEDIAFAX.

Biroul de presă al Patriarhiei Române preci
zează că o eventuală vizită în România a Papei loan 
Paul al ll-lea nu depinde de atitudinea patriarhului 
Alexei al ll-lea al Moscovei și toată Rusia, care, 
potrivit unei știri apărute luni în presa centrală, ar fi 
condiționat-o de necesitatea unei vizite similare a 
Papei la Moscova înaintea celei de la București.

Problema unei eventuale vizite a Suveranului

Pontif în România va fi rediscutată în cursul lunii 
iulie, la Vatican, cu ocazia unei audiențe pe care 
Papa loan Paul al ll-lea o va acorda premierului 
Radu Vasile. Premierul a declarat, la sfârșitul săptă
mânii trecute, în cadrul unei emisiuni difuzate de 
canalul TVR-Intemational, că îl va invita pe Papa 
loan Paul al ll-lea să viziteze România și a cerut 
conducerii Bisericii Române să renunțe la intran
sigența poziției sale în această chestiune.

Autoritățile române și cele de la Vatican nego
ciază o eventuală vizită a Papei la București încă 
din 1993. Atât fostul președinte, Ion Iliescu, cât și 
cel actual, Emil Constantinescu, au făcut în acest 
sens invitații oficiale, dar conducerea BOR a pre
cizat, de fiecare dată, că momentul ales este 
considerat inoportun. La rândul său, Papa loan Paul 
al ll-lea, invitat la București și de Conferința Epis
copală Catolică din România, a preferat până acum 
să-și amâne decizia unei asemenea vizite, în aștep
tarea îmbunătățirii relațiilor dintre Biserica Ortodoxă 
și cea Greco-Catolică.
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Premii pentru Știrile PRO TU 
și "Chestiunea Zilei"

Știrile PRO TV și "Chestiunea 
Zilei" realizată de Florin Căli- 
nescu au primit două dintre cele 
mai importante premii acordate 
la ediția a Vlll-a a Galei Aso
ciației Profesioniștilor din Tele
viziune (APTR).

Premiul pentru jurnal de știri 
APTR '98 și premiul special al 
juriului APTR '98 au revenit emi
siunii informative "ȘTIRILE PRO 
TV", respectiv emisiunii "Ches
tiunea zilei", concepută și reali
zată de Florin Călinescu.

La această ediție a Galei 
APTR au participat în concurs 
154 de programe difuzate în 
1997și produse de 14 posturi de 
televiziune. Juriul, condus de 
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REDUCEREA
DOBÂNZILOR LA BCR

Banca Comercială Română 
(BCR) a redus, începând de la 
1 iunie, ratele dobânzilor la de
pozitele atrase, precum și la 
creditele acordate clienților. Pen
tru depozitele la termen, consti
tuite de persoanele fizice și juri
dice, dobânzile sunt: 1 lună - 
38%, 3 luni - 39%, 6 luni - 40%, 
9 luni-41%, 12 luni - 42%.

Pentru depozitele la termen 
cu valori de minimum 10 milioa
ne de lei, constituite de persoa
nele fizice, dobânda se situează 
cu două puncte procentuale 
peste nivelul prevăzut pentru 
fiecare categorie de depozite.

în cazul depozitelor la ve

regizorul Dan Pița și alcătuit din 
Manuela Cernat, Cristina Dumi
trescu, Sorin llieșiu și Cornel 
Nistorescu, a acordat în total 29 
de premii.

Marele premiu APTR '98 a 
revenit TVR lași, pentru selecția 
de programe "Fan-Fan, rechinul 
pușcăriilor” (Marian Voicu), "Un 
reportaj numit Orizont răsfrânt" 
(Cristina Hermeziu), "La Dunăre" 
(Carla Tompea), "Codrina" (Irina 
Păcurariu) și "Alaska - ultima 
frontieră" (Constantin Lăcătu- 
șu). La rândul său, losif Sava, 
cel care începând de la 1 iunie 
a părăsit Televiziunea Națională, 
datorită vârstei de pensionare, 
a primit Premiul de Excelență.

dere, dobânda este de 10%. 
Pentru disponibilitățile din con
turile de cârduri, BCR Maestro și 
BCR Visa Clasic, dobânda este 
de 20%.

La certificatele de depozit 
vândute după data de 1 iunie, 
dobânzile sunt: 3 luni - 38% și 6 
luni - 35%.

La creditele acordate, înce
pând cu 1 iunie, BCR reduce 
dobânzile cu 5-8 puncte pro
centuale. Astfel, dobânda de 
bază la împrumuturile la termen 
scade de la 50% la 45%, iar 
pentru export, BCR acordă cre
dite cu dobândă diferențială de 
40% pe an.

Reforma și IMM- 
urile

Inflația, modificarea ratei cursului de 
schimb leu/dolar și creșterea ratei dobân
zilor la creditele acordate de bănci reprezintă 
principalele piedici în calea celor circa 
300.000 de întreprinzători particulari din țara 
noastră în cursul celor opt ani de tranziție 
spre economia de piață. Chiar și în aceste 
condiții dificile întreprinderile mici și mijlocii 
asigură realizarea a 50% din buget.

Președintele Consiliului Național al IMM, 
Ovidiu Nicolescu, consideră că se impune 
luarea unor măsuri ferme și rapide pentru 
sprijinirea IMM-urilor: acordarea de facilități 
pentru profitul investit, pentru export, precum 
și specializarea uneia din bănci ca bancă de 
dezvoltare pentru IMM-uri.

Creanțe de încasat f
România încearcă de aproape 9 ani să 

recupereze creanțele externe de la câteva 
țări din Africa, Asia și Orientul Apropiat. 
Valoarea acestor creanțe atinge cifra de 2,2 
miliarde dolari, în fruntea listei situându-se 
Irakul cu o datorie de circa 1,7 miliarde do
lari. La mare distanță urmează alte 10 țări, 
dintre care se disting Libia, Sudanul, Mo- 
zambicul și Siria, cu o datorie cumulată de 
aproape 500 milioane dolari.

în cazul Irakului recuperarea este dificilă 
din cauza embargoului la care această țară 
este supusă de mai mulți ani; în cazul celor
lalte țări dificultățile financiare constituie o 
piedică serioasă în calea recuperării 
creanțelor.

Cartoful- :
■ 

a doua pâine a ■ 
românilor :

■
După anul 1991 suprafețele cultivate cu* 

cartofi în sectorul de stat s-au diminuat1 
drastic, astfel încât în prezent peste 97% din" 

suprafața cultivată cu cartofi în România» 
aparține sectorului particular. S-au redus și" 
suprafețele cultivate cu cartofi pentru să-l 
mânță de la 15.000 ha în 1989 la mai puțin’ 
de 2900 ha în 1997. Cu toate acestea car-J 

toful constituie în România a doua pâine,» 
de pe 250.000 ha obținându-se o producție* 
de 3 milioane tone. ,

IMM-urile și ■
■ 

experiența :
japoneză ■

■
Faptul că la ora actuală peste 77% din ceij 

57 milioane de angajați japonezi lucrează în’ 
cadrul întreprinderilor mici și mijlocii, repre-J 

zintă o ilustrare elocventă a ideii că economia» 
oricărei țări nu se poate dezvolta fără o pu-* 
ternică structură a IMM.

Acest sector nu se poate dezvolta peste» 
noapte, fără un ajutor consistent din partea J 
guvernelor și a sectorului bancar care să» 
asigure un sprijin concret IMM-urilor, ca bază" 
a economiei capitaliste. (A.K.O.) ,

Aurul furat de 
naziști

Aurul furat de naziști a fost | 
folosit de Hitler pentru a face 
achiziții de război din țări neutre.

Cea mai mare parte a au
rului furat de naziști a fost folo
sit pentru a finanța, prin inter
mediul Elveției, achizițiile făcute 
de Hitler din țări neutre, precum 
Spania, Portugalia, Suedia și 
Turcia, a indicat, luni, "New York 
Timef", citat de AFP.

Cotidianul citează un raport 
ce va fi dat publicității marți și 
care a fost întocmit de câțiva 
istorici mandatați de guvernul 
american. Purtătorul de cuvânt 
al Departamentului de Stat, Ja
mes Rubin, a indicat, totuși, că 
informațiile publicate de coti
dianul new-yorkez suni "înșelă
toare și într-o manieră semni- i 
ficativă false". Oficialul ame-| 
rican spune că ziarul face refe
rire la un exemplar "depășit și 
incomplet" al raportului.

Potrivit "New York Times", 
circa 2,6 miliarde de dolari la 
valoarea actuală, provenind din 
aurul confiscat de naziști de la 
persoane particulare sau de la 
băncile centrale ale țărilor ocu
pate, au fost utilizate de Ger
mania nazistă pentru a-și pro
cura material de război de la 
Portugalia, Spania, Suedia și 
Turcia.

Documentul citat de "New 
York Times" subliniază, referitor 
la acest aspect, că trei sferturi 
din această sumă a fost trans

ferată din Germania prin inter
mediul Băncii naționale elvețiene. 
Raportul indică, de asemenea, 
că "aproape sută la sută dintre 
componentele esențiale pentru 
producerea mașinilor-unelte și a 
armamentului, în special a obu
zelor perforante, au fost furni
zate de Portugalia și Spania".

Raportul dublează estimările 
făcute până în prezent de către 
americani referitoare la can
titatea de aur strânsă de naziști 
prin confiscarea bunurilor victi
melor Holocaustului, cum ar fi 
protezele dentare sau verighe
tele. Aurul, administrat în cadrul 
"contului Melmer'1, după numele 
ofițerului nazist care se ocupa 
de el, ar valora în prezent 40 de 
milioane de dolari. Estimările pre
cedente indicau circa 20 de mili
oane de dolari.

Raportul dă asigurări că do
uă bănci germane, Dresdner 
Bank și Deutsche Bank, au vân
dut aurul din "contul Melmer" 
Turciei. Naziștii doreau ca prin 
această operațiune să-și pro
cure devize.

Versiunea finală a raportului 
va fi prezentată, marți, de către 
subsecretarul de stat pentru 
Afaceri economice, Stuart 
Eizenstat. Purtătorul de cuvânt al 
Departamentului de Stat, James 
Rubin, a adăugat numele Ar
gentinei la lista țărilor așa-zis 
neutre care au servit intereselor 
Germaniei naziste.
______________________________ J

| Sistem unic de [ 
| salarizare | 
| Guvernul a elaborat pro-1
. iectul de lege privind sistemul j 
• unic de salarizare a bugetarilor. ■ 
I Conform acestui proiect, I

bugetarii vor fi plătiți în func-1 
ție de performanțe și nu în ■ 
funcție de vechime. ;

Cabinetul Radu Vasile in- ■ 
tenționează să schimbe crite-1 
riile de salarizare în sectorul | 
bugetar. în ședința de marți, | 
Executivul a luat în dezbatere ■ 
Proiectul legii privind sistemul■ 
de stabilire a salariilor de bază I

II I 
i
i
I
I
■
1
I
| în sectorul bugetar, precum și | 
| a indemnizațiilor persoanelor |
■ care ocupă funcții eligibile, .
' sunt numite sau îndeplinesc 1 
I funcții cu mandat. Actul nor-1 
| mativ va fi supus aprobării în | 
| ședința de joi. <
, Proiectul de lege permite ! 

I conducătorilor de instituții ■ 
I publice să plătească sala-1 
| riații în funcție de perfor-1
■ manțe și nu de vechime. i 
. Prevederile se aplică an-! 

• gajaților pe bază de contract • 
I din domeniul public (adminis-1 
| trația centrală și locală, să-1
■ nătate, cercetare, agricultură, ■ 
! cultură, sport, protecția me-! 

I diului). Rămân în afara sferei I 
| de aplicare a noului sistem de | 
| salarizare cadrele didactice și |
■ vameșii, cadrele MApN, orga- ■ 
! nele de ordine publică și sigu-! 

I ranță națională, magistratii. I



• Efectuez transport auto 1 t/m 
preț convenabil. Tel. 216483, 092/ 
712716(8386)

• Cu ocazia aniversării zilei de 
naștere și a pensionării, fiii, nurorile 
și nepoata doresc doamnei Floarea 
Dudaș, din Orăștie, multă sănătate, 
fericire și "La mulți ani!" (7907)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând serviciu de masă 
pentru 6 persoane,fumuriu, 
deosebit, din sticlă termo- 
rezistentă, compus din câte: 6 
farfurii adânci, late, mici, 6 
castronele, 6 pahare, 6 căni cafea 
cu farfurioare,castron supă, platou 
friptură, preț 450.000 negociabil. 
Tel. 245729, orele 16-20. (8384)

• Vând restaurant-bar Motel Vața 
Băi, suprafață 318mp, apă, curent 
trifazic. Informații tel. 056/195151 
sau 094857223 (8105)

• Vând amplificatoare Mesa 
Boogie Hughes & Kettner multiefect 
ibanez, drum machine, orgi Yamaha,

PIERDERI

• Pierdut legitimație nevăzător 
nr.100785 pe numele Ganea Marius. 
Se declară nulă.

• Pierdut permis conducere, seria 
A, nr. 0320136, pe numele Muntean 
Dorin Ionel. îl declar nul. (7521)

• Vând teren intravilan (eventual 
parcelat) Geoagiu Băi, pătuț pentru 
copil. Tel. 216590 (8382)

• Vând apartament 2 camere, 
zona Gojdu preț convenabil. Tel. 
227710(8385)

• Predau contract Espero, 
achitat 6600 dolari, preț 35.000.000 
lei, 20.000 km. rulați. Tei 051185256 

Craiova. (8382)
•Vând Dacia 1300, 8,5 milioane 

lei, Volvo înmatriculat 6,5 milioane, 
Opel Comodore, neînmatriculat - 3 
milioane. Tel. 261582 (8384)

• Vând urgent Dacia pickup 
1304, 70000 km, 1996, foarte 
avantajos. Tel. 730302, 094/641274 
(8386)

• Vând Trabant 601, faruri Skoda 
120 L, semicursieră și cursieră, 
abrichttâmplărie, motoretă. Tel. 054/ 
242723 (7912)

• Vând Dacia 1310 Break, 1995 
și țiglă solzi. Tel. 241167. (7914)

• Vând Renault trafic 1400 cmc, 
înmatriculat pe un an. Preț negociabil, 
5000 mărci. Relații între orele 18-20, 
la tel. 777052 (7286)

• Vând SRL fără activitate, cal
culator Pentium 686, nou, cu garanție 
2 ani, bicicletă Mountan Bike, nouă. 
Tel. 218935(8379)

• Vând găini ouătoare Rosso, 
40.000 lei/buc. Tel. 233059, 094/ 
503267 (8387)

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

■ Vând oțel-beton 6, 8, 10, 12. 
Tel. 213637.(8067).

• Vând combină C.12, cu piese 
de schimb.Lăpugiu de Sus, nr. 64 
(8381)

Roland, difuzoare noi și în rate. Tel. 
094568948. (7909)

• Vând urgent familii albine, sat 
Homorod, Suseni, nr. 180, comuna 
Geoagiu. (7911)

• Vând țuică prune veche, din 
zonă de munte, în cantitate mare. 
Jujan loan, Luncani-Tîrsa, nr. 20. 
Informații suplimentare la cabana 
turistică Costești. (7913)

• Firmă second hand vinde en 
gros haine import Germania și 
angajează vânzătoare, de preferat 
din mediul rural. Tel. 092/238805 
(4446)

• Vând talon Opel Record, piese 
de schimb pentru caroserie și mo
tor. Tel. 714054 (7415)

ÎNCHIRIERI

• Cedez spațiu comercial închiriat, 
Deva, zona Progresului, preț 
19.000.000 lei, negociabil. Tel. 215169 
(8357)

• Ofer spre închiriere 2 spații 
comerciale alăturate în vad bun, 
central. Tel. 712234, după-amiaza. 
(8147)

• Caut pentru închiriere 
apartament 2 Camere. 213597, orele 
17-21 (8100/51)

.Ț, OFERTE DE
SERVICII

• Au trecut 10 ani de când 
soarta nemiloasă a hotărât să o ia 
dintre noi pe

BIRO VIORICA
scumpă mamă și iubită soție. Lacrimi 
amare și dor nemărginit învăluiesc 
pentru totdeauna ființa ei blândă. 
Vei fi veșnic în sufletele noastre ! 
(7079)

• Azi sunt 6 luni de când atât 
de repede ne-ai părăsit draga 
noastră

MARIA SOFRONIA
Ai rămas veșnic în sufletele 

noastre! (7414)

DECESE

• Conducerea Direcției Sanitare 
Veterinare Hunedoara mulțumește 
tuturor colegilor și colaboratorilor 
care ne-au ajutat și au fost alături 
de noi pentru a conduce pe ultimul 
drum pe cel care a fost

Dr. IOSIF COCOȘ 
director al Direcției Sanitare, 
Veterinare Hunedoara. (8400)

• Conducerea Direcției Sanitare 
Veterinare Hunedoara mulțumește 
Prefecturii Județului Hunedoara, 
personal domnului prefect Pompiliu 
Budulan și domnului Marius 
Surgent - președintele Filialei 
PSDR din județul Hunedoara pentru 
sprijinul acordat la greaua pierdere 
pricinuită de decesul celui care a 
fost

dr. IOSIF COCOȘ 
director al Direcției Sanitare 
Veterinare Hunedoara. (8400)

• Copiii Cornel, Florica, Cătălina 
împreună cu familiile anunță în
cetarea fulgerătoare din viață a 
scumpului lor tată, cel care a fost

inv. TRAIAN UNGUR 
de 64 ani

.înmormântarea va avea loc azi, 
4 iunie, 1998, ora 14, în localitatea 
Tîrnava. Vei rămâne veșnic în 
amintirea noastră. Dumnezeu să 
te odihnească în pace ! (8388)

• Prof.ing.VASILEBLENDEA 
slujitor devotat al învățământului 
hunedorean, timp de 45 de ani, a 
încetat din viață, după o grea și 
nedreaptă suferință. Te vor plânge 
neîncetat mama, fratele și familia. 
Mulțumim tuturor celor care au fost 
alături de noi în aceste momente 
grele. (8399)

• Soția Adela, copiii Iulian, 
Tiberiu și Lavinia, ginerele Vasile 
și nepoțica Adela anunță cu 
nemărginită durere moartea fulge
rătoare, la numai 49 de ani, a celui 
care a fost soț, tată și bunic

CORNEL STROIA
Nu te vom uita niciodată! 

înmormântarea va avea loc astăzi, 
4 iunie, ora 13, la Cimitirul Bejan. 
(8253)

ESTE TIMPUL SĂ VĂ REZERVAȚI
LOCURI ÎN CONCEDIU!

AGENȚIA DE TURISM SPRINGTIME

“Voci de copii” -

• "S.C.Miraj" SA București, firmă 
cu tradiție în producerea și comer
cializarea de produse cosmetice și 
parfumerie, angajează reprezen
tanți de vânzări zonali în județul 
Hunedoara. Informații suplimentare 
și CV la tel/fax: 01/3220990 sau la 
tel. 01/3211214/107,108. (OP)

Vă invită în GRECIA, intr-un program de 10 zile, care 
cuprinde transport cu autocarul, cazare, mic dejun și cină.

Pe timpul sejurului veți beneficia, gratuit, de plajă 
privată, hidrobiciclete, șezlonguri, umbreluțe și alte

----------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------

Licitație
T

în conformitate cu Legea nr.50/1991, cap.II, 
republicată in 1997, privind concesionarea terenurilor 
pentru construcții, Consiliul local al municipiului Orăștie 
anunță:

Licitație publică la sediul din str. Armatei, nr.17, in 
jdata de 25.06.1998, ora 10 pentru:

Concesionarea a două parcele de teren situate in str, 
Mureșul, Micro II, având o suprafață de 6,6 m2 flecare, cu 
destinația 2 chioșcuri din aluminiu potrivit cu documen
tațiile de urbanism aprobate.

> prețul de pornire la licitație este de 60.000 lel/m2/ 
an;

> taxa de participare la licitație este de 40.000 lei;
> garanția de participare la licitație este de 396.000 

lei;
> taxa documentației este de 20.000 lei;
> perioada concesionării este de 10 ani.
Concesionarea a două parcele de teren situate in str. 

Prlcazulul, având o suprafață de 12,75 m2 flecare, cu 
destinația construcție chioșcuri potrivit cu documentațiile 
de urbanism aprobate.

> prețul de pornire la licitație este de 60.000 lel/m2/ 
an;

> taxa de participare la licitație este de 40.000 lei;
> garanția de participare la licitație este de 765.000 

lei;
> taxa documentației este de 20.000 lei.
Până in data de 24.06.1998, ora 15, are loc Înscrierea 

persoanelor fizice sau Juridice Interesate, precum șl 
vânzarea de către organizator a documentației licitației 
la sediul din str. Armatei, nr.17.

Informații suplimentare se pot obține la tel: 241019 - 
^Biroul Tehnic Investiții.______________________________ *

mijloace de agrement.

Bd. 1 Decembrie, nr. 14
2700 Deva - Romania
Tel. 219284; 094.812.401
springtime@recep.roknet.ro

în perioada 13 - 20 iunie 
puteți beneficia de un 
preț promoțional: 

L500.000 lei

ediția
Din nou orășelul dintre dea

luri - Aninoasa - a devenit cen
trul de atenție în viața culturală a 
Văii Jiului. "Timp de trei zile au 
urcat pe scena Clubului sindi
catului M.T.I. din Aninoasa, așe
zământ de cultură ce se apropie 
de centenar, tinere talente muzi
cale venite din cele 6 orașe a- 
flate de-a lungul jiurilor. Ele ne-au 
adus - fie și numai pentru trei 
zile, bucuria cântecului, dăruin- 
du-ne, cu generozitatea vârstei, 
o părticică din candoarea și 
puritatea lor. Ediția a Vl-a a Fes
tivalului concurs de interpretare 
a muzicii ușoare "Voci de copii", 
organizată de Sindicatul M.T.I al 
minei Aninoasa, cu sprijinul ne
mijlocit al Consiliului local și al 
Primăriei, precum și al unor 
sponsori generoși, are loc într-o 
perioadă de aniversări marcante 
în viața orașului nostru: 265 ani 
de atestare a așezării Iscroni 
(aparținătoare orașului nostru) 
și 85 de ani de la înființarea Pri
măriei Aninoasa. "Voci de copii" 
poate însemna, pentru fiecare 
concurent, prima treaptă pe dru
mul afirmării artistice - aprecia 
dl llie Botgros, primarul orașului, 
în alocuțiunea rostită la spec
tacolul de gală al ediției a Vl-a a 
festivalului. De câștigat am câș
tigat cu toții - și concurenți și 
public. Aplaudăm strădaniile co
piilor și ale dascălilor care i-au 
pregătit și mulțumim juriului pen
tru competența și efortul în ie
rarhizarea valorilor - pentru că 
nu Fa fost deloc ușor între atâ
tea talente."

Atâtea talente? Da! 56 de 
copii din Vale au trecut, ca un 
zbor, ca o șoaptă de primăvară, 
prin universul muzicii perindat în 
aplauzele însuflețitoare ale unui 
public numeros și ale juriului. Da. 
Și ale juriului. Pentru că și-au 
susținut notele acordate cu a- 
plauze. Iar la spectacolul de 
gală au aplaudat, în ritm cu pu
blicul, evoluțiile premianților. 26 
de premianți, 26 de speranțe, de 
vlăstare ale muzicii ușoare ro
mânești.

aVI-a
în gală, evoluțiile deținătorilor 

premiului I pe categorii de vârstă 
(Oana Varga, Flavia Munteanu, 
Bobi Risipitu, Mădălin Shuhan, 
Mihaela Răileanu) și a premiilor 
speciale (Andreea Predoșanu, 
Luminița Popa, Melinda Băluță, 
Anca Markos, Roxana Berețki, 
Silviu Ciută, Gina Nistpr, Roxana 
Mare) au fost revărsări de can
doare și frumusețe, iar Diana Va- 
sian, câștigătoarea marelui premiu, 
a întruchipat - prin cânt și desen 
coregrafic - gingășia, tandrețea, 
visul și speranța.

Pe scena înveșmântată în pri- 
măvară (scenografia Adrian 
Popa), dl Vasile Bălan care și-a 
onorat cu probitate statutul de 
gazdă, a "adus" la rampă interpreți 
și formații artistice care au dat o 
strălucire aparte galei: grupul vocal 
al Școlii generale Aninoasa (înv. 
Didina Botgros), dansul popular 
stilizat "Mocirița" (Clubul copiilor 
Lupeni, coregraf Augustina Ibr- 
dache), formația vocal-instrumen- 
tală "Anena", a clubului sindicatului 
M.T.I. Aninoasa, duetul Luela - Cla- 
udiu, recitalul surorilor Adina și 
Aura Risipitu, iar momentul muzical 
al Mihaelei Popa (deținătoarea ma
relui premiu în ediția precedentă) și 
al compozitorului Florin Ducu s-a 
desfășurat sub aura de lumină a 
marilor talente.

- Festivalul "Voci de copii" s-a 
bucurat de o înaltă ținută artistică 
și organizatorică. Am numai cu
vinte de admirație și aduc calde 
felicitări celor care, prin pasiune, 
muncă și efort, au făcut posibilă 
această sărbătoare muzicală - 
aprecia dna Zina Nichita, profesor 
la Secția canto a Școlii de arte 
București - președinta juriului. Rar 
mi-a fost dat să întâlnesc la un loc 
atâtea talente! Ele n-ar fi ieșit la 
iveală dacă acest festival n-ar fi 
existat. Mulțumesc organizatorilor, 
dascălilor, părinților pentru efortul 
pe care-l fac pentru ca acest fes
tival să urce an de an în măiestrie, 
dând muzicii ușoare, țării, speranțe, 
valori.

Lucia L/CIU
---------

Unde duce nesăbuința unora afîati la volan
1 J

în săptămâna trecută, pe ar
terele rutiere ale județului, nea- 
cordarea de prioritate și viteza 
excesivă au îndoliat și adus în 
mare suferință mai multe familii, 
în două accidente grave, care s- 
au produs recent în județul nos
tru, tinerii aflați la volan nu pose
dau permise de conducere, unul 
din aceștia aflându-se și sub 
influența băuturilor alcoolice! 
Ambele accidente s-au produs 
în miez de noapte, ocupanții ma
șinilor fiind și ei tineri din antu
rajul conducătorilor auto.

în noaptea de 26 mai, ora 
01,00, în orașul Lupeni, Proca

Patru morți și mai mulți răniți pe 
șosele

Alin Sebastian, de 24 de ani, din 
localitate, datorită neîndemânării în 
conducere, nu a acordat prio
ritate. La trecerea unui autobuz, 
care circula regulamentar, mașina 
sa, cu nr. 4 HD 1823, a fost lovită 
în partea laterală stânga. în urma 
impactului, Proca Alin Sebastian a 
decedat iar pasagera din auto
turism, Pădureanu Elena, de 16 ani, 
elevă la Liceul Industrial din Lu
peni,a suferit leziuni corporale 
grave.

La numai două zile, pe D.N.7, în 
localitatea Ilia, și-au pierdut viața trei 
persoane într-un alt tragic accident! 
Conducând cu viteză excesivă și 
cu o îmbibație alcoolică în sânge de 
peste 1 o/oo Iosif Aurelian, de 28 
de ani, din Deva, într-o curbă a intrat 
pe partea stângă a direcției sale de 
mers unde s-a tamponat frontal cu 
un autocar înmatriculat în Ungaria, 
în urma căruia a decedat Luca 
Adrian, de 28 de ani, din Deva, care 
se afla în autoturism precum și o

femeie din autocar. La scurt timp a 
decedat și Iosif Aurelian. Acesta 
nu poseda permis de conducere, 
întrucât îi fusese anulat anul tre
cut pentru o altă infracțiune la 
Legea privind circulația pe dru
murile publice.

Atenție deci, conducători auto! 
Nu încercați caii putere ai mași

nilor pe care le conduceți. Viteza 
excesivă se soldează în cele mai 
multe cazuri cu victime omenești 
și însemnate pagube materiale.

Lt.col. Mircea NEGRU, 
Inspectoratul de Poliție ai 

Județului Hunedoara

mailto:springtime@recep.roknet.ro


AS.C. ’’Transilvania 
jurnal” S.A.

Angajează în condiții avantajoase 
distribuitori de ziare 

pentru localitățile: Hunedoara, Simeria, 
Călan, Brad, Orăștie și Hațeg. 

Selecția va avea loc luni, 8 iunie a.c., 
ora 10, la sediul redacției din Deva, 
str. 1 Decembrie, nr.13, camera 4.5 

(fost hotel "Turist").
Pentru informații suplimentare sunați Iti 

tel: 234282, zilnic, între orele 10-12.

>
>
>

DGMPS - Oficiul Forte 
r 

de Muncă și Șomaj
Organizează în data de 17 iunie 1998, ora 9, 

concurs pentru ocuparea a trei posturi, 
după cum urmează:

1 post referent (studii medii) - BFMȘ Petrila;
1 post referent (studii medii) BFMȘ Petroșani;
1 post economist (studii superioare) - CCRPȘ Deva;
Informații suplimentare se pot obține ia sediul OFMȘ

județean, P-ța Unirii, nr.2, et.ii. cam. 3, sau ia tei: 217048 
sau 216151 (domnișoara Crișan Daniela) sau ia Cen
trul Teritorial de Forță de Muncă și Șomaj Petroșani, tel: 
545471.

Ultima zi de înscriere 16 iunie 1998.

Z--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCCF Timișoara S.A. -
Șantier 34 LR Deva

Scoate la licitație spațiu și teren pentru 
închiriere, situat în Simeria. str. Streiului, nr.l.

Licitația va avea loc în ziua de 18.96.1998, ora ;
Îl, la sediul Șantierului 34 LR Deva, str. Horea,

nr.12/14, tel: 054/625890.J

BANCA TRANSILVANIA S.A
SUCURSALA DEVA

cu sediul in Deva, str. 22 Decembrie, nr.42, jud. Hunedoara
organizează

CONCURS
pentru ocuparea postului de administrator 

în cadrul Serviciului Administrativ
CERINȚE:

> bărbat, cu stagiul militar satisfăcut, posesor dc 
permis de conducere, vârsta maximă 35 ani;

>
>

Cei interesați sunt rugați să depună CV și o scrisoare 
L de intenție la sediul Băncii până în data de 10 iunie 1998, t

studii superioare tehnice sau economice; 
capacitate de lucru în echipă;
vechime minimum 5 ani;
utilizarea calculatorului.

PkODIMPEX MADONA s.r.l. ORASTIE
■' produce și comercializează

/f x
pentru băuturi răcoritoare

‘ cu zahăr: s.u. 65° - vrac, st. 1/21, PET1/21
*■ cu îndulcitori: doze sigilate 42.^00

pentru 1081 băutură finită (un tanc) lei/doză
băuturi răcoritoare: 0,2501-0,51-1,5 l(PET).

Str. Morii, nr. 30, tel/fax: 054/241167

ministratordT, 
STROLL S.A. Călan

Convoacă Adunarea Generală a 
; Acționarilor pentru data de 19 iunie 
> 1998, ora 10, la sediul societății din Călan, 
i str. A. Vlaicu, nr.8, cu următoarea ordine de zi:

1 Vânzarea de active și atribuirea in leasing 
; imobiliar a unor active;

2. Diverse.
V._________________________________________________

E
INFOROM
CATALOGUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE DIN ROM/NIA

SINGURUL CATALOG 
DISPONIBIL 

SUB FORMĂ DE 

CARTE 
COMPACT DISC 
Șl PE INTERNET

5* -I
I

S.C. Aproterra S.A. 
Simeria

Distribuitor și singurul Service autorizat din 
județul Hunedoara pentru acumulatoarele ROMBAT 
efectuează în mod gratuit în perioada de garanție și 
postgaranție verificarea instalațiilor electrice, 
reglarea releului de încărcare, completarea electroli- 
tului și încărcarea acumulatoarelor descărcate în 
timpul exploatării, cumpărate de la unitățile 
Aproterra S.A.

Dacă doriți să aveți un acumulator performant și 
servicii prompte, cu economii în bugetul dumnea
voastră, nu ezitați să procurați acumulatoarele 
ROMBAT della Aproterra - Simeria.

Aproterra Simeria, unic importator al anvelopelor 
"MATADOR", vă oferă un larg sortiment, cu garanție 
de 5 ani. Ia cele mai mici prețuri practicate pe piață 
pentru anvelopele de import astfel:

Prețurile nu conțin TVA.

© 145 R 13 213.180 lei
© 155 R 13 220.591 lei
© 165/70 R 13 239.058 lei
© 175/70 R 13 282.540 lei
© 175/70 R 14 294.728 lei
© 185 R 14 C 370.847 lei
© 900-20 1.143.800 lei
© 1000 R 20 1.421.504 Iei
© 1100 R 20 ST 1.572.592 Iei
© 1200 R 20 ALST 2.012.024 Iei

J

m.miRw «r.u
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S.C. SARMISMOBS.A.
■>

comercializează

PAPETARI E v

Cu sediul în Deva, str. C-A. Rosetti, nr.8 
Organizează în data de 25 iunie 1998, ora IO, 

licitație publică în scopul vânzării activului "Secția 
de mobilă" din str. M. Eminescu, nr. 48, Deva. 
Informații suplimentare la sediul societății, 

tel:227901

’Whirlpool
ADUCE CALITATE VIEȚII

Cu noile echipamente frigorifice Whirlpool 
energia electrică zilnică vă costă doar:

I Prodiur rmri'i
| S.C. "PEHARrSA Petrețtl '“Jj

[caiete —
I DOȘARE W
1 HAjțTIE IGIENICA 1 
B HÂRTIE AMBALAJ 1 
A con ministeriale! 
Fole * *,e dt k&rcat

'împărați acum !

L

FABRICA DE PRODUSE ELECTRONICE
S.C. "PANASOUND" SRL

Timișoara, str Mircea cel Bătrân, nr.4I iimiioum, sir mirceu cei oairun, nr.H,
| fel: 056/183558; 124550; 125035: fox: 056/183558; 125035.

Produce și comercializează din stoc sau la comandă: 
© combine muzicale cu CD © combine muzicale normale 

© dublu radiocasetofoane © amplificatoare 
© VCD (video CD Player) © walkman-uri 

© telefoane cu emițător. 
Preț de producător!

Condiții de calitate și garanție asigurate!

D.G.M.P.S. - Oficiul Județean de Foiță de Muncă și Șomaj Deva
SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANT!, IA DATA DE 2.06.1998
_________!_________________________________________________._______________________________s.

agent comercial 28
agent pază și ordine 38
aplicator de detalii la

produse din ceramică 5
arhitect 2
arhitect urbanism, peisagis-

tică și amenajarea teritoriului 1
asistent maternal profesionist 6
barman 4
brutar 4
bucătar 2
cofetar 5
confectioner - asamblor
articole din textile 65
croitor 10
croitor-confecționer îmbră-

căminte după comandă 1
cusător piese din piele și

înlocuitori 22
cusător piese la încălțăminte 10
economist în industrie 4
electrician auto 1
electronist 1
femeie de serviciu 1
frigotehnist 4
gestionar depozit 10
inginer constructor instalații 1
îngrijitor clădiri 1
lăcătuș mecarjic 15
maistru în
industrializarea lemnului 2
maistru mecanic 1
maistru mecanic auto 1
mecanic auto 1
mecanic mașini confecții 4
muncitor necalificat 51

------ șj

— -

operator calculator electronic '
și rețele 1!

ospătar (chelner) 1
patiser 2
paznic 12
șofer de autoturisme

și camionete 1
stenodactilografă 1
strungar universal 4
sudor autogen 4
taxator 10
tehnician arhitect 1
tâmplar universal 19
tinichigiu carosier 3
vânzător 16
vânzător bilete 6
vopsitor auto 1

Tot. locuri de muncă vacante383
V-----------------------------------------------

» 475 lei (1,25 KW/zi)
0 530 lei (1,4 KW/zi)
0 410 lei (1,08 KW, zi)

Not®: aceste costuri sunt 
calculat în aprilie

pentru frigider ART 785
pentru combină frigorifică ART 812

pentru congelator AFB 409

valabile pentru prețul energiei electrice 
1998.

R

- Str. Avram lancu Bl. HI. parter, Deva

- Str. 1 Decembrie, nr. 1 IA, Deva 
Bd. Decebal, Bl. R, parter. Deva 
Bd. Dacia, nr. 20, Hunedoara
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 59, Petroșani

DEVA-SAT
DOMUS - Bd. Mihai Viteazu Bl. 43. Vulcan
ELECTROSTAR - Str. 1 Decembrie 1918. nr. 8, Petroșani
ELECTROSTAR - Str. Mihai Viteazu nr. 44, Vulcan 
IMCOMEX 
QUASAR - 
QUASAR 
QUASAR
SILOG ELECTRONICS - Bd. Decebal Bl. S, parter, Deva 
SIMAL - Bd. Decebal, Complex Corn, Deva“'informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Oficiul Județean de Forță de Muncă șt 

Șomaj Hunedoara-Deva puteți primi de la Centrul de Informare și Documentare, Clubul Șomerilor Deva, 
precum și de la Birourile de Forțe de Muncă și Șomaj din Hunedoara, Călan, Orăștie, Brad, Simeria, 

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

Calitatea vieții 
dumneavoastră 
poate fi influențată 
și de consumul 
redus de 
energie electrică.
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' PDSR vrea un pol 
social-democrat 

puternic

Oferte ale Fundației pentru o 
Societate Deschisă Timișoara

Trei au fost temele abordate la conferința de presă 
ce a avut loc la sediul Organizației județene a 
Partidului Democrației Sociale din România. Prima ■ 
soarta minerilor disponibilizați din Valea fiului. A 
doua ■ dorința de a se crea un pol social-democrat 
puternic. A treia ■ poziția partidului față de cerința 
imperioasă a UDMR de a se înființa la Cluj-Nafioca o 
universitate de stat tn limba maghiară.

Pe cele trei teme le-au vorbit ziariștilor fi au 
răspuns la întrebările acestora dl Mihai Rudeanu, 
președintele organizației județene și Gheorghe 
Firczak, secretar general al Consiliului Consultativ 
pentru Minorități al PDSR.

Partidul Democrației Sociale din România este 
alături de minerii ce au ieșit benevol în șomaj întrucât 
s-au lăsat păcăliți cu bani multi. Au depășit perioada 
cât aveau drept la ajutor de șomaj și se află într-o 
situație foarte grea. Cei aflați la putere le-au prom is 
locuri de muncă, dar nu s-uu tinut de cuvânt. Așa că jse 
preconizează organizarea de mari mișcări sindicate 
care pot merge până foarte departe. PDSR are u,n 
program pentru salvarea Văii fiului pe care-l va aplica 
atunci când va ajunge să guverneze.

Partidul condus de dl Ion Iliescu este preocupat în 
această perioadă de formarea în România a unui 
puternic pol social-democratic, în cadrul mișcării 
social-democrației europene. La diferite nivele au loc 
întâlniri între liderii partidelor social-democrate. 
Discuții destul de tensionate, manifestându-se orgolii 
puternice întrucât conducerea mișcării vor s-o ia un 
partid sau altul. La nivelul județului s-a realizat o 
alianță între organizațiile sau filialele județene ale 
PDSR, PSM, PRMș.a.

în legătură cu cea de a treia temă s-a exprimat 
poziția de respingere față de cerința UDMR de 
înființare la Cluj-Napoca a universității de stat cu 
limba de predare maghiară. Partidul ar fi de acord cu 
cerința uniunii, dar universitatea să ia ființă nu în 
Ardeal. Intenția UDMR nu este dorința maghiarilor, 
ci a liderilor extremiști ai acestora, fiindcă oamenii de 
rând își dau seama că și-ar limita căile de afirmare in 
viață și înțeleg că trebuie să cunoască limba țării unde 
trăiesc. Ziarul nostru a pus o întrebare și anume ce se 
va întâmpla dacă intenția UDMR nu se va materializa. 
Răspunsul a fost tranșant: “Așa cum a amenințat, va 
ieși de la guvernare și din coaliție, CDR se va destrăma 
și vor veni alegeri anticipate. ”

Traian BONDOR
\_____________________________________ /

Pentru promovarea unor relații 
armonioase între diferitele grupuri 
etnice și culturale, precum și în vederea 
încurajării cooperării și dialogului 
interetnic, Fundația pentru o Societate 
Deschisă organizează un concurs de 
proiecte pe teme interculturale, data 
limită pentru depunerea dosarelor la 
unul din sediile din țară ale fundației fiind 
22 iunie 1998. Fundația acordă sprijin 
financiar organizațiilor neguverna
mentale (ONG-uri), instituțiilor 
administrației publice locale și centrale 
care elaborează asemenea proiecte. 
Cererea pentru finanțare cuprinde 
formularul tip completat, un CV al 
responsabilului de proiect, descrierea 
instituției care solicită sprijinul, descrieri 
ale instituțiilor partenere, copie după 
statutul și hotărârea judecătorească de 
înființare (în cazul ONG-urilor). Orice 
alte informații se pot obține la sediile 
Fundației pentru o Societate Deschisă 
din țară.

în cadr.l școlii de vară 
“Constitu. ,s i > valori liberale și 
guvernare democratică în societăți post- 
comuniste" ce își desfășoară cursurile 
până la 12 iunie a.c. sunt abordate teme 
referitoare la: moșteniri (politice,

sociale, morale) ale leninismului, 
perspectivele liberalismului și ale 
constituționalismului în statele post- 
comuniste, democrația de piață, 
privatizarea și reformele economice, 
relații interetnice, naționalism și conflict 
în Europa secolului XX.

în altă ordine de preocupări, 
Comisia Fulbright lansează o invitație 
la sesiunea anuală de orientare pentru 
elevii, studenții și absolvenții români 
care vor studia în Statele Unite, în anul 
universitar 1998-1999. Sesiunea este 
organizată la Centrul Cultural American 
din București, în ziua de 10 iulie a.c. 
Cu acest prilej se oferă detalii privind 
regimul vizelor în SUA, mediul 
universitar american, modul de viață, 
stresul intercultural, adaptarea la cultura 
americană. Cei interesați vor confirma 
participarea la telefoanele 2524449, 
2526913 sau direct la sediul Comisiei 
Fulbright din str. Austrului nr.15, de unde 
pot obține și alte informații, inclusiv 
privind plata taxei de 50.000 lei până la 
data de 3 iulie a.c., cât și la materialele 
informative de interes practic pe care 
le vor primi cu prilejul participării la 
sesiune. (N.T.)

S.C. COOP-FAVIOR S.R.L. ORĂȘTIE 
str. Eroilor, bl.B, tel./fax: 247493 

VINDE EN GROS Șl EN DETAIL 
• CONFEC^oTu.B.TAaV.OR S A. ORĂȘT.E 

. CONFECȚII DINHSLE T(_ „UREȘ

Vizltati-ne și nu veți regreta!
I__________ --------------------------------------------------------------

PrxnAnx comunei lila organizează licitație publică in ziua de 
17 Junta 1990. ora 10. ta »edlul Prtmirtot comunei lila din «trade 
Libartâțft. nr.56, pentru v*nxare"Agregai de pompare^, elturrt In

Informații suplimentare se pot obține de la Primăria comunof 
lila, zllnfc Intre orele 8-1$, începând cu data de S iunie 1998

Consiliul local al municipiului Brad
Organizează licitație publică în vederea concesionării 

terenurilor pentru construcții situate în intravilanul 
municipiului Brad.

Amplasamentul nr.l -teren în suprafață de 90 m1.situatm str. 
Victoriei în vederea realizării unui spațiu comercial în regim P+1E;

Amplasament nr.2 - teren în suprafață de297 m2, situat pe str. 
Avram lancu, nr.8, lângă bloc 32 - piață. în vederea realizării a 18 
garaje auto.

Durata concesiunii va fi pe perioada existenței construcției.
Taxa minimă anuală este de 13.803 lei/m2 pentru 

amplasament nr.l și 8.989 lei/m2 pentru amplasament nr.2.
Garanția de participare la licitație este egală cu redevența 

minimă anuală pentru suprafața de teren din ofertă.
Taxa de participare la licitație este de 53.000 Iei.
Documentațiile la licitație se pot ridica contra cost de la 

Primăria municipiului Brad.
Ofertele se depun la sediul Primăriei municipiului Brad până 

la 23.06.1998, ora 16.
Licitația va avea loc în ziua de 24.06.1998, la sediul primăriei 

Xjncepând cu ora 10. S

' Consiliul de Administrație al Societății ' 
Comerciale “Avram lancu” S.A. Brad
Cu sediul în Brad, str. Independentei, nr.l, bloc 17, parter, județul Hunedoara 

Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor Io restaurant "Central" din .Brad, 

în ziua de 19 iunie 1998, ora 9, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vânzării de active conform Circularei nr.3/1998 a Ministerului Privatizării;

2. Aprobarea prețului de vânzare a activelor;

3. Completarea obiectului de activitate al societâții cu activitate de transport marfă 

către terți.
în cazulîn care Adunarea Generală o Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii 

prezenței acționarilor, a doua Adunare Generală se fixează pentru ziua de 20 iunie 1998, 

.ora 9, în același loc și cu aceeași ordine de zi._______________________________________ y

Necesitatea examenului trichineloscopic
Datele statistice ne arată că în 

județul nostru de la un număr de 4 
cazuri pozitive înregistrate la 
trichineloză, în 1981, în 1991 s-au 
înregistrat597cazuri, cu un procent de 
0,365 din porcii sacrificați. In cursul 
anului 1996 a fost depistata 
trichineloză fa un număr de 231 cazuri, 
ceea ce reprezintă 0,2 la sută din porcii 
examinați și la un număr de 6 mistreți 
din 273 cazuri examinate.

Trichinella Spiralis este un parazit 
nematod de dimensiuni foarte mici (2-5 
mm lungime) !a care tot ciclul evolutiv 
de la stadiu! de adult până la larvă 
încapsulată se petrece în corpul 
aceleiași gazde. Trecerea la altă gazdă 
se face prin consumul de carne 
infestată

La om boala se manifestă iniția! 
prin tulburări gastro-intestinale (grețuri, 
vărsături, lipsa poftei de mâncare, 
dureri abdominale, constipație ce 
alternează cu diaree sangvinolentâ). 
După răspândirea în sânge și ca 
urmare a localizării larvelor în mușchi, 
tulburările sunt de ordin toxic și alergic. 
Temperatura crește la 39-40 grade C, 
apar edeme ale pleoapelor, ale feței 
(boala capetelor mari), herpes facial, 
tumefacția buzelor și a ochilor, epiforă, 
foto fobie. In cazurile grave, edemul 
cuprinde și faringele, apar erupții 
cutanate, urticariforme, dureri 
musculare și articulare. In cazurile 
extrem de grave, formele larvare 
determină miocardita trichinelozică și 
encefalita trichinelozică, urmate de 
paralizii și moarte. Tulburările 
cardiovasculare, durerile musculare cu 
scăderea capacității de muncă fizică și

intelectuală impun dispusnsarizarea 
bolnavului.

Prognosticul deosebi t de gray în 
cazul trichinelozei umana, lipsa unor 
manifestări clinice evidente și 
caracteristice în cazul tricihinelozei !a 
animalele domestice (porcine, nutria, 
calul, câinele, pisica) și a! celor sălbatice 
(mistreț, urs) impun e fectuarea 
diagnosticului post sa ct 1 fi ca re a 
animalelor a căror carne cons tituie sursa

rEste bine\ 
cunoaștem
de alimentație pentru tyameni. 
Diagnosticul de trichineloză s’e pune 
prin examenul trichineloscopic și 
digestie artificială ce se efectuează ia 
toate circumscrifAile sanitare veterinare, 
de asistență și control alimente de la 
orașe și comune. Dintre teh ni ci le 
moderne de diagnostic amintim 
examenele serologice prin tehnica 
ELISA ce se execută pe probe de ser, 
sânge sau suc de came, diagnostic calb 
se efectuează numai în ca dru! 
Laboratorului județean din Deva, sh: 22 
Decembrie, nr. 226. In vede rea 
efectuării examenelor, se trimit mus chii 
pilieriși diafragmei, recoltați cât t.nai 
aproape de inserția dorsală, porțiun ea 
radiară a mușchilor diafragma/'/ ci, 
mușchi intercostal/', limbă sau în caizu! 
examenelor prin.tehnica ELISA prolie 
de sânge, ser sau carne. De modul cu. m 
sunt recoltate probele depind'e 
rezultatul examenului, recoltarea di. n 
alte zone decât cele de elecție viciazt i

rezultatul examenului.
Se are în vedere ca asanarea 

cazurilor parazitate cu Trichinella 
Spiralis, deși posibilă în anumite 
condiții, este dificilă de executat mai 
ales în situația gospodăriilor 
individuale. Operațiuni ca: săra rea, 
afumarea, Per berea sau frigerea nu 
distrug parazitul din carne, existând 
un risc deosebit pentru cei care 
consumă astfel de carne. In toate 
situațiile, indiferent de gradul de 
infestare, cărnurile parazitate se 
confiscă și se denaturează în prezența 
organelor sanitare veterinare.

Ca măsuri de profilaxie vă 
recomandăm să țineți seama de 
obligativitatea examenului
trichineloscopic a! tuturor cărnurilor și 
preparatelor de carne provenite de la 
porci mistreți, urs, înainte de punerea 
în consum; de interzicerea 
vagabondajului porcinelor, evitarea 
hrănirii porcinelor cu carne sau cu 
resturi de ta abator și de !a bucătărie, 
nesterilizate conform normelor 
sanitare veterinare; de efectuarea 
periodică a deratizărilor în 
adăposturi, recoltarea și distrugerea 
șobolanilor morii sau în agonie, 
precum și de achiziționarea de carne 
numai din locuri autorizate, specia! 
amenajate pentru acest scop aflate 
sub supraveghere și control sanitar 
veterinar.

Dr. Aure! PERIA N, medic 
primar veterinar, șefui 
Laboratorului Sanitar- 

Veterinar Deva, director 
adjunct a! DSVHunedoara

PRINCIPALII INDICATORI Al ECONOMIEI JUDEȚULUI HUNEDOARA ÎN LUNA APRILIE 19981
’Jn procente

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE STATISTICĂ HUNEDOARA-DEVA

aprilie 1998 față de moHia
trim. I

1998 față 
de trim. I

1997
mar. 
1998

apr. 
1997

lunară 
1997

A 1 2 3 4

Producția industrială 87.8 81.9 83.2 83.1
Numărul mediu al salariaților din industrie 99.7 67.4 73.0 66.7
Productivitatea muncii în industrie 88.1 121.5 114.0 124.6
Export 98.3 111.5 89.3 102.9
Producția principalelor produse industriale

v'huilă netă 91.8 72.8 86.5 67.4
’■'oțel 105.4 101.3 95.0 88.3
^laminate 75.4 67.1 69.5 86.8
J ciment 104.5 386.6 277.6 202.6
v'bere 157.6 229.8 172.5 160.7
Jcarne tăiată în abatoare 176.3 92.6 90.5 52.7
^lapte de consum 36.7 26.0 24.5 59.0
^pâine 88.6 68.9 62.5 54.3

Efectivele de animale la 30.04.1998
Bovine 102.0 97.3 99.0 97.3

la populație 102.1 98.7 99.9 98.7
Porcine 106.4 90.5 91.5 90.5

la populație 107.5 99.4 96.2 99.4
Ovine 82.9 94.1 •07.2 94.1

la populație 83.0 94.6 108.3 94.6
Păsări 114.5 68.1 79.8 68.1

la populație 132.7 110.7 101.0 110.7
Venituri salariale medii nominale

^brute 113.5 182.1 164.5 174.9
J nete 110.5 185.9 168.7 186.5

Prețurile de consum ale populației
^total 102.7 159.6 X X

Jmărfuri alimentare 102.1 150.7 X X

^mărfuri nealimentare 102.3 158.7 x X

V servicii 105.7 195.8 X X
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