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Instruire la nivelnational
9

Pe urmele Revoluției de la 1848 din Transilvania
fn perioada 10-11 iunie a.c. 

la Deva a avut ioc o.instruire 
ia nivel național a directorilor 
Centrelor de Calificare, 
Recalificare și Perfecționare a 
Șomerilor din țară. Mani
festarea are și in vitați de peste 
hotare.

Organizator este Direcția 
Generată de Forță de Muncă și 
Șomaj, iar gazdă C.C.R.P.S. 
Hunedoara-De va.

fn cadru! acțiunii se are fn

vedere instruirea per
soanelor responsabile în 
scopul folosirii standardelor 
ocupaționaie pentru rea
lizarea de curricula; 
stabilirea grupurilor de lucru 
pentru demararea procesului 
de elaborare de curricula, 
precum și aite probleme 
legate de activitatea 
Centrelor de Calificare, 
Recalificare și Perfecționare 
a Șomerilor. (V.N.).

ani de la Revoluția burghezo- 
democratică de la 1848, din 
Transilvania”, concurs ce a pus 
față-n față echipajele claselor a 
Vl-a și a Vll-a ale Școlii 
Generale din comună.

Cei șase concurenți s-au 
dovedit buni cunoscători ai 
istoriei patriei, iubitori ai eroilor 
acestor meleaguri. Răspun
surile lor clare, precise, s-au 
referit mai cu seamă la cei doi

”... Transilvanie, floare de 
colț a regatului dacic, Cuvântul 
lui Bărnuțiu, spada de foc a lui 
lancu ți-au fost îndreptar spre 
limanul izbăvitor, veghează la 
somnul, în lutul tău Transil
vanie, mumă străbună, tărâm 
de istorie roditor...” A fost motto- 
ul sub care vineri, 29 mai 1998, 
s-au reunit micii și marii cititori 
ai Bibliotecii Comunale din 
Ribița, la orele amiezii, pentru a
participa la concursul gen “Cine mari conducători ai revoluției - 
știe răspunde” pe tema” 150 de Avram lancu și Bălcescu - ce la

acea vreme au întruchipat 
conștiința națională a neamului 
românesc. învingătoare în acest 
concurs s-au dovedit a fi elevele 
clasei a Vl-a: Ancuța Sav, Ioana 
Clej și Felicia Tulea, dar și 
spectatorii elevi deoarece cu 
toții au înțeles că Bălcescu și 
Avram lancu, alături de ceilalți 
pașoptiști, rămân printre cei mai 
vrednici bărbați ai neamului 
nostru.

După concurs, un grup de 
elevi ai Școlii Generale Ribița au

prezentat un recital de versuri șl 
cântece populare din Apuseni, 
care slăvesc faptele de seamă 
ale lancului, aici unde a răsunat 
sub lumina cerului transilvan 
îndemnul lui Avram lancu la 
lupta pentru libertatea neamului, 
convinși fiind cu toții că" Om ca 
lancu nu-i în lume”.

Acțiunea inițiată de 
Biblioteca Comunală Ribița se 
înscrie în cadrul acțiunilor de 
comemorare a Revoluției de la 
1848.
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Examenul de competență
Astfel pentru Consiliul lo

cal Petroșani a efectuat lucrări 
în interiorul orașului în valoare 
de 4,5 miliarde de lei, pentru 
Consiliul local Hunedoara - 
800 de milioane, pentru C.L. 
Hațeg - 500 de milioane, 
pentru C.L. Orăștie - 400 de 
milioane. Acestea se adaugă 
altor lucrări în sumă de peste 
6 miliarde de lei efectuate anul 
trecut pentru consiliile locale. 
Urmează ca după repartizarea 
bugetului, D.J.D.P. R.A.să 
înceapă lucrările și în 
municipiul Brad.

Solicitările terților nu sunt 
altceva decât un examen de 
competență promovat cu 
succes de regie.

Ion CIOCLEI

Stânga - în criză de 
identitate

In toate țările, inclusiv în 
cele dezvoltate, există 
formațiuni politice de stânga, 

care se revendică de la 
partidele comuniste. Numai 
că acolo societatea a făcut de 
mult pașii spre dezvoltare, 
privatizare, modernizare,

CTE

încât repartizarea profitului 
decurge în mod firesc, 
protecția socială este deplin 
asigurată.

La noi, partidele de stânga 
și-au cam pierdut identitatea. 
Este adevărat că după 
revoluția din decembrie 1989 
s-au constituit câteva frac
țiuni de stânga, dar apoi s-au 
divizat, au fuzionat ori au 
dispărut. în luna noiembrie 
1990, fostul prim ministru 
comunist llie Verdeț a forțat 
fuzionarea Partidului Demo
cratic al Muncii cu Partidul 
Socialist, punând bazele 
Partidului Socialist.al Muncii, 
al cărui președinte a devenit 
și a rămas.

în continuare, existența 
PSM a fost marcată de 
neînțelegeri și convulsii. Deși 
în 1992 a pătruns în Par
lament, iar în 1994 a intrat și 
la guvernare, alături de PDSR, 
PRM și PUNR, alcătuind așa- 
numitul pe atunci “patrulater 
roșu”, din PSM s-a desprins 
aripa Mohora, care intrase în 
conflict de idei și de interese 
cu Adrian Păunescu, reînfiin- 
țându-se astfel Partidul 
Socialist, cu Tudor Mohora 
președinte. Apoi politica 
PDSR și strategia preșe
dintelui țării din acea vreme, 
Ion Iliescu, i-au determinat pe

pesemiști să iasă de la 
guvernare.

A fost un eșec pentru 
PSM, confirmându-se 
previziunile lui Tudor 
Mohora. Deopotrivă PSM și 
PS au intrat într-un con de 
umbră. La alegerile din 1996 
ele au contat prea puțin pe 
eșichierul politic, rămânând 
în afara Parlamentului și a 
guvernării.

Lipsită un timp de 
aportul lui Adrian Pău
nescu, viața PSM a căzut 
parcă și mai mult în desue
tudine, nimeni nereușind să 
mai țină steagul prea sus. Și 
a venit Congresul al lll-lea al 
PSM. S-au reaprins spe
ranțele reintrării în forță în 
atenția electoratului. Ba mai 
mult, s-a pus problema 
preluării colaborării, chiar a 
unirii prin fuziune cu fostul 
aliat, PS, și a construirii, în 
continuare, a unui pol 
puternic al stângii.

Absolut normal. Numai 
că la numitul forum al PSM, 
foștii lideri llie Verdeț și 
Adrian Păunescu au avut 
foarte multe voturi împo
trivă la momentul alegerii 
Consiliului Național, în care 
au pătruns totuși “la 
mustață”, cum se spune. De 
aici, însă, posturile de 
președinte, respectiv de 
președinte executiv le-au 
fost asigurate. Voci auto- 
rizate din partid spun că 
alegerea a fost nefericită, ca 
PSM nu s-a întărit câtuși de 
puțin.

Și încă mai mult, se pare 
că, prin alegerea lui Adrian 
Păunescu într-un post la 
vârf, uniunea PSM și PS,

Dumitru GHEONEA
(Continuare in pag. 2}

F

Consumul de energie
^electrică

La ora actuală, în România, la o putere instalată de 19.000 
MW, vârful de consum este de circa 6300 MW, a declarat 
Aureliu Leca, președintele RENEL. în luna mai, consumul 
mediu de energie electrică a fost de 5400 MW, cu 10 la sută 
mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Centralele pe cărbune, la o putere instalată de 8.000 MW, 
produc împreună 1650 MW, restul fiind nefolosit. Centralele 
pe hidrocarburi au o putere instalată de 6.000 MW, fiind 
utilizați doar 1200 MW. Hidrocentralele furnizează 2400 MW, 

Jață de o putere instalată de 5.500 MW. în condițiile în care

f

S-a stabilit metodologia

pentru bacalaureat
Comisia de învățămînt a Camerei Deputaților a continuat, joi, 

dezbaterea la Ordonanța de modificare a Legii învățămîntului și 
a stabilit metodologia pentru bacalaureat.

Președintele Comisiei de învățămînt, Anghel Stanciu (PRM), 
a declarat agenției MEDIAFAX că metodologia pentru 
bacalaureat va fi structurată în trei filiere: teoretică (cu profil uman 
și real), tehnologică și vocațională. El a mai spus că, pentru toate 
aceste filiere, disciplinele Limba și literatura română, respectiv, 
maternă, acolo unde este cazul, și o limbă modernă de largă 
circulație internațională, sunt probe comune.

Pentru profilul uman, a treia disciplină obligatorie este Istoria 
<sau Geografia, iar pentru real, Matematica.___________________z

Centrala nuclearo-electrică de la Cernavodă a fost oprită 
pentru un control curent, la punerea acesteia în funcțiune în 
mod inevitabil se va pune problema descărcării centralelor 
pe cărbune sau în sens mai general, a centralelor ineficiente

Nujnăruidepensiogarf^ 
ii creșteri?!

Numărul mediu al pensionarilor înregistrat la începutul 
lunii aprilie era de aproape 5,7 milioane de persoane, în 
creștere cu 187.000 față de aceeași perioadă a anului trecut. 
Potrivit BNR pensia medie lunară la finele primului trimestru 
al acestui an se ridica la 324.667 lei la pensionarii din

R.A. Direcția județeană de 
drumuri și poduri - regie a 
Consiliului județean are 
capacități de producție mai mari 
decât poate bugetul județului să 
acopere. Ca să-și mențină active 
aceste capacități, sperând la 
bugete mai mănoase în viitor, 
conducerea regiei a căutat și a 
găsit de lucru în afara județului. 
Anul trecut, de pildă, a executat 
lucrări pentru beneficiari din alte 
județe de peste un miliard de lei.

Potrivit informațiilor furnizate 
de dl Voicu Cojocaru, manager 
al regiei, și în acest an D.J.D.P. 
R.A. a efectuat lucrări peste 
programul de întreținere și 
modernizare a drumurilor 
județene. Clienții săi au fost 
consiliile locale.

V. .............-

Întâlnire
sindicală

internațională»

în organizarea CNSLR - 
Frăția, Uniunii Sindicatelor 
Libere din județul Hu
nedoara, în zilele de 10 și 
11 iunie a.c., la cabana 
“Brădățel” Râu Mare 
Retezat are loc Conferința 
Prezidiului Acordului 
Sindical Dunăre-Mureș- 
Tisa-Criș. Participă dele
gații sindicale din Jugos
lavia, Ungaria șl județele 
Hunedoara, Timiș, Arad, 
Bihor, Caraș Severin. (V.N.)

F

Marți, 9 iunie a.c., ora 
11,15, la E.M. Livezeni a 
avut loc un accident de 
muncă în care și-a pierdut 
viața minerul Dumitru 
Nicolau, de 30 de ani.

Evenimentul s-a da
torat surpării tavanului și 
culcării armăturilor pe o 
distanță de 6 m, după 
efectuarea unei pușcări.

Se lucrează cu echipe 
de salvatori pentru dega
jarea lucrării și scoaterea 

^victimei. (V.N.).________

Primarul față în față cu 
problemele comunei

Gurasada este o comună în 
componența căreia intră 11 sate. 
Ca în toate localitățile 
problemele nu lipsesc nici aici. 
Până de curând, lipsa bugetului 
pe 1998 a întârziat o seamă de 
lucrări care nu puteau fi 
începute fără a avea finanțarea 
asigurată. Acum, după ce 
bugetul țării a fost aprobat de 
parlament, și promulgat de 
președintele României, locuitorii 

.comunei și autoritățile locale 
așteaptă ca și bugetul lor să fie 
cât mai grabnic adoptat și să 
intre în vigoare. Ce-și doresc 
oamenii Gurasadei să facă în 
acest an, pentru ce le trebuie 
fondurile bănești prevăzute în 
bugetul local? Dl Victor Haneș, 
primarul comunei, ne lămurește 
cu amabilitate.

- în primul rând trebuie să 
continuăm lucrările începute în 
anii trecuți. întârzierea aprobării 
bugetului ne-a întârziat mult

reluarea lucrărilor. Și nu sunt 
puține.

- Puteți să concretizați?
- Da. Avem de finalizat 

lucrările de reparații la cămi
nele culturale din Gothatea și 
Câmpuri de Sus, de terminat 
drumul spre Runcșor (circa 
1,6 km). Trebuie apoi să con
struim un dig la Mureș, în 
dreptul satului Câmpuri 
Surduc pentru apărarea 
terenurilor agricole din zonă 
împotriva inundațiilor. O lu
crare foarte importantă pentru 
trei din localitățile comunei 
(Gurasada, Gothatea și 
Câmpuri Surduc, iar în pers
pectivă pentru toate satele) 
este construcția unei conducte 
de circa 7 km, în valoare de 7 
miliarde de lei, pentru 
introducerea gazului metan în

Gheorghe PAVEL
(Continuare în pag. 2)

sistemul asigurărilor sociale de stat și la 88.177 lei la 
agricultori.

Locuințele din România'
Aproape toate gospodăriile din România sunt proprietate 

individuală, circa 35 la sută din locuințe fiind apartamente 
la bloc. Peste două treimi din locuințe sunt construite din 
materiale durabile - beton, cărămidă, piatră, BCA. La oraș, 
acest indice atinge peste 90 la sută, în timp ce în mediul 
rural ajunge doar la 45 la sută, restul fiind construite din 
materiale ieftine: lemn, chirpici, paiantă. Trei sferturi din 
locuințe au în compunere 2-3 camere, cu o suprafață medie 
locuibilă de 43 m2, cu 15,1 m2 medie pe locatar. (A.K.d.)
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Azi, cel care a fost un om 
de aleasă ținută morală și 
profesională, dr losif Cocoș, 
medic primar veterinar, ar fi 
împlinit 48 de ani. Destinul a 
făcut însă ca viața să-i fie 
iurmată brusc și prematur, 

! lăsând un imens gol nu numai 
| în familie și în cercul de 
! cunoștințe și prieteni apropiați, 
1 ci și în domeniul său de 
' activitate căruia i s-a consacrat 

cu devotament și pasiune, 
I pentru împlinire în profesie 
î' bătând toate treptele de

■ gătire, inclusiv pe cea de 
Obținere a doctoratului la 
t-acultatea de Medicină 
Veterinară București, disciplina 

j Farmacologie, unde urma ca în 
> ect an să prezinte lucrarea 

j finală.
|________________________

Stânga - in 
criză de 

identitate
(Urmare din pag. 1) 

cerută imperios de maimulți 
delegați la Congres, nu se va 
realiza prea curând, deși 
însuși Tudor Mohora releva 
în mesajul trimis forumului 
pesemist nevoia construirii 
unui proiect politic comun, 
modern, atractiv și pragma
tic, deschis către partene- 
riatul cu partidele social- 
democrate și spre valorile 

(Internaționalei Socialiste. 
Mai pesimiști, unii pesemiști 

; prezenți la Congres apreciau 
că prin documentele adop
tate nu se urmărește o 
stângă unită, solidă, că s-a 
renunțat la identitatea socia
listă a partidului, că PSM va 
slăbi în viitor, unii membri 
valoroși ai săi orientându-se 
către PDSR, PS sau chiar 
către PMR.

N-ar fi de dorit. în con
dițiile în care PAR a dat 
semnalul constituirii unei 
drepte veritabile, care poate 
fi una liberală sadea, când 
social-democrații discută și 
ei destul de intens coagu
larea forțelor proprii într-una 
sănătoasă și puternică, iar 
țărăniștii vor să-și probeze 
singuri capacitatea în fața 
electoratului (iluzie deșartă - 
n.n.), o stângă unită ar fi mai 
mult decât necesară. Poate 
intră în joc și PRM.

11 iunie

TVR T'X-
6.00 România: ora 6 fix!

8.30 Telemondial: știri de la 
CM ’98 9.00 TVR Cluj 10.05 
TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 14.10 Perla 
Neagră (s/r) 15.00 Dialog. 
Actualitatea editorială 15.30 
tcclesiast ’98 16.00 Con- 
yiețuiri 17.10 Telemondial: 
|tiri de la CM ’98 17.30 Sun
set Beach (s, ep. 234) 18.20 
Fotbal CM 1998: Italia- Chile 
(d) 20.20 Doar vorbă săț-i mai 
spun! 20.25 Jurnal, meteo, 
ed. specială.21.50 Camera 
ăsâunsă - farse cu vedete 
21.50 Fotbal CM 1998: 
Camerun - Austria (d) 22.55 
Jurnalul de noapte

TVR 2 <
6.30 TVM. Telematinal 8.00 

D.a. (r) 8.30 Fotbal CM ’98: 
Italia - Chile (r) 11.00 Lumea 
sălbatică a animalelor (r)

Cu modestie și cu tena
citate dr. Cocoș a străbătut în 
cariera sa drumul ca șef de 
fermă zootehnică la Rădulești, 
șef de producție la FNC Mintia, 
medic șef de circumscripție 
sanitar-veterinară la Vețel, 
medic veterinar la circum
scripția din Deva, șef de 
laborator virusologie la Direcția 
sanitar-veterinară Deva, medic 
veterinar șef la circumscripția 
de control alimente Șoimuș, iar 
din 1997 a îndeplinit funcția de 
director al Direcției sanitar- 
veterinare Deva. Cei cu care a 
lucrat și l-au cunoscut au avut 
prilejul să-i aprecieze calitățile 
deosebite ca om și profesionist,

Primarul față în față cu 
problemele comunei 

(Urmare din pag. 1)

gospodăriile cetățenilor. Pentru 
această lucrare avem toate 
documentațiile necesare avizate 
de autoritățile în drept, care se 
află acum la guvern spre 
aprobare. Sperăm ca această 
aprobare să vină curând. în 
așteptarea acestui moment noi 
facem pregătirile ce se impun, 
executăm măsurătorile.

- Die primar, poate 
comuna să suporte o lucrare 
de asemenea valoare?

- Comuna singură nu poate 
acoperi valoarea de 7 miliarde 
de lei. Noi construim însă 
această conductă cu sprijinul 
satului, care suportă de la 
bugetul central 80 la sută din 
costul lucrării. Comuna va 
suporta doar restul de 20 la sută 
din valoare. Aceasta va fi plătită 
atât în bani, cât și prin muncă.

- Desigur, în buget v-ați 
prevăzut și alte lucrări.

- într-adevăr, mai avem de 
rezolvat câteva probleme. 
Astfel, vrem să facem un drum 
de pământ de 2 km spre 
Câmpuri de Sus, să reparăm 
Școala de la Câmpuri Surduc și 
acoperișul Școlii generale din 
Gurasada. Am dori, de

HHant---------
•

La "Federalcoop” s-au întâlnit, joi, conducerile 
cooperativelor de consum din județ. După bilanțul 
rezultatelor comparate ale sfârșitului de tună, s-a remarcat 
că, ia vânzările de mărfuri prin comerțul cu amănuntul, 
succese demne de consemnat au obținut cooperativele de 
consum din Bretea Română, Rău de Mori și Orăștie, conduse 
de Alexandru Barbu, Marița Medre și loan Romoșan.

Dar, mai este timp și pentru celelalte 15 unități similare 
^să iasă “în față". (E.S.)_____________________________ j

11.30 Pelerinaje (r) 12.45 
Doar o vorbă... 13.00 
Medicina pentru toți (r) 14.00 
Em. în limba germană 15.10 
Limbi străine. Spaniolă 15.35 
Doi ani de vacanță printre 
dinozauri (d.a) 16.00
Veronica: Chipul iubirii (s, 
ep. 56) 16.50 Tribuna
partidelor parlamentare 
17.00 Ceaiul de la ora cinci 
(div.) 20.10 Ultimele știri (s, 
ep. 72) 21.00 în fața dvs. 
22.00 Autoportret cu un iubit 
(dramă Polonia ’96)

ANTENA I
7.00 Dimineața devreme 

10.00 Planeta vie (do, ep. 3)
10.35 Orășelul fantastic (s) 
11.00 Un sunet în plină tăcere 
(f/r) 12.40 Fără limite 13.00 
Dempsey și Makepeace (s) 
14.00 Știrile amiezii *14.10 
Sfântul (s) 15.10 Talkshow
16.35 Văduva (s) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 71) 19.00 
Observator 19.30 Dallas (s, 
ep. 19) 20.20 Twin Peaks (s, 

atașamentul și dăruirea ne
mărginite față de meserie.

Exprimându-și profundul 
regret pentru pierderea celui 
ce a fost un minunat soț și 
tată, dna dr. Gabriela Cocoș, 
împreună cu fiicele aduc 
sincere mulțumiri tuturor celor 
ce le-au fost alături în clipele 
grele ale despărțirii, colegilor 
de la Direcția sanitar- 
veterinară Deva, sindicatului 
din cadrul DSV, Asociației 
medicilor veterinari din județul 
Hunedoara, conducerilor 
administrațiilor județene și 
locale, reprezentanților din 
PSDR și celor ce-i închină un 
gând bun și-i păstrează 
neștearsă amintirea. (N.T.)

asemenea, să reparăm 
clădirea din stânga sediului 
primăriei și să amenajăm 
acolo camera agricolă, să 
lărgim spațiul bibliotecii 
comunale, să pregătim o 
încăpere pentru depozitarea 
arhivei și să facem acolo și un 
garaj pentru mașina noastră. 
După cum vedeți avem 
gânduri multe și bune, ne 
trebuie doar fondurile 
necesare să le concretizăm. 
Noi am realizat și în anii 
trecuți lucrări importante 
pentru comună, cum ar fi 
refacerea căminelor culturale 
din Câmpuri Surduc, Boiu de 
Jos și Boiu de Sus, repararea 
parțială a căminului cultural 
din Gothatea, lucrări pe care 
le continuăm anul acesta. Nu 
ne oprim însă aici, atunci 
când e vorba să facem satele 
noastre mai frumoase și viața 
țăranilor mai bună. Munca, de 
regulă, o prestăm noi 
localnicii, dar pentru proiecte, 
materiale și altele ne trebuie 
bani.

- Die Haneș, vă doresc 
sănătate și să aveți puterea, 
dv. și consiliul local, să 
faceți tot ce v-ați propus.

ep. 4) 21.15 Cronici
paranormale (s, ep. 26) 22.05 
Știri 22.15 Războiul sexelor 
(s, ep. 4)

PRO TV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.50 Seinfeld 
(s/r) 10.15 Povești extra
ordinare (s/r) 10.45 Insula 
misterioasă (s) 11.15 Strong 
Medicine (f/r) 12.55 Știrile 

•PRO TV 13.00 Dogflight (f. 
SUA 1991) 14.30 Walker, 
polițist texan (s) 15.15 Maria 
(s) 16.10 Nano (s, ep. 52) 
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 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Melrose 
Place (s, ep. 79) 21.15 Nikita 
(s, ep. 14) 22.20 Știrile PRO 
TV 22.30 Seinfeld (s, ep. 104) 
23.00 Știrile PRO TV

Ce mai e nou prin comuna 
II Vălișoara?

Licitație
Societatea comercială 

„Prodcomscom" DeVa a câștigat 
licitația pentru reparațiile ce 
urmează să se efectueze la 
căminele culturale din satele 
Vălișoara și Dealu Mare estimate 
la circa 180 milioane de lei.

în prezent o altă societate 
comercială, „Eureca" S.R.L., 
execută reparații la căminul 
cultural din Săliștioara.

Păcat, vorba viceprimarului 
Petru Lupaș, că activitate 
culturală nu mai prea este în 
comună cu excepția câte unei 
discoteci. Televiziunea, mai zice 
viceprimarul, a alungat oamenii 
din sălile de spectacole.

Schimbare de clasificare
Drumurile comunale Văli- 

^șoara - Peștera și Vălișoara -

II It 11II
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Am o nedumerire. Autobuzul 
pe ruta Gurabarza - Brad (distanța 
fiind de 5 km) costă 2600 lei, pe 
când de la Brad la Deva poți 
circula cu 3000 de lei, în timp ce 
distanța este de aproape 8 ori mai 
mare. Este corect?

Consider totodată că auto
buzele care circulă de la Crișcior 
la Brad pot fi casate deoarece 
când plouă, plouă și în interior, iar 
când este cald intră praful peste 
tot și este curent. (C.S., pensionar 
din comuna Crișcior).

Mariana Tomovici din 
Orăștie, 29 de ani, strada 
Viitorului, bloc 29/44 
(aceasta este adresa pe 
care ne-a dat-o), a fost în 
audiență ia redacția 
ziarului nostru. S-a plâns 
că e singură, că nu o mai 
ajută nimeni, că de ia 
căminul din Brănișca unde 
a fost internată a plecat pe 
motiv că “saiariații s-au 
luat de mine", acuzănd-o 
că fură.

Acum, spunea, locu
iește ia o prietenă, dar nici 
acesteia nu-i convine s-o 
țină fără nici un venit. “Am 
fost ia medic și nu m-a 
primit" - mai spunea M. T.

Cât adevăr este în ce ie

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 Bullwincklq. (d.a) 
16.00 Știri 16.15 Pretutindeni 
cu tine (s) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 18.00 Celebri 
și bogați (s, ep. 124) 19.00 
Știri 19.45 Meșterul casei (s, 
ep. 124) 20.15 Rivalii (s, ep. 
10) 21.15 Te-am prins! (f.a. 
SUA ’85) 23.00 Știri 23.30 
Ștarea de veghe (talkshow)

10.30 Dragoste și putere 
(s/r) 11.15 Din toată inima (s/ 
r) 12.45 Marielena (s/r) 13.30 
The Odessa File (f/r) 16.00 
Secrete de familie (s) 17.00 
Marielena (s, ep. 137) 17.45 

Dealu Mare sunt clasificate în 
acest an ca drumuri județene. 
Aceasta înseamnă șanse 
sporite la o mai bună întreținere 
sau la modernizare. De pildă 
anul acesta sunt șanse să 
înceapă modernizarea celui de 
la Dealu Mare.

Punct final
S-au încheiat lucrările la 

dispensarul comunal. în cadrul 
devizului antecalcul a fost 
parchetată clădirea, s-au 
pardosit în gresie coridoarele. 
S-au amenajat cu mozaic 
venețian treptele de la intrare și 
s-a betonat aleea care leagă 
dispensarul de șoseaua Deva- 
Brad. Și cu bani puțini se pot 
face lucruri bune. (I.C.)

Poșta rubricii
Stimate die Florin Dragoș din 

Orăștie, din scrisoarea trimisă ziarului 
reiese că aveți îndoieli în privința 
existenței Casei de Pensii Private 
Concordia din Deva și a filialei 
acesteia din Orăștie. Ne scrieți că 
publicitate nu s-a făcut și că ați dori ca 
ziarul "Cuvântul liber" să vă dezvăluie 
"adevăratul mister al acestor 
asigurări."

Ne-am interesat și am aflat că 
sediul acesteia este la Casa 
Sindicatelor, situată pe Bulevardul 
Kogălniceanu, nr. 4, telefon 233402. 
Nu-i deci nici un mister. Aceasta 
există. Amănuntele legate de 
activitatea acesteia dumnealor, cei 
care lucrează acolo, sunt în măsură 
să vi le ofere.

Vă mulțumim totodată pentru 
aprecierile la adresa ziarului nostru 
al cărui cititor fidel sunteți.

relatate? Aflăm de ia 
Inspectoratul Teritorial 
pentru Handicapați că 
toată lumea a încercat 
s-o ajute, dar nu s-a 
putut. La vârsta ei ar 
putea să lucreze, dar 
preferă să nu facă nimic, 
să fie liberă. Primește 
totuși un ajutor bănesc 
de 106.000 iei de ia i. T.H.

Atenție, deci, Mariana 
ia comportamentul față 
de cei care ți-au întins nu 
o dată mâna. A venit 
vremea (chiar mai de 
mult) să te ajuți și 
singură, să-ți schimbi 
stilul de viață. Să 
muncești și să te 
respecți pe tine însăți.

Din toată inima (s, ep. 30)^
18.30 Concursul de Acasă 
18.45 Din toată inima (s, ep. 
31) 19.30 Back to The Fu
ture (d.a) 20.00 Dragoste 
și putere (s) 21.00 Verdict: 
crimă! (s) 22.00 Nimic per
sonal (s) 22.45 Pork Chop 
Hill (f. război SUA 1959)

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 l-DEYA
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) j

Joi, 11 iunie

3 BERBEC
Astăzi sunteți o persoană 

extrem de practică. Nu vă 
pierdeți în amănunte, căci 
riscați să uitați lucruri 
esențiale.

O TAUR
Preocupările dv. artistice 

și de divertisment vă ajută 
să vă relaxați. Aveți șansa 
să cunoașteți persoane care 
vă vor ajuta curând.

O GEMENI
Discuții aprinse cu 

persoana iubită. Un telefon 
vă aduce la cunoștință o 
informație care vă deschide 
noi perspective.

O RAC
La serviciu trăiți o lungă 

așteptare, ceea ce nu vă 
convine deloc. Acasă, în 
schimb, partenerul de viață 
vă face o surpriză plăcută.

O LEU
Vă tentează anumite 

schimbări în plan profe
sional. O propunere venită 
de la cineva e interesantă, 
dar aveți rețineri.

O FECIOARĂ
Un prieten va avea o 

realizare socială și veți 
serba împreună eveni
mentul. Popularitatea dv. 
este la limita maximă, ceea 
ce v-ar putea folosi.

O BALANȚĂ•
La o șuetă cu prietenii vi 

se face o propunere 
ademenitoare. Cel mai bine 
ar fi să discutați cu 
persoana iubită; dacă nu, 
amânați răspunsul.

O SCORPION
V-ați conceput planul de 

bătaie, dar nu este încă 
momentul cel mai nimerit 
pentru a-l demara. Răb
darea vă va fi răsplătită.

O SĂGETĂTOR
Problemele dv. profesio

nale vă preocupă în mod 
deosebit, ceea ce Va fi 
sesizat și de ceilalți. Posibile 
câștiguri din afaceri 
imobiliare.

O CAPRICORN
Calitățile dv. vor ieși din 

nou în evidență. Veți primi 
vești din toate părțile, care 
vă vor încânta peste 
măsură.

O VĂRSĂTOR
Starea dv. psihică nu este 

dintre cele mai bun,e. Aveți 
neplăceri cu șefii, cu 
partenerul de viață sau cu 
cineva din familie.

O PEȘTI
Aveți impresia că o 

cunoștință încearcă să vă 
păcălească, dar se va 
dovedi contrariul. Telefonul 
va suna continuu, pentru a 
vi se face o propunere...
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UNGARIA ÎNCOTRO?
Alegerile din Ungaria au 

adus, așa după cum bine se 
cunoaște, schimbări sem
nificative pe scena politică a 
vecinilor noștri. Partidul So
cialist condus de către fostul 
comunist Gyula Horn a pier
dut puterea în fața tinerilor 
democrați ai lui Viktor 
Orbân. Deși politica socia- 
list-liberală promovată de 
către Horn a asigurat clima
tul necesar pentru investiții, 
instaurând o stabilitate eco
nomică, acest fapt nu a fost 
suficient pentru ca să poată 
rămâne în continuare la gu
vernare. Insuficiente au fost 
și realizările, notabile de alt
fel, privitoare la succesul po
liticii externe maghiare. Este 
vorba, bineînțeles, despre 
admiterea în NATO și de în
ceperea tratativelor pentru 
aderarea la Uniunea Euro
peană.

Problema care interesea
ză cu adevărat România este 
însă cea privitoare la relațiile 
bilaterale dintre cele două țări. 
Premierul Horn a știut să 
cedeze atunci când acest 
lucru s-a impus, obținând din 
partea României mai mult 
decât ar fi sperat. Practic, a 
fost netezită calea unor relații 
normale între cele două țări, 
așa cum trebuie să fie la 
sfârșit de secol XX. Jocul 
diplomatic al guvernului ma
ghiar a influențat și UDMR-ul, 
încurajându-i pe moderați și 
oprind demersurile extremiste 
ale lui Katona Adâm și Lâszlâ 
Tokes.

Viktor Orbân, liderul co
aliției "Federația Tinerilor De- 
mocrați” (FIDESZ) are, însă, 
un discurs electoral mult mai 
radical, cu evidente accente 
naționaliste. Printre altele, 
Orbân cere schimbarea po

liticii față de maghiarii din a- 
fara granițelor Ungariei, prin 
formularea unor "acorduri 
noi și mai bune" iar recent a 
declarat revistei austriece 
"Standard" că " România tre
buie să elaboreze o nouă le
ge a învățământului în limba 
maghiară".

în aceste condiții este 
greu de crezut într-o conti
nuare pe aceleași coordo
nate a relațiilor româno-un- 
gare. Totuși, rămâne de vă
zut dacă experiența guver
nării nu îi va schimba dlui 
Orbân opiniile, cu atât mai 
mult cu cât Occidentul în ge
neral și Statele Unite în mod 
special nu au încurajat și nu 
încurajează nici discursurile 
naționaliste și nici posibila 
apariție a unor noi zone de 
conflict în atât de încercatul 
est al Europei.

Andrei NiSTOR

Cursuri postuniversitare pentru 
reabilitarea monumentelor istorice

în cadrul Universității Ba- 
beș-Bolyai din Cluj-Napoca, 
Facultatea de istorie, înce
pând cu 1 octombrie 1998, 
Fundația Transilvania Trust 
și Asociația Restauratorilor 
de Monumente Istorice din 
Transilvania organizează 
cursuri postuniversitare în 
domeniul reabilitării monu
mentelor istorice pentru ar- 
hitecți, ingineri constructori, 
istorici de artă și arheologi. 
Absolvenții cursului vor primi 
diplomă de specializare a- 
testată de Ministerul Educa
ției Naționale.

Cursurile pot fi urmate 
de absolvenți ai facultăților 
de arhitectură, construcții și 
istorie (istoria artei și arhe
ologie), după susținerea u- 
nor discuții de admitere. Du
rata acestor cursuri este de 2 

ani (4 semestre), cu câte 6 
conferințe pe semestru (din 
trei în trei săptămâni), joia, vi
nerea și sâmbăta. Cursurile 
se organizează în două secții 
paralele, cu limba principală 
de predare română, respectiv 
maghiară.

Prelegerile vor fi făcute de 
specialiști cu experiență, in
vitați din țară și din străinătate. 
Pe lângă orele de curs în pro
gram sunt incluse și semina- 
rii, laboratoare și excursii de 
studii la șantiere de reabili
tare, restaurare și consolidare 
(aflate în desfășurare sau fina
lizate), din țară sau din țările 
vecine.

Disciplinele studiate la a- 
ceste cursuri postuniversitare 
sunt: Teoria și istoria dezvol
tării arhitecturii și așezărilor 
istorice; Teoria și practica 

dezvoltării protecției monu
mentelor istorice; Relevarea 
și cercetarea patrimoniului 
arhitectural; Conservarea, 
restaurarea și reabilitarea 
monumentelor istorice; Re
abilitarea zonelor protejate și 
Managementul M.l.

Cursurile vor totaliza, în 
cele 4 semestre, 660 de o- 
re. Taxa de participare este 
în funcție de numărul parti- 
cipanților (exemplu: pentru 
25 de înscriși pe secție se 
taxează în jur de 900.000 
lei/semestru). Data limită a 
înscrierilor este 30 iunie 
1998. Relații suplimentare 
cei interesați pot afla de la 
Fundația Transilvania 
Trust, 3400 Cluj-Napoca, 
O.P. 1, C.P. 379, sau la 
Telefon/fax 4.064.136.051, 
fax 4064192474. (V.R.)

✓ ...................... .............. 1 ...............Pentru un preot, importante sunt

Liniștea și tihna sufletească Conexiuni, 7
La Primăria din Peștișu 

Mic l-am întâlnit recent și pe 
preotul paroh al Parohiei 
Dumbrava - Mihai Boca. Ve
nise să rezolve câteva treburi 
legate de reparațiile unor 
biserici. Cunoscuta-i joviali
tate ne-a permis să purtăm 
un scurt dialog, dar prin care 
am aflat destul de multe lu
cruri despre parohie și oa
menii ei. lată câteva dintre 
ele

La Parohia Dumbrava, pă
rintele a venit în urmă cu pa
tru ani. Avea pe atunci 23 de 
ani și foarte multe speranțe. 
Parohia cuprinde cinci sate - 
Dumbrava, Nandru, Valea 
Nandrului, Cutin și Ciulpăz.

- Nu este o parohie mare, 
nici foarte bogată - spunea 
dânsul. Dar am avut și am sa
tisfacții. Chiar deosebite. Nu 
■satisfacții materiale, dar liniș
tea și tihna sufletească con

tează foarte mult pentru un 
preot.

în zonă există aproximativ 
15 familii penticostale, în rest 
toate sunt ortodoxe. în gene
ral, oamenii locului sunt echi
librați, înțelepți, cu frica de 
Dumnezeu.

Acum, probleme mai 
deosebite suni la Ciulpăz 
unde, de o lună, se execută 
pictură bisericească. Același 
lucru se intenționează a se 

face și la Dumbrava într-un 
viitor apropiat. De aseme
nea,' la biserica din Nan
dru, se execută reparații și 
tencuieli exterioare. Cam 
acestea au fost lucrurile pe 
care ni le-a spus părintele 
Mihai Boca. Poate mai e- 
rau și altele, dar treburi ur
gente l-au luat de lângă 
noi, rămânând speranța 
într-o viitoare discuție, (k 
NEAGU)

Numărul 7 al Buletinului 
Conexiuni care "apare lunar, 
în beneficiul societății civile 
hunedorene", are pe des
chidere articolul "Hot line - 
vocile care ajută". în același 
număr se mai pot citi mate
rialele "Formarea profesio
nală", "Copiii instituționalizați 
între ocrotire și abuz", "Res
ponsabilitățile O.N.G." 
"ONG-uri hunedorene: Aso

ciația Alter Ego" și "Mara- 
natha - lăcașul celui văduvit 
de lumea basmului"... Pu
blicația cofinanțată de Fun
dația pentru Dezvoltarea So
cietății Civile - Programul 
PHARE pentru Dezvoltarea 
Societății Civile și editată de 
Fundația "Conexiuni" Deva 
își invită cititorii la dialog, 
așteptându-le criticile și su
gestiile. (V.R.)

1

Luminate fețe! Cinstiți boieri! Marc veste mare se arați din nou la CONNEX GO! 

De luați un CONNEX GO! și dovediți că știți cine câștiga Cupa Mondială, avem 

pentru domniile voastre o ofertă specială: un tricou original N1KE”! Tricoul de 

luptă al marelui RONALDO! Iar de nu știți, să nu vă fie cu supărare: primiți 

un alt cadou drept consolare!

Despre pachetul CONNEX GO! cu telefon, solii aduc o veste noul: acum el costă 
doar $189**! și la acest pachet veți primi în plus convorbiri gratuite echivalente 

136 DE DOLARI! Luați aminte, boieri mari!

Iar cumpărând cartela S1M reîncărcabilă CONNEX GO! veți primi convorbiri 

suplimentare gratuite echivalente a 21 DE DOLARI! Să tot stai la sfătuială! 

Sau... să tot vorbești despre CUPA MONDIALA!

\

‘Detalii ft magazine. “Pre(ut nu include T.V.A.

Informații la: 302.11.11

CONNEX
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Ochiimamci
întâi i-am văzut ochii. Era 

în vara anului trecut. Ochii 
aceia mari, senini, frumoși, nu- 
și puteau zăgăzui mărgă
ritarele. "S-a întâmplat ceva?" - 
am întrebat-o. "O, nu! știți 
fetița..." Și-mi arată copila de 
pe scenă. "E a mea".

Fetița era o steluță. Un 
fulg. Un zbor. Cânta, iar, la 
masa juriului, notele se ridicau 
una câte una; Șapte note de 
10. în ziua următoare am zărit- 
o iar pe mama cu ochii în
rourați. Era la câteva momente 
după spectacolul de gală, unde 
fiica Diana evoluase în ritm cu 
aplauzele din sală. Aflu că 
fetița locuiește și învață la 
Lupeni, iar pregătirea muzicală 
o face la Petroșani. Când am 
întrebat-o dacă nu e obo
sitoare și costisitoare naveta la 
Petroșani, mama mi-a răs
puns: “Este. Dar, poate, 
merită”.

Acel "poate merită” se 
confirmă. în primăvara și-n 
pragul acestei veri, fetița a 
cucerit încă două medii de 10 
la două concursuri de muzică 
ușoară pentru copii - de la 
Petroșani și Aninoasa. Ultimul 
i-a adus “Marele premiu”.

Și iar ochii mamei s-au 
scăldat în apa bucuriei. “Am 
avut niște emoții! Dacă i le-aș 
transmite Dianei n-ar face 
nimic pe scenă."

Mama, dna Irina Vasian, își 
drămuiește timpul pentru 
împlinirea menirii sale și nu se 
întreabă cum le poate cuprinde 
pe toate. La Uricani, nu-și 
permite pauze în munca de 
coordonator al activității Casei 
de cultură a sindicatelor. Face 
și munca de bibliotecar - doar 
7 am a lucrat numai cu cărțile 
și cu cititorii lor - iar de aproape 
10 luni deține statutul de 
director al așezământului de 
cultură din acest oraș. A 
înființat - și se desfășoară cu 
rezultate bune - cursuri gratuite 

i de limbi străine pentru copii

De-atâta singurătate, con
versații purtate cu mine însămi, 
uit să mai vorbesc și uneori sunt 
întrebată: “De ce folosești atât 
de des: Deci?"

Nu știe de fapt ce-nseamnă 
să nu privești afară, deși fe- 

I restrele îți sunt deschise, să-ți 
Ivezi umbra prea des și liniile feței 

căzute...

Ce pot să-i răspund celui 
care mă întreabă?

întind mereu mâna celor de 
lângă mine, iar gestul lor este de 
a nu simți nimic, și-atunci urăsc 
senzația ce mă cuprinde - um
brele trecutului se desprind ca o 
ceață în prima rafală de lumină 
blândă a dimineții.

■ E o lumină căreia nu i se 
| poate pune rezistență, are pu-
1 terea de a prelua amintirea 
I trecutului ca pe o bucată de viață 
I împietrită, transformând pre- 

(franceză și engleză), cursuri 
de coafură și frizerie, de 
curând s-au încheiat lucrările 
de renovare a clădirii, de 
izolare (7 ani a plouat, în voie 
în încăperi), iar acum dna 
Irina se ocupă de începerea 
lucrărilor de zugrăvire și 
amenajare a sălilor. Acasă o 
așteaptă trei copii, pe care îi 
verifică la teme, la carte, le 
stimulează interesul pentru 
școală, pentru muzică, arta 
coregrafică, sport.

- Cum reușiți?
- M-am obișnuit de mic 

copil să fac curățenie, 
cumpărături, prăjituri. Și 
lucrez cu drag. Acum mă mai 
ajută și Diana - la aspirat, la 
vase. Cumpărăturile le fac la 
Uricani, iar când ajung 
acasă, ta Lupeni, nu mai e 
nevoie să-mi irosesc timpul 
la piață sau în magazine. 
Sper să-mi fie mai ușor și cu 
naveta, pentru că, de curând, 
ne-am cumpărat un auto
turism "Dacia Nova “. Copii
lor le creăm tot confortul pen
tru studiu, pentru pregătire. 
Sunt cuminți, au rezultate 
bune la școală și fiecare își 
dorește să se realizeze într- 
un domeniu oarecare. Noi 
ținem cont de dorințele lor și- 
i sprijinim. Eu mi-am dorit să 
urmez o facultate, dar nu mi 
s-a îngăduit. Părinții mi-au 
spus că e suficient că sunt 
cuminte. Când m-am că
sătorit, soțul era student, azi 
e inginer minier, salvator, 
președintele clubului sportiv 
de la Mina Uricani. Suntem 
fericiți pentru fericirea copiilor 
noștri și vreau din tot sufletul 
să se realizeze în domeniul 
pe care și-l doresc. Să-și 
împlinească visul! Băieții - în 
medicină, în sport, fetița - în 
muzică...

Și iar ochii mamei nu-și 
pot zăgăzui mărgăritarele...

Lucia LiCiU

zentul nu într-o cameră cu 
mobilă veche și nefolositoare, 
ci Într-Q viață conștientă, 
puternică prin experiența trăită.

Dar cine mai are nevoie de 
oameni fără dorințe materiale? 
Sinceritate, onestitate - sunt 
simple cuvinte, ca pe o bandă 
rulantă, ți se aplică o etichetă

"DECI..."
chiar dacă conținutul este altul. 

Trăim ca într-o cutie cu 
jucării, le-nșiri... Nu aveți 
senzația că ați putea pierde 
ceva?

Am învățat că nu te poți 
pierde decât pe tine însuți. Și 
unde poți învăța mai bine decât 
în fața ferestrei deschise, să nu 
privești afară, ci în tine însuți?

Carmen MiCU

l

Dna Tatiana Co roi din Brad 
a lucrat o viață aproape în 
domeniul croitoriei. A condus o 
secție a cooperativei meșteșu
gărești din oraș. Greutățile cu 
care s-a confruntat și acest sector 
a făcut ca rând pe rând secția să 
rămână cu meseriași tot mai 
puțin i. Dum n ea ei m a i speră în tr
il redresare și continuă să lucreze, 
încercând să facă față 
solicitărilor.

“E greu să-ți câștigi existența 
lucrând cu acul și ața?” “Nu-i 
ușor. Dar încerc să mențin 
această secție unde am lucrat 
peste două decenii”.

Ce înseamnă de fapt să faci 
croitorie? Ne-a spus simplu: “Este 
o muncă frumoasă, dar care cere 
răbdare, migală și mai ales 
trebuie să-ți placă ceea ce faci.

De pe alte 
meridiane

‘Pcuictae freatici 
fradaade

Dacă bărbații din India au renunțat 
la podoabe, in schimb fetele afișează pe 
ele nenumărate. Cele mai populare 
sunt duzinelc de brățări de toate 
felurile, divers colorate, din tot felul de 
materiale: sticlă, plastic, cupru, bronz, 
argint și, mai ales, aur încrustat cu 
pietre prețioase. La țară sunt încă 
numeroase femeile carc-și înfășoară 
gleznele in brățări din bronz sau argint; 
cele care merg desculțe au inele la 
fiecare deget de la picior, pentru a nu 
se răni. Colierele sunt uneori distincte, 
in funcție de statutul femeii.

Bijuteriile pentru coafură, legate de 
cercei cu lănțișoare, sunt foarte 
comune. Un semn de eleganță ii con
stituie o piatră prețioasă (un diamant) 
la bara nasului sau prinsă de o nară.

Cantitatea și calitatea podoabelor 
diferă in funcție de bogăția familiei, dar 
nu rare sunt țârăncile care poartă 
bijuterii splendide; ornamentele nu 
sunt numai corporale, în numeroase 
regiuni costumul fiind acoperit de 
broderii și oglinjoare. Indicnccle au o 
pasiune pentru bijuterii, considcrându- 
le de bun augur. De aceea meseria de 
bijutier este prosperă și căutată în 
India.

Trebuie de asemenea să respecți 
pretențiile clientelei. Unele 
persoane sunt mai hotărâte, altele 
cer să le schimbi modelul după ce 
e gata de probă și in acest caz este 
mai greu. Dar este important să 
înțelegi clienta, să nu o contrazici. 
Iar dacă lucrezi frumos, în mod 
sigur va mai apela la serviciile 
noastre

Vorbea cu calm și înțe
lepciune. Timbrul vocii avea ceva 
din graiul moldovenesc, iar chipul 
trăda bunătate sufletească și 
credință. Este mama a doi băieți, 
familiști la rândul lor, dar și 
bunică. Cu soțul, care a lucrat la 
mină, se-nțelege foarte bine. “N- 
am avut niciodată o ceartă, dar am 
știut și eu să tac atunci când a 
trebuit, să fac în casă hună 
înțelegere” - spunea. A moștenit

Aspect din timpul unei consultații la E ispensarul II din 
cartierul Gojdu, E-eva.

Foto: Tiberiu PLEȘA

• Friptura de văcuță capătă un gust picant dacă, înainte |
■ cu câteva ore de a o prepara, se unge carnea cu muștar. ■
■ Se frige apoi înăbușit. 1
I • Pâinea rămâne mai mult timp proaspătă dacă se |
■ păstrează într-un vas smălțuit sau de porțelan, acoperit, pe ■ 

fundul căruia s-a presărat puțină sare pentru a împiedica *
I mucegăirea. I
I • Pireul de cartofi devine alb, preparându-l cu lapte | 
^clocotit. Dacă-I subțiem cu lapte rece, devine cenușiu.

Buna-cuviința oriunde și oricând 

Când dâroim sau când
primim flori

Nimic nu constituie un dar 
mai potrivit decât florile. Dar nu 
vom oferi niciodată flori arti
ficiale, acest lucru fiind consi
derat a fi o gafă. Un buchet 
trebuie să conțină un număr fără 
soț de flori (numai la morți 
buchetul este alcătuit dintr-un 
număr cu soț). Nu vor fi 
înmânate laolaltă cu ambalajul.

în orice situație, pentru florile 
primite se mulțumește, apoi pe 
cât posibil sunt așezate într-o 
vază; nu vor fi puse undeva la 
întâmplare.

Primirea florilor trebuie să 
provoace o bucurie, o sărbă
toare sau simpatie față de

X

acest fel de a fi de la mama ei. 
Privește în urmă și ne povestește 
despre părinții ei care s-au stabilit 
aici în oraș venind de prin părțile 
Iașiului, apoi despre greutățile 
familiei de-a lungul anilor în 
creșterea copiilor, iar acum a 
celor două nepoțele, lumina 
ochilor ei și ai bunicului. “Dar 
viața îți oferă și bune și rele Iar 
dna Tatiana este mama care n-a 
fost indiferentă la bucuriile sau la 
necazurile copiilor. “Când ei au 
a vut împlin iri, m -a m h ucura t și 
eu, iar când au avut necazuri m- 
am întristat - spunea ascunzându- 
și o lacrimă. Dar viața merge 
înainte și trebuie să trecem peste 
toate. Cu credință în Dumnezeu 
și iubire față de cei din jur totul 
este posibil. ” 

Estera SÎNA
— ——

cineva. Obligatoriu, gazda le 
va pune imediat într-o vază cu 
apă proaspătă, așezându-le 
într-un loc cât mai vizibil. Ideal 
este să știm dinainte ce fel de 
flori preferă persoana căreia i 
le dăruim.

E bine să știm că roșul 
înseamnă o dragoste pasio
nată, albul semnifică puritate, 
fidelitate și bunătate (de 
aceea florile pentru mireasă 
sunt albe); în schimb galbenul 
înseamnă gelozie și amără
ciune, albastrul reprezintă 
tandrețea, prietenia, în timp ce 
violetul este semn de gingășie 
și de amintiri.

Exerciții de 
...bună 

dispoziție
■ Chiar dacă timpul este 

nefavorabil, ieșiți cel puțin 15 
minute la aer curat. Plimbarea 
vă înviorează iar la întoarcere 
locuința vi se va părea mai 
plăcută.

■ Spuneți, în fiecare 
dimineață, cu glas tare: sunt 
frumoasă, sunt deșteaptă, sunt 
atrăgătoare. în mod automat 
veți avea o stare de bună dis
poziție. Efectul este garantat.

■ Faceți următorul test: 
zâmbiți, pe stradă sau în auto
buz, trecătorilor necunoscuți, 
vânzătorilor de ziare, taxa
toarelor. Veți constata că totul 
pare mai ușor.

■ Propuneți-vă, la fiecare 
sfârșit de săptămână, o vizită a 
pieței și prăvăliilor din propriul 
dv oraș. Chiar dacă nu puteți 
cumpăra, vă informați privind 
noutățile modei iar acasă 
verificând dulapul observați ce 
anume s-ar putea „adapta".

Pentru

câderH 
pârului

□ Un remediu este fricționarea 
pielii capului cu zeamă de lămâie 
în amestec cu ulei de floarea 
soarelui; amestecul se aplică cu 
ajutorul unui tampon de vată, 
efectuându-se timp de 10-15 
minute o masare energică.

□ Aplicarea de comprese 
calde pe pielea capului înmuiate 
în infuzie de ceapă.

□ Fricționarea rădăcinii părului 
cu decoct preparat din 15g orz la 
200 g apă. Decoctul se amestecă 
cu 200g rom și 500g vin alb.

Recent a fost lansat de 
către Compania Kraft Jacobs 
Suchard România, cu sprijinul 
medicilor specialiști de la 
Institutul de Nutriție și Boli 
Metabolice “N.N. Paulescu", 
programul pilot educațional 
cu titlul de mai sus.

între specialiștii care și-au 
exprimat opiniile față- de 
lansarea acestui proiect este 
dna Alina Nicolau, director 
adjunct medical la Institutul 
de Nutriție și Boli Metabolice 
"N.N. Paulescu". în cadrul 
unei conferințe de presă, 
dumneaei a răspuns la 
următoarele întrebări:

- De ce v-ați angajat în 
acest proiect?

- Deoarece consider că 
problemele alimentare la copii 

și tineri reprezintă una din 
problemele capitale ale 
națiunii noastre. Dacă 
tineretul nu este sănătos, nu 
va putea face față exigențelor 
actuale, pentru că în lipsa 
unei alimentații corespun
zătoare nu va putea beneficia 
de o sănătate fizică și psihică

“Nutriția infantilă - esența sănătății unei generații"
care să-i permită să depună 
eforturile necesare formării și 
integrării în societate.

- Considerați că o astfel 
de preocupare trebuie să fie 
o prioritate pentru so
cietatea românească?

- Absolut. Structura so
cietății românești din ziua de 
astăzi arată că societatea 

noastră devine o societate 
îmbătrânită, cu o durată medie 
de viață scăzută. Structura 
demografică arată că numărul 
persoanelor vârstnice 

t depășește 60% din totalul 
populației, numărul de nașteri 
a scăzut simțitor, iar numărul 
de avorturi este crescut.

România este într-o 
situație critică. Dacă nu luăm 
o decizie corectă, vom suporta 
consecințe grave. Dacă nu 
avem grijă de tineri, riscăm ca 
aceștia să aibă probleme din 
punct de vedere fizic și psihic. 
Ei sunt forța motrice prin care, 
societatea românească va fii 
împinsă înainte. Aici e vorba 

de existența unei națiuni.
- Care este mesajul 

medicului specialist în 
nutriție adresat societății?

- De a ne gândi mai mult 
la copiii noștri. Ei reprezintă 
viitorul nostru. Dacă nu 
facem ceva acum, s-ar putea 
să fie prea târziu.

- De ce ați inițiat acest 
program educațional și 
pentru mame ?

- Pentru că trebuie să 
gândim și în sensul prevenirii 
oricăror probleme ce pot 
apărea în sănătatea copilului. 
Dezvoltarea copilului începe 
din stadiul de făt. El se naște 
cu o anumită capacitate de 

rezistență, o capacitate 
imunitară care îi permite să 
facă față situațiilor deosebite 
în care este pus în timpul 
vieții. Anumite deficiențe 
alimentare, dezechilibrele pot 
duce la situații care îi pot pune 
în pericol viața și structura 
genetică.

- Considerați că nivelul 
de trai în România are un 
efect asupra sănătății?

- Are efecte multiple, 
care se observă la gravide și 
la copiii nou-născuți: anemii, 
rahitisme, scăderea rezis
tenței la infecții, întârzierea 
dezvoltării staturo-pon- 
derale, tulburări ale tractului 

digestiv etc.
- Ce ar trebui să facă 

societatea românească?
- Să devină ea însăși o 

societate sănătoasă. Primul 
lucru e însănătoșirea ei pe 
plan economic, iar din acest 
punct de vedere trebuie să 
acordăm o mai mare atenție 
problemelor de sănătate și 
prevenirii apariției îmbolnă
virilor în rândul persoanelor 
sănătoase.

Programele educa
ționale nu fac decât să 
acționeze în acest sens, 
pregătind mamele și copiii 
în a ști ce e bine și ce e rău. 
Consider că aceste 
programe sunt utile la nivel 
național.
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Pe jos prin cartierul 
Dacia

Vânturată de ani de zile 
adevărata privatizare rămâ
ne încă multă vreme o po
veste frumoasă. Una se spu
ne de la nivelul balcoanelor 
sau de la diferite tribune și 
alta este în realitate. Ce se 
întâmplă la nivelul societă
ților a reprezentat motivul u- 
nei discuții pe care am avut- 
o cu dl Gheorghe Muntean, 
administrator la S.C. 
Restorom SRL Deva.

- Die Gheorghe Muntean 
sunteți patronul unei socie
tăți private. Din anul 1991 
administrați Restaurantul 
Transilvania, pe care l-ați 
luat în locație de gestiune. 
Ideea dumneavoastră a fost 
aceea de a cumpăra spațiul 
în condiții legale, spațiu 
pentru care plătiți bani buni 
de ani de zile. Care este re
zultatul demersurilor dum
neavoastră și cum apreciați 
privatizarea ca atare?

- în decursul anilor am 
solicitat toate variantele ofe
rite de lege pentru a cumpă

Garda Financiara in acțiune 
la Deva

Peste 20 de 
milioane de lei 
sustrase de la 

impozit
La S.C. Orizont Hidro SRL 

comisari ai Gărzii Financiare au 
constatat că respectiva firmă 
nu a achitat la termen TVA-ul 
datorat către bugetul statului. 
Suma sustrasă a fost de 
20.800.000 de lei.

S-au calculat majorări de 
întârziere în valoare de 
3.600.000 de lei.

Dar evidentele unde>

sunt?
Un exemplu negativ în ceea ce 

privește lipsa evidențelor de ges
tiune poate fi și ceea ce s-a găsit 
la S.C. D&V Contraprimex SRL

în obiectul de activitate al

Băncile
Până cu vreo săptămână 

în urmă în fața Primăriei din 
Deva erau șase bănci pe 
care oamenii se așezau la

Cu lipsa la 
mâsurâtoare

Mariana Brădiștean era 
barmană la S.C. Defauro Corn 
SRL din Deva. în această 
calitate, fiindcă la dânsa se afla 
țoiul, s-a gândit să-și umfle și 
mai tare veniturile. Cum? Prin 
înșelarea dienților. M.B. punea în 
pahare mai puțină băutură decât 
cereau cumpărătorii. Practica a 
fost depistată și barmanei ce 
înșela ziua în amiaza mare i s-a 

^întocmit dosar penal.

Privatizarea între speranțe și 
deziluzii!

ra active de la S.C. Ardealul 
S.A. Deva, societate care are 
în proprietate Restaurantul 
Transilvania. Spre regretul 
meu și al altor colegi, care se 
află în aceeași situație, am 
fost amânat mereu sub pre
textul unor acte normative sau 
norme metodologice care du
pă apariția Legii privatizării (nr. 
88/1997) puteau deveni be
nefice în actul de privatizare.

Deși am optat împreună 
cu alți colegi să cumpărăm 
active printr-o formă sau alta - 
ultima fiind cea a leasingului 
imobiliar -, constatăm cu stu
pefacție că una se spune și 
alta se face în realitate.

- Vă rog să fiți mai concret.
- în decembrie 1997, în ur

ma unei adunări generale a 
acționarilor, s-a hotărât trans
formarea contractelor de lo
cație în contracte de leasing 
imobiliar pentru șase spații 
aflate în administrarea unor 
societăți private. Deși s-a ho
tărât cu 77 sau 83 la sută în
cheierea acestor contracte,

firmei sunt cuprinse inclusiv 
producția de pâine și cea de 
materiale de construcții.

Ei bine, în lunile martie și a- 
prilie a.c. nu a fost condusă 
evidența privind intrările de ma
teriale pentru făină și ciment. De 
asemenea, nu s-a întocmit în 
fiecare zi fișa de producție pen
tru pâine și bolțari.

Pentru încălcarea Legii 82/ 
1991, societatea a fost amen
dată cu 5 milioane de lei.

Punct de lucru 
nedeclarat

Și la S.C.Panimex, comisarii 
Gărzii Financiare au constatat 
încălcarea legislației în vigoare.

Este vorba mai exact de Le
gea 87/1994. De fapt, firma nu a 
declarat un punct de lucru. Apoi, 
neținerea registrelor de contabi
litate înseamnă încălcarea Legii 
13/1991.

în acest caz, amenda apli
cată a fost de 3.200.000 lei.

soare sau să se odihnească. 
La un moment dat acestea 
au dispărut. Au reapărut 
reparate și poaspăt vopsite._______ J

Urâta fapta a lui 
Urâtu

Ovidiu Vasile Urâtu din satul 
Sibișel, comuna Beriu, l-a înșelat 
pe Dumitru Furcă din Deva 
luându-i o geacă și 100.000 lei 
dându-și un nume fals. 

ulterior FPS-ul nu a mai fost 
de acord cu acestea cu toate 
că termenul legal de contes
tație a fost depășit, iar repre
zentantul FPS în AGA a votat 
în cunoștință de cauză con
form ordinii de zi.

Ne surprinde atitudinea 
ulterioară a FPS Hunedoara 
care spune că și-a dat doar un 
acord de principiu și nu votul 
definitiv.

Este relevant pentru acest 
conflict, care tinde să ia am
ploare, că FPS-ul nu mai de
ține decât 40 la sută din ac
țiuni, iar după adunarea gene
rală din decembrie s-a dispus 
schimbarea consiliului de ad
ministrație, inclusiv a repre
zentantului lor care, după pă
rerea mea, nu a comis nici o 
greșeală.

- Unde credeți că va duce 
actuala situație, implicit a S.C. 
Ardealul S.A. unde aveți un 
pachet de acțiuni?

- Ce se întâmplă este con
trar ideii de privatizare pentru 
că prin rezilierea contractelor

Cinci miliarde la naftalină!
Vehiculată încă de anul tre

cut ideea construirii unui bloc 
de locuințe sociale în Mărăști, 
investiția bate pasul pe loc. în 
luna noiembrie 1997, RAGCL 
Deva a virat în contul Primăriei 
Deva suma de cinci miliarde de 
lei, sumă care zace undevaîntr- 
un cont. Deși a existat un pro
iect al viitoarei construcții, acesta 
nu a fost acceptat de către 
Consiliul Local, așteptându-se

Hot la 15 ani
r

loan Bogdan Oprișor avea 
numai 15 ani atunci când a intrat- 
poliția știe cum - în noaptea de 
26/27 aprilie a.c., cu gândul la 
furat, firește, în Restaurantul 
Astoria din Deva. Aici și-a 

de leasing nu este exclus ca 
firma să treacă pe pierderi, 
iar pachetul de acțiuni de 
40 la sută pe care-l deține 
FPS-ul nu va mai prezenta 
nici o atractivitate. Este trist 
că se discută de vânzarea 
pachetului de acțiuni pe 
care-l deține FPS-ul la o 
sumă de circa 400 milioane 
de lei, pe când noi fiecare 
dintre cei care am încheiat 
contracte de locație sau 
leasing am oferit un preț de 
3-4 miliarde lei. în realitate 
pachetul deținut de FPS 
valorează de 3-4 ori mai 
mult. Ne întrebăm dacă este 
corect ce se dorește să se 
facă, iar noi cei care am 
lucrat aici de 20-30 de ani 
să fim dezavantajați față de 
unii care vor să cumpere la 
prețuri de nimic.

Sperăm că se va găsi ci
neva dintre autoritățile jude
țului sau de la București ca
re să intervină pentru a stopa 
o nedreptate ce ni se pre
gătește.

probabil o licitație care să fie 
adjudecată de câte o firmă a- 
greată de edilii municipiului. Fap
tul ridică multe întrebări întrucât 
cu banii în cont nu se face ni
mic. Să credem că se va aștepta 
viitoarea campanie electorală 
pentru a se bate monedă pe 
această investiție, sau se do
rește să se arate opiniei publice 
cum banii ajung hârtii fără va
loare de la o zi la alta.

♦
încărcat sacoșa cu bunuri în 
valoare de 1,2 milioane lei. Cam 
mulți bani pentru vârsta fragedă. 
Așa că la 15 ani minorul a ajuns 
hoț și va da socoteală pentru 
fapta sa.

Alcoolul la volan
loan Simina, administrator la 

S.C. Metrofix SRL Deva, a fost 
depistat conducând un 
autoturism prin municipiul 
reședință de județ în vreme ce 
se afla sub influența alcoolului.

Dacia nu se deosebește 
prea mult de celelalte surate ale 
ei din municipiul reședință de 
județ. Un singur bloc are 10 e- 
taje, celelalte au numai cinci ni
vele. Am călcat cartierul de la 
un cap la altul ca să-l cunosc 
bine. Am intrat în magazine, am 
stat de vorbă cu oameni, am fost 
atent la tot și toate. Multe blocuri 
au bănci în fața lor unde se 
adună oamenii la taifas, atunci 
când vremea este frumoasă.

Primul popas l-am făcut în 
noua hală a pieței, despre inau
gurarea căreia ziarul nostru a 
scris, a societății administrată 
de dna Dorina Achim. Am putut 
constata că marfă era din bel
șug, semn că atât producătorii, 
cât și cumpărătorii s-au obișnuit 
cu noul spațiu care este într-a- 
devăr bine primit. Roșiile se vin
deau cu 10.000 lei/kg, cartofii noi 
cu 8.000, ceapa cu 6.000, me
rele cu 4-5.000, după cât erau 
de frumoase. Hala a fost numită 
Petre Roman, dar cel ce i-a sta
bilit numele nu s-a gândit la ma
rele om politic din fruntea Sena
tului, ci așa îl cheamă pe fratele 
patroanei Roman Petre care a 
contribuit esențial la ridicarea 
halei. în apropierea halei func
ționau și două barăci metalice, 
ponosite care nu prea fac cin
ste zonei și cartierului. De altfel 
am observat că în cartier nu 
prea a pătruns privatizarea fiind 
puține unități particulare des
chise la parterul blocurilor. Au 
mai deschis câțiva în garaje, 
dar numai cei ce le au la șosea, 
de o parte și de alta a străzii 
Carpați, cea mai importantă din 
această parte a municipiului. 
Apropo de străzi, trotuare, și mai 
ales de acestea din urmă, se ce
re consemnat că sunt într-o sta
re cum au ajuns și celelalte din 
municipiu, adică foarte proastă, 
în capătul șirului de magazine ce 
alcătuiesc fostul complex, dar 
nu-i zice nimeni așa, câteva fe
mei vindeau ceapă verde, cartofi 
ș.a. Le-am întrebat de ce nu intră 
cu marfa în hala cea nouă.

- Acolo ne ia taxă patroana, 
mi-au răspuns.

Un cetățean vindea cireșe. 
Cu o sută de lei legătura. Am

Parcul
Parcul de la poalele cetății este frumos în dimineți senine de vară. 

Dacă nu bate nici o pală de vânt, bătrânii copaci stau încremeniți, dar, 
parcă, îi auzi cum respiră prin coroanele bogate și făloase. Soarele 
mângâie mai întâi vârfurile acestora, apoi coboară tot mai jos. Autorul 
acestor rânduri are obiceiul ca, în drum spre slujbă, să treacă prin parc 
și să se așeze pe o bancă, fie și numai pentru câteva minute. Aerul pur 
ca lacrima, liniștea tulburată doar de trilurile păsărilor îndeamnă la 
meditație, aduc liniștea și pacea în suflet, te fac să mai uiți de necazurile 
cotidiene de care avem fiecare parte.

Primele care intră dimineața în parc sunt trei femei care se apucă 
imediat să măture locul de joacă a copiilor. Cu câteva minute înainte de 
ora șapte treaba este gata și se odihnesc un pic. Vin apoi și se așază 
pe bănci oamenii veniți cu treburi prin municipiu de reședință a județului 
și au sosit prea de noapte, așa au avut tren sau autobuz. Iar parcul îi 
primește cu drag, parcă îi ține în brațele sale. Mai apoi parcul se animă 
din ce în ce. Diminețile însă în parcul de la poalele cetății sunt splendide.

Grupul Școlar Industrial "Grigore Moisil" Deva
Azi, ora 11, un moment în

cărcat de semnificații pentru 
elevii și cadrele didactice de la 
Grupul Școlar Industrial Minier 
din Deva. Prin hotărârea Minis
terului Educației Naționale, cu
noscuta școală deveană, care 
de-a lungul timpului a pregătit, 
teoretic și practic, zeci de gene
rații de absolvenți, va primi nu
mele ilustrului matematician, filo
sof și om de cultură - Grigore 
Moisil. Un nume mare, care, sun
tem siguri, va schimba destinul 

Pagină realizată de
Traian BONDOR, Comei POENAR. Valentin NEAGU

socotit că o cireașă costă 20 de 
lei și m-am mirat încă o dată ce 
neînsemnată a ajuns moneda 
țării.

Era foarte cald în ziua a- 
ceea și m-am oprit să iau un suc 
rece. Unitatea - era o cofetărie 
și nu avea nume - înghesuită cu 
marfă și ambalaje, iar în față un 
spațiu destul de mare. Am între
bat-o pe vânzătoare de ce nu 
pune acolo câteva mese și sca
une din plastic. Cu un ton ofus
cat ne-a spus că asta nu hotă
răște dumneaei.

- Dar cine hotărăște?
- Șefii.
N-am mai zis nimic, dar im

am gândit că dacă unitatea era 
privată altfel ar fi stat lucrurile.

în vecinătatea poștei - aflată 
în plină extindere și modernizare 
- se construiește o biserică 
pentru credincioșii greco- 
catolici.

- Nu prea au bani - mi-a 
spus un om cu care am stat de 
vorbă. Dar știu că-i ajută și bise
rica ortodoxă. Treabă faină.

Copii nu prea erau prin car
tier, se duseseră la școală să 
încheie acest an școlar. în 
curtea liceului auto o clasă de 
băieți, probabil, încinsese un 
meci de fotbal și mulți trecători 
se opriseră să le urmărească 
jocul.

Afară sub o umbrelă stă
teau de vorbă doi oameni. Zise 
unul:

- Lucrez la unul ce-și ridică 
vila cât un vapor.

- Așa mare?
- Tipul este patron, întoarce 

banii cu lopata. Astăzi însă nu 
m-am dus la lucru, că-i a doua zi 
de Rusalii, sărbătoare mare la 
noi, la români. Tu unde lucrezi?

- în șomaj, de la mină. Mai 
lucrez pe la unul pe la altul, unde 
apuc.

- Să știi de la mine că a fi 
șomer nu-i astăzi lucru de ru
șine.

- Nu, nu. Dar este păcat, 
când atâtea sunt de făcut în 
țară să nu poți face.

- Așa este, dar ce să-i faci, 
■dacă ăia din conducerea țării au
alte probleme, cu pământul, cu 
casele și altele.

acestui liceu, intensificându-se 
predarea disciplinelor umaniste 
și realiste, fără a se neglija pre
gătirea tinerilor în domenii de 
mare actualitate, mai ales în do
meniul informaticii.

Așadar, azi, va fi dezvelită și 
sfințită o placă ce va aminti peste 
ani de academicianul Grigore 
Moisil, se va organiza un careu 
festiv. Vor fi rostite cuvinte calde, 
încurajatoare. Felicitări elevi! Feli
citări cadre didactice! Felicitări 
conducerii actuale a instituției!
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COMEMORĂRI

£ VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan în Deva, 
sau Cristur. Tel 671676, 20,00. 
(8298)

• Vând apartament două camere, 
central, îmbunătățit. Simeria, 1 
Decembrie, bl. 103, sc. A, etaj 3, ap.8, 
după ora 16 (8297)

• Vând (închiriez) apartament trei 
camere, etaj 4. închiriez apartament 
1 cameră, parter, ambele ultracentral. 
Tel. 094/205771,094/600843 (8301)

• Vând urgent apartament 3 
camere. Simeria tel. 261259 (8306)

• Vând apartament trei camere, 
Bălcescu, bl. 13, sc.1, ap.1, tel. 
213351,092249528 (8319)

• Vând apartament 2 camere, 
Hunedoara, parter, lângă autogară, 
excelent privatizare, preț 30 milioane 
lei. Tel. 227510 (8279) '

• Vând tractor 445, stare per
fectă, preț 27,5 milioane. Tel. 623453 
(7081)

• Vând tractor U 445. Informații 
corn. Vețel, str. Vulcez, 43 (3469)

• Vând Dacia 1310, fabricație 
1984.094527715.

• Vând două Ifa Robur Diesel, 
3,5 tone, 25 mc, 7777 DM, negociabil, 
tel. 054/242580 (7918)

• Vând două tractoare românești, 
în stare bună de funcționare. 
Informații 054/723123 Hunedoara, 
str. Buituri, nr. 13. (7432

• Vând serviciu de masă 
pentru 6 persoane,fumuriu, deo
sebit, din sticlă termorezistentă, 
compus din câte: 6 farfurii adânci, 
late, mici, 6 castronele, 6 pahare, 6 
căni cafea cu farfurioare, castron 
supă, platou friptură, preț450.000 
negociabil.Tel. 215729, orele 16- 
20. (8384)

• SC Văii Trans SRL Deva, str. 
Coșbuc, nr. 33 (vizavi de pompieri) 
vinde TĂRÂȚE, cu 793 lei/kg, 
produse alimentare, sucuri etc. la 
CELE MAI MICI PREȚURI. (8294)

• Vând SRL fără activitate. Tel.
224255(8291)_________________

• Vând oțel-beton diametrul 6, 
8,10,12. Tel. 213637 (8303)

• Vând pompă apă etajată, profil 
"U", aragaz. Tel. 225632 (8Ș99)

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

• Vând tablă zincată, 0,5 mm, preț 
coală 70.000 lei/buc. Tel. 219232,' 

092281895(8276)

• Vând cuptor patiserie, nou, 
mașină de înghețată, autoturism 
Nissan Laurel Diesel și cu plata în 
rate. Tel. 711955 sau 092/356273 
(7429)

• Vând piese de schimb pentru 
Lăstun, Sibișel, str. Zăvoi, nr. 51. 
(7928)

• Vând fundație pentru casă, 
Orăștie, Dealu Mic, nr. 30. Informații 
Geoagiu Sat, nr. 20. (7929)

• S.C. Retezatul SA Hunedoara, 
str. Carpați nr. 90 dă spre folosință, 
prin licitație, în fiecare miercuri 2017 
mp spațiu de depozitare sau pro
duce și vinde dulapuri metalice, 
butoaie tablă, paleți lemn. Relații la 
tel. 712166 (7431)

OFERTE DE
SERVICII

• Montez sobe teracotă, șeminee 
rustice de orice fel. Tel. 625734 
(7082)

• Angajăm muncitoare sortat 
haine import, vârsta 20-45 ani, 
înalte, loc muncă Balata - Ferma 8 
și paznic - persoane serioase și 
fără cazier. Tel. 626740, orele 17- 
20. Selecția personalului sâmbătă 
13 iunie, ora 10 în Deva, Dacia, bl. 
28, sc. A, ap. 17(8326)

• STAR OIL Cluj angajează
persoane fizice pentru distribuție 
lubrifianți. Comision 5 la sută. 
Condiții: spațiu depozitare 10 mp, 
auto, garanție imobiliară. Tel. 064/ 
438027,438609. (OP)__________

• Nou! Selecționăm 30 persoane 
dornice de afirmare și integrare într- 
un colectiv tânăr și ambițios, în 
domeniul de publicitate. Experiența 
nu este necesară. Sunați acum. Start 
imediat, 627527 (8229)'

• Edităm, listăm proiecte de 
diplomă, scanăm după ora 16. Tel. 
241520 (7950)

• BUSINESS CENTER angajează 
agent imobiliar cu autoturism, 
posesor permis conducere, cate
goria B, dinamic, eficient, vârsta 
maximă 35 ani. Informații la tel. 092/ 
421249 sau la sediul firmei, bdul 1 
Decembrie, bloc C, parter. Vă 
așteptăm! (8233)

• Meditez engleză, admitere 
facultate, gimnaziu, poliție, emigrare 
Canada. Tel. 621609 (3468)

• Un pios omagiu celui care a fost

ing. TRAIAN BOLD
de la a cărui moarte se împlinesc 
astăzi trei ani.Dumnezeu să-l 
odihnească în pace! Familia (8302)

• Cuvintele nu pot exprima 
durerea ce ne-a cuprins de când 
iubitul nostru

VLĂDUȚ CIOAR
ne-a părăsit atât de nefiresc. 
Parastasul va avea loc vineri, ora 
12, la Cimitirul din str. Eminescu. 
Dumnezeu să-l odihnească! (8318)

• Cu adâncă durere în suflet 
anunțăm că în 20 iunie se împli
nește un an de la trecerea în 
eternitate a celei care a fost

MARINELAFRĂȚILĂ 
(fostă TOLCA)

Vei rămâne veșnic în inimile 
noastre și te vom plânge mereu. 
Comemorarea în 13.06.1998,1a 
Biserica Ortodoxă din Petreni. Fiul 
Cosmin, nepoata Giuliana și soțul 
Aurel. (8274)

• Soția Eugenia anunță cu 
aceeași nemărginită durere că au 
trecut 6 săptămâni de la decesul 
dragului ei soț,

ing.NICOLAE BALOSIN
Parastasul de pomenire va avea 

loc sâmbătă, ora 12, la Cimitirul 
Ortodox din Deva, str. Eminescu. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

DECESE

• Suntem alături de colega 
noastră sing. Bodrean luliana în 
aceste momente grele pricinuite de 
moartea mamei sale

BODREAN MARIA
Dumnezeu să o odihnească în 

pace! Colectivul E.M.Certej.

LICITAȚII

• Primăria Hărău organizează 
licitație pentru închirierea Bufetului 
Bîrsău - profil A,B,C, în 16.06.1998. 
(8305)________________________

PIERDERI

• Pierdut buletin de identitate,
• Vând mașină înghețată, trei carnet de conducere și legitimație 

capete, stare perfectă, preț avan- de serviciu pe numele Bălțat Aurel, 
tajos, tel. 242760 (7927) Le declar nule. (8271)

Organizează in data de 17.06.1998, ora 11, 
la sediul din Arad, B-dul Revoluției, nr.88, 

concurs pentru ocuparea postului de 
inginer de sistem pentru Sucursala Deva.

Condiții de participare:
v7 studii superioare (tehnice specialitatea automa- 

tizări și calculatoare sau universitare - informatică);
v7 prezintă avantaj experiența în domeniul bancar. 
Fiecare concurent va prezenta un 
dosar cuprinzând:__________________________
✓ cerere de participare la concurs;
f curriculum vitae - activitatea profesională să fie 

detaliată;
copie a diplomei de absolvire; 

v7 copie a foii matricole.
Admiterea la concurs se face pe bază 

de buletin.
Detalii suplimentare la telefon 057/ 

284888, interior 39.

PUBLICITATE
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DGAA
Hunedoara

Organizează licitație 
publică pentru 

închirierea de spațiu în 
imobilul din 

Hunedoara, str. 9 Mai, 
nr.9, în data de 24 

iunie 1998.

S.C. Sansere 
Sântandrei

Vinde prin licitație publică deschisă, în fiecare zi de 
vineri, ora 10, tractoare, combine, remorci tractor, mașini 
plantat răsaduri și bulbi, aparate de muls ja bidon, alte 
mașini agricole diverse, ARO 243 și altele. în aceleași zile 
vinde sere reci din tunel cu acoperiș de sticlă, cu 
dimensiunile de 60 m lungime, 6 m lățime, compuse din 
20 module de 3/6 m. Vânzarea acestora se face prin 
dezmembrare, tunele întregi sau module separate, cu 
prețul de 2,5 milioane lei/modul.

Lista cu mijloacele fixe se află la sediul S.C. Sansere 
din Sântandrei/ Informații la lei: 621052.

Direcția Generala a Finanțelor Publice si
/ t r

Controlul Financiar de Stat Hunedoara-Deva
Cu sediul în str. 1 Decembrie, nr.3O

Anunță licitație publică pentru bunuri de folosință 
îndelungată în datele de 18 iunie și 9, 15,29 iulie 1998. 

Licitația va avea loc la sediul DGFPCFS.
Relații Ia telefon 219544 - Compartimentul Valorificări.

■

Primăria municipiului
Deva

Organizează în data de 29 iunie 1998, ora 10, la sediul său din 
Deva, Piața Unirii, nr.4, concurs pentru ocuparea a două 

posturi vacante de inspectori specialitate în cadrul 
Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului.

Condițiile de participare sunt următoarele:
E 1 post studii superioare - specialitatea arhitectură; 
E 1 post studii superioare - specialitatea construcții civile; 
E vechime minimă de 8 ani.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:
E
E
E
E
E
E 
E

Cererile pentru concurs se pot depune la Biroul Resurse 
Umane, Salarizare din cadrul Primăriei municipiului Deva, 
camera 14, până în data de 25 iunie 1998.

Informații suplimentare la tel: 218325, int. 20, zilnic, între 
orele 8-10 și 14-15,30.

cerere de înscriere; 
curriculum vitae; 
recomandare de la ultimul loc de muncă; 
adeverință medicală;
cazier juridic;
copie după diploma de studii; 
copie după carnetul de muncă.

S.C. Siderurgica SA. Hunedoara
Cu sediul în Hunedoara, Piața Iancu de Hunedoara, nr.l

Organizează licitație publică cu strigare, conform prevederilor Ordonanței de Urgență 
a Guvernului nr.88/1997, aprobată prin Legea nr.44/1998, și Normelor metodologice privind 
privatizarea societăților comerciale și vânzarea de active aprobate prin Hotârârea 
Guvernului nr.55/1998, pentru vânzarea următorului activ:
Denumirea activului | Obiectul de activitate Adresa activului Prețul de pornire

T
Secția de Prelucra

re a Deșeurilor 
Metalice Valea 

Șărmagului

Achiziționarea și 
pregătirea deșeuri
lor metalice din fon
tă, fier vechi și nefe
roase pentru încăr
carea în cuptoare

Comuna Săsciori, 
nr.284, jud. Alba, 
tel: 058/732219

1 miliard lei

La prețul de adjudecare se adaugâ TVA-ul suportat de către cumpărător.
Licitația va avea loc la data de 30.06.1998, ora 12, la sediul societății, Direcția DME.
în caz de neadjudebare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației 

la data de 07.07.1998.
Dosarul de prezentare a activului poate fi procurat zilnic de la sediul societății comerciale, 

între orele 10-14.
Alte relații privind activul ce urmează a fi vândut se pot obține de la domnul director 

DME, ing. Babeș Ovidiu, tel: 054/712784 sau 054/716131, int. 1020.
Pentru participarea la licitație, ofertanții 

licitației, ora 11, documentele prevâzute de
Participanții la licitație vor face dovada 

vânzătoare a garanției de 3% din prețul de
Valoarea terenului aferent activului nu este inclusă în prețul de pornire a licitației, urmând 

ca acesta să fie vândut cumpărătorului activului conform prevederilor legale în vigoare.

vor depune la sediul societății până în ziua 
legislația în vigoare.
consemnării la dispoziția societății comerciale 
pornire a licitației.
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Banca Dacia Felix S.A.
Cluj Napoca, Sucursala Deva

Vinde la licitație publică următoarele bunuri:
1. Apartament 3 camere situat in Petroșani, str.

Independenței, bl.24, ap.3 parter. Preț de pornire licitație: 
14.500.000 lei

Licitația va avea loc la sediulJudecătoriei Petroșani, Biroul 
Executorilor Judecătorești, în data de 15 06.1998, ora 10.

2. Teren in suprafață de 1919,10 m2, situat in Deva, 
zona ultracentrală (lângă Complexul Hotelier Deva). Preț de 
pornire licitație: 42 USD/m2.

Licitația va avea loc în fiecare zi de joi din săptămână, 
ora 10, la sediul Sucursalei BDF Deva.

Relații suplimentare la sediul BDF Deva sau la tel: 
054/220796.

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 de la Aproterra - Simeria.

Aproterra Simeria, unic importator al anvelopelor 
“MATADOR", vă oferă un larg sortiment, cu garanție 
de 5 ani, la cele mai mici prețuri practicate pe piață

în atenția acționarilor S.C. Excelent S.A.

S.C.EXCELENT S.A.
anunță acționarii din județul HUNEDOARA că 

în perioada 6 iunie - 31 iulie 1998 își pot ridica dividentele de la 
sucursalele Băncii Agricole, astfel:

Acționarii din:
Călan
Hațeg
Orăștie

La Banca Agricolă din:
Călan
Hațeg
Orăștie

«j Acționarii din toate celelalte localități își vor ridica 
dividendele de la sucursala B.A. din Hunedoara.

Președinte
Consiliu de Administrație 
ing. EMILIA TĂNĂSESCU

Societatea Comerciala "Transloc" S.A. Deva
str. Depozitelor, nr.2

Scoate în flecare marți, ora 10, la licitație:
> spațiu pentru birouri administrative;
> spațiu parcare autovehicule;
> ’ mijloace fixe șl de transport, piese din dez

membrări.
Informații la sediul societății sau la tel: 054/ 

L 223645.

S.C. CHIMICA S-A. 
Orăștie

Vinde la licitație publică în ziua de 
24.06.1998 și în fiecare zi de miercuri 
până la epuizarea stocului următoarele:

1. Măsură etalon de 10 1 - 1 buc.
2. Măsură etalon de 20 1 - 1 buc.
3. Alte mijloace fixe.

Prețurile nu cdnțin TVA.

pentru anvelopele de import astfel:
© 145 R 13 213.180 lei
© 155 R 13 220.591 lei
© 165/70 R13 239.058 lei
© 175/70 R13 282.540 lei
®* 175/70 R14 294.728 lei
© 185 R 14 C 370.847 lei
© 900-20 1.143.800 lei
© 1OOO R 20 1.421.504 lei
© 11OO R 20 ST 1.572.592 Iei
© 1200 R 20 ALST 2.012.024 Iei
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CARTEA ADRESELOR V T1L E
Se a fi rină că anul 1998 
va fi dur din punct de 
vedere al concurenței. 
Noi vă sfătuim să vă 
înscrieți în Cartea 
Galbenă pentru a 
răzbi în afaceri

Dacă tu Vei fi 
în Cartea Galbenă 

și concurența nu. 
înseamnă că 

ești cu un pas 
înaintea ei.

Relații suplimentare la tel: 241250/ 
256.

ESTE TIMPUL SĂ VĂ REZERVAȚI 
LOCURI ÎN CONCEDIU!

AGENȚIA DE TURISM SPRINGTIME
Vă invită în GRECIA, într-un program de 10 zile, care 

cuprinde transport cu autocarul, cazare, mic dejun și cină.
Pe timpul sejurului veți beneficia, gratuit, de plajă 

privată, hidrobicicletă, șezlonguri, umbreluțe și alte mijloace 
de agrement.
Bd. 1 Decembrie, nr.14 
2700 Deva - România 
Tel.219284; 094.812.401 
springtime@recep.rocknet.ro

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

1.500.000 lei

Și-au cinstit eroii
Locuitorii satului Tără- 

țel, aparținând municipiului 
Brad, și-au cinstit eroii nea
mului căzuți pentru libertate 
și dreptate în cele două răz
boaie mondiale. Slujba de 
pomenire pentru cei 53 de 
eroi a fost realizată de pre
otul paroh loan Hărăguș și 
de preotul militar loan Bi- 
rău, din cadrul Unității Mi
litare "Vânătoji de munte" 
din Brad. în fața mulțimii a- 
dunate cu acest prilej fan
fara unității militare a into

nat Imnul eroilor iar un plu
ton de ostași a defilat și 
prezentat onorul. Au depus 
coroane de flori Asociația 
Veteranilor de Război, Pri
măria municipiului Brad, 
Unitatea Militară "Vânători 
de munte", elevii Școlii Ge
nerale și copiii de la gră
diniță. De relevat faptul că 
preotul loan Hărăguș a 
sponsorizat evenimentul cu 
suma de bani pentru procu
rarea tuturor colacilor par- 
ticipanților. (AI.J.)

REGIA AUTONOMĂ DE 

INTERES LOCAL HUNEDOARACu sediul în B-dul Republicii, nr.5, anunță următoarele: prin sentința civilă nr.4328/1997 pronunțată în dosarul civil nr.478/1997 al Judecătoriei Hunedoara, numitul Niculescu Rusu, domiciliat în str. Alecu Russo, nr.30, a fost obligat la plata sumei de 298.099 lei reprezentând despăgubiri civile și a sumei de 29.349 lei cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 15 zile de la data prezentului anunț.

Deva, Tel/Fax: 054/233743
înrtl orty.irv; a S < SFIXWA TflUv.ut 1.05 I M Buuroa

Societatea Comercială "Transloc"

Dacă și 
concurența 

este în 
Cartea Galbenă, 

cel puțin știi că 
la nivelul acesta 

nu a reușit 
să te întreacă.

Tel.: 056-2 14805, 214845, 282019

z?

' — . — —
D.G.M.P.S. - Oficiul Județean de Foiță de Muncă și Șomaj Deva
SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE. LA DATA DE 9.06.1998

agent comercial 27
agent pază și ordine 50
aplicator de detalii la

produse din ceramică 5
arhitect 2
arhitect urbanism, peisagis-

tică și amenajarea teritoriului 1
asistent maternal profesionist 6
barman 3
brutar 4
bucătar 2
cofetar 5
confecționer - asamblor
articole din textile 55
contabil șef 1
croitor 10
croitor-confecționer îmbră-

căminte după comandă 1
cusător piese din piele și
înlocuitori 22

—

cusător piese la încălțăminte 14
distribuitor presă 1
economist în industrie 4
electrician auto 1
frigotehnist 4
gestionar depozit 4
inginer construcții

civile, industriale și agricole 3
inginer instalații

pentru construcții 1
inginer tricotaje, confecții 3
inspector șef 1
îngrijitor clădiri 3
lăcătuș mecanic 15
maistru mecanic 1
mecanic mașini confecții 4
muncitor necalificat 31
ospătar (chelner) 5
patiser 3

---- -y

paznic 12
secretară dactilografă 1
stenodactilografă 1
strungar universal 4
sudor autogen 5
șofer autocamion 4
taxator 10
tehnician arhitect 1
tâmplar universal 17
tinichigiu carosier 5
turnător-formator 1
vânzător 19
vânzător bilete 6
vopsitor auto 1
zidar rosar-tencuitor 7
zugrav, vopsitor 1

Tot locuri de muncă vacante 387

* iN Orice ocazie, 
PUBBCITATE PRIN 

țlIVAJUL LIBER"

I S.C. CDMiiMN T.A. OCVA
comercializează

PAPETARI E

S.A. Deva
str. Depozitelor, nr.2

Anunță intenția de majorare a tarifelor de transport marfă și 
prestări servicii ca urmare a majorării prețurilor la piese de 

schimb, anvelope, materiale etc.

ÎN ATENȚIA DEȚINĂTORILOR DE STANDURI ÎN 

CENTRELE EN GROS

S.C. BUSOLA TRADING 
IMPEX S.R.L. - BUCUREȘTI r

vă oferă spre comercializare, la cele mai mici preturi. 
produse de cea mai bună calitate recunoscute pe piața 
românească:

u 1. Pasta de dinți - Maxam
X. 2. Becuri chinezești

X. 3. Brichete - Tokyo
T. y 4. Baterii - 777

5. Cămăși
6. îmbrăcăminte

f 7. încălțăminte
Persoanele interesate sunt rugate să ne contacteze la 

numerele de telefon: 01/3207055; 01/3207066 
și fax 01/3217206

Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Oficiul Județean de Forță de Muncă șr 
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, 

J-iațeg, Petroșani, Lupeni, Vulcan, Ilia, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 8.30 - 12.30_____ z

I Prodiue marca
I S.C. 'PEHART SA. Pelrețtl

[caiete h
I COȘARE .. W1 HÂRTIE IGIENICA 1 
B HÂRTIE AMBALAJ 1 
A COLI MINISTERIALEI 
1ROLE CASE DE MARCAT 

Cumpărați acum /L 
L......!.IMI.,l...-J-!LK^.T!»Al

FABRICA DE PRODUSE ELECTRONICE
S.C. “PANASOUND SRI

Timisoara, str Mircea cel Bătrân, nr.4,
tel: 056/18353»; 124550; 125035; fax: 056/183558; 125035.

Produce și comercializează din stoc sau la cc mandă: 
O 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!

mailto:springtime@recep.rocknet.ro


Cuvântul liber 11 IUNIE 1998
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legea salarizării Stârnește mari nemulțumiri
Luni, 8 iunie a.c., Căminul 

cultural din localitatea Șoimuș a 
găzduit ședința Ligii „Sarmi- 
zegetusa” a primarilor din județul 
Hunedoara. La dezbateri au fost 
pezenți primarul municipiului 
Deva, Mircia Muntean - 
președintele Ligii, Gheorghe 
Barbu - președintele Consiliului 
județean, Petru Bora - primarul 
orașului Călan, Pompiliu Budulan 
- prefect, precum și numeroși 
primari din comunele și orașele 
județului nostru, oaspeți din 
cadrul altor instituții și repre
zentanți ai mass-media locală.

Pe ordinea de zi au fost 
înscris'e: legea salarizării, legea 
patrimoniului, aspecte ale legii 
bugetului pe anul 1998, aspecte 
ale relației primar - consiliu local, 
diverse (statutul funcționarului 
public, modificările aduse Legii 
fondului funciar, Legea 112 privind 
casele naționalizate etc).

Primul punct de pe ordinea de 
zi, și anume legea salarizării 
personalului din cadrul autorităților 
publice a fost dezbătut pe 
parcursul a două ore. în luările de 
cuvânt, primarii și-au exprimat 
nemulțumirea față de salariile prea 
mici, făcând adesea comparație 
între salariul unei dactilografe, al 
unei femei de serviciu sau al unui 
paznic. Silviu Herban, primarul 
comunei Teliucu Inferior, 
mărturisea că această lege „îmi 
produce o insatisfacție totală. Nu 
este corect ca o comună să fie 
categorisită doar după numărul de 

^tocuitori". Alții erau de părere că

Puști, pistoale și 
muniție deținute

Lucrătorii serviciului arme, 
explozivi, substanțe toxice din 
cadru! IPJ Hunedoara au reușit 
de puțină vreme documentarea 
și probarea activității 
infracționale a două grupuri de 
"pușcași" ilegali.

Primul este din Bătrâna. 
Moise David, un agricultor de 
62 de ani, deținea ilegal o 
armă de vânătoare confec
ționată ilegal. Mai avea 
cartușe și fitil Bickford. Viorel 
Bistrian, angajat la Sectorul 
forestier de exploatare și 
transport Dobra, avea și el 
două
— _r

arme de vânătoare 
-‘:3nate artizanal, 

pulbere d
■jr e.v

-er<.dările au stabilit că 
. împreunc. cu Cornel
Enci și Aron Purcar din 
localitate au participat la un 
braconaj, alegându-se cu un 
mistreț.

La domiciliul lui Octavian 

aceste sume sunt o jignire adusă 
lor, că la stabilirea salariului ar 
trebui să se țină cont și de 
vechimea in câmpul muncii.

S-a adus în discuție cazul 
primarului comunei Brănișca, 
Comei Comean, recent suspendat 
din funcție. Referitor la acest 
aspect Rodica Moța, primarul 
comunei Beriu, afirma: „ Unul din 
scopurile constituirii acestei ligi a

In rândul
primarilor 

hunedoreni
fost ajutarea primarilor în situații 
dificile. Or, în cazul colegului deja 
Brănișca nu s-a făcut nimic pentru 
a-l sprijini”.Deosebit de tranșant, ■ 
primarul orașului Aninoasa, llie 
Botgros, a lansat ideea demisiei 
din partidul politic pe care îl 
reprezintă, însă nu și demisia din 
funcția de primar. „Rezultatul 
muncii noastre în teritoriu este 
oglinda celor care guvernează. 
Trebuie să demisionăm din partid, 
nu din funcția pe care o avem căci 
oamenii ne-au ales deoarece au 
avut încredere în noi. Nu este vina 
noastră că cei din partidele pe 
carele reprezentăm nu ne ajută" 
spunea dumnealui. Propunerea 
de a demisiona politic a obținut 
majoritatea de voturi.

La sugestia primarului 
municipiului Deva s-a alcătuit o

ilegal!
Cugerean, agricultor din satul 
Tîrsa, comuna Boșorod, 
polițiștii au descoperit o armă 
de vânătoare de proveniență 
austriacă, cartușe și 
componente pentru con
fecționarea acestora.

S-a stabilit că arma și 
muniția provin de la loan 
Grecu, pensionar din Beriu 
care în 1997 a închiriat casa 
lui Cugerean, dar în urmă cu 
câteva luni a renunțat la acest 
domiciliâ. Din podul casei, 
loan Grecu a coborât un sac 
în care se aflau pușca și 
cartușele spunând că i le dă 
lui, urmând a stabili prețul.

Extinzând cercetările, la 
domiciliul lui loan Grecu au 
fost găsite un pistol în stare 
de funcționare și pulbere 
neagră. El declară că toate 
le-a primit de la un unchi al 
său care ulterior a decedat.

Cercetările continuă.
V. NEAGU 

delegație a Ligii care vă trimite 
azi, 11 iunie a.c., o adresă 
primului ministru. Dacă până la 
data de 1 iulie a.c. nu se va 
clarifica legea salarizării, primarii 
sunt hotărăți Să își dea demisia 
politică.

După suspendarea din 
funcție a primarului comunei 
Brănișca, se află în vizorul 
Prefecturii și alți primari, printre 
care cei din Baru, Peștișu Mic, 
Vălișoara, Pui, Băița și Certej.

Celelalte probleme de pe 
ordinea de zi au fost mai puțin 
aprofundate datorită timpului 
limitat. Notăm doar că legea 
privind dreptul de proprietate 
publică se conside.ă a fi 
deosebit de importantă pentru 
autoritățile publice locale, că 
bugetul pe acest an este un 
buget de austeritate, chiar dacă 
normal ar fi ca un buget să fie 
cât se poate de consistent. în 
ceea ce privește relația primar- 
consiliu local, cei prezenți au 
susținut că „între cele două 
autorități nu există raport de 
subordonare. Relația trebuie să 
fie de colaborare".

După dezbateri, primarul 
comunei Șoimuș, Laurențiu 
Nistor, i-a invitat pe cei prezenți 
la baza de agrement din 
localitate, unde, în compania 
unei formații de muzică 
populară, primarii colegi au 
ciocnit un pahar.

Cristina CÎNDA

J

Dintr-o situație prezentată 
recent de Grupul de pompieri 
“Iancu de Hunedoara ” reiese 
că, în primele patru luni ale 
acestui an, cele mai multe 
incendii au avut loc în 
gospodăriile cetățenești și 
apartamente. Acestea au fost 
în număr de 66. Urmează 
silvicultura - 36 și agenții 
economici cu 13 incendii. In 
instituțiile publice au fost 10, 
iar în zone agricole (pășuni) 8.

X
în primele patru luni ale 

acestui an pompierii militari 
din județul nostru au avut cu 
58 de intervenții mai multe 
decât în aceeași perioadă a 
anului trecut.

Din totalul de 140, cele 
mai multe intervenții le-a avut 
Detașamentul Deva - 54. 
Urmează, în ordine, Deta
șamentul Hunedoara - 32, 
Detașamentul Petroșani - 22 și 
Detașamentul Orăștie cu 7.

Pichetul Brad a intervenit 
de 7 ori, cel de la Uricani de 6 
ori, iar Pichetul Geoagiu de 3 
ori. (V.N.)

Articole moderne, atractive, 
la prețuri acceptabile

Duminică, de Rusalii, a fost 
totuși târg “la ruși” (zona Micro 
15, Eminescu), chiar dacă nu 
s-a înregistrat o aglomerație ca-n 
celelalte zile obișnuite. De o 
parte și de alta a șoselei zeci și 
zeci de autoturisme parcate 
“așteptau" cuminți, în soare, până 
ce vor fi din nou utilizate.

Lume multă, în ținută de 
vară, modernă, ușoară și chiar 
elegantă, se-ndrepta spre capela 
alăturată, ce devenise neîncă
pătoare, numeroase persoane 
ascultând slujba - amplificată de 
microfoane - afară, în jurul 
micului lăcaș.

Pe dealul din față, grupuri de 
persoane ieșiseră la iarbă verde 
și la plajă.

în piața din Micro 15
Acapara însă interesul 

populației piața propriu-zisă 
(unde cei care comercializau 
casete aveau și mijloace de 
ascultare și amplificare) și unde 
se intra cu o taxă de 1000 de lei. 
De jur-împrejur, dar și pe întreaga 
platformă, erau tarabe unele 
lângă altele cu mărfuri fel de fel. 
De îmbrăcat cu preponderență. 
Se găseau mulți pantofi și 
adidași. De ce atâția? “Cu încăl
țămintea se câștigă mai bine" - 
ne-a explicat un comerciant. De- 
a lungul gardului fațadei, o 
adevărată expoziție de covoare 
belgiene. Nu prea era nimeni 
interesat de așa ceva, fiind de 
admirat răbdarea celor care 
așteptau, totuși, sperând că vor 
mai vinde ceva.

“Nu prea merge, dar stăm 
aici și plătim" - spunea, supărat, 
un vânzător. Nici cei de la “Lucian 
Alserv Corn” SRL - care se ocupă 
în mod obișnuit de servirea unor 
gustări și răcoritoare - nu aveau 
nici un client.

Câteva persoane se opriseră 
în fața unei mese și cumpăraseră 
lenjerie. Mai erau etalate aici 
cămăși bărbătești, fuste pentru 
tinere, articole de plajă - mărfuri 
alese cu grijă și bun gust." Aici, la 
noi, sunt mai ieftine - aprecia dna x:----------------

( Ilîaz meliui la sate•SS)
Pe raza comunei Șoimuș au demarat lucrările la rețeaua 

de distribuție a gazului metan, care va împânzi și unele 
sate aparținătoare comunei. Autoritățile locale speră ca la 
finele anului 1998, rețeaua să poată fi dată în funcțiune, 
parțial, la nivelul localității Șoimuș. (Cr. C.)

în localitatea Bejan, comuna Șoimuș, s-au finalizat 
lucrările de amenajare a spațiului destinat pieței 
agroindustriale. Primarul comunei, dl Laurențiu Nistor, a 
afirmat că, începând cu luna iulie, acest târg modern se va 
da în folosință. (Cr. C.)

Maria Staicu, adaosul 
comercial fiind în medie de 20 
la sută. Mărfurile sunt aduse 
din București căci sunt mai 
ieftine. “Angrosiștii din Deva 
mai pun un adaos și ei" - 
spunea dna Streian.

Dl Teodor Șuciuman (din 
Simeria) avea în vânzare 
cuverturi plușate, lenjerie de 
pat siriană (cu 150.000 lei 
garnitura), umbrele japoneze 
cu 30.000 lei. “Acum e o 
perioadă mai moartă, lumea se 
ocupă mai mult de agricultură,- 
spunea. Dar insistăm. Mâine 
de exemplu merg la târg la 
Hațeg, poate vor fi mai mulți 
cumpărători".

In pofida faptului că nu 

sunt prea mulți cei care 
cumpără, comercianții își 
etalează ordonat mărfurile și 
există interes pentru a oferi 
mărfuri atractive, moderne, 
ceea ce dovedește o bună 
cunoaștere a exigențelor, cât șl 
faptul că în condițiile concuren
ței fiecare vrea să ofere 
articolele cele mai căutate.

“Aici este cea mai bună 
piață - spunea dna Dorina 
Earca, taxatoare, prețurile fiind 
mult mai mici decât în oraș. O 
pereche de blugi, spre 
exemplu, costă 100-120 de mii 
lei față de 160-180 mii în oraș. 
Cei care vând sunt cu acte în 
regulă, fiind controlați aproâpe 
zilnic de OJPC și Garda 
financiară. Unii au mese și în 
piața Mihai Viteazu".

“Azi, omul cumpănește 
bine înainte de a scoate banul 
din buzunar” - reflecta cineva. 
Exista o înțelegere unanimă a 
puterii slabe de cumpărare a 
majorității populației și parcă o 
acceptare tacită a acesteia, 
fiind de-a dreptul de admirat 
răbdarea vânzătorilor în spe
ranța că vor vinde ceva, cât și 
solicitudinea față de potențialul 
cumpărător.

- Die Bejan, nu am discutat 
cam de mult cu un pădurar.

- Eu niciodată cu un ziarist, 
dar asta...

„Meseria noi ne-am ales-o!"
Discuție cu Vasile Bejan, pădurar la cantonul 32, Districtul „Valea Roatei”

- Nu ne împiedică să 
vorbim despre locul dv de 
muncă și ceea ce faceți.

- Da, eu sunt pădurar la 
cantonul 32, aparținând de 
Districtul „Valea Roatei". Trebuie 
să spunem apoi că aparținem de 
Ocolul Silvic Hunedoara.

- în această perioadă la ce 
se lucrează?
« ■ - Principalele activități sunt la

liri arboret tânăr.

- Plantări s-au efectuat?
- Mai puțin. Nu avem prea 

multe goluri, așa că am plantat 
cam 3000 de salcâmi.

- Cu furturile de material 
lemnos aveți probleme?

- Deosebite nu am avut 
niciodată.

- S-a vorbit mult despre 
aplicarea Legii 18 și restituirea 
pădurilor. La dumneavoastră

cum s-a acționat?
- La nivelul cantonului s-au 

dat în proprietate 150 ha de 
pădure. Nu s-au întâmpinat 
greutăți nici în trecut și nici acum 
cu modificarea Legii 18. Am 
conlucrat bine cu primăria.

- Discutăm, iată, la sediul 
Districtului nr. 7 „Valea Roatei”, 
într-un peisaj superb. Se simte 
poluarea aici?

- Da, mai mult la rășinoase. 
Se înroșesc acele. Dar și la 
foioase se văd foarte frecvent 
depuneri de pulberi.

- De unde vine poluarea 
asta până la dumneavoastră, die 
Bejan?

- Depinde de curenți, dar 
inclusiv de la Mintia.

-Aveți o meserie grea?
- Da. In medie parcurg 15 km

pe zi, de-i iarnă, de-i vară. Este 
greu pentru că rămân suprafețe 
de pădure intercalate. Vreau să 
spun de stat și particulare. Or, 
deplasarea se face mai mult pe 
jos. Practic, cantonul 32 are 980 
ha de pădure. De la Castelul 
Corvineștilor, până la Muncel.

- Care este programul de 
muncă al unui pădurar?

- De dimineață până seara.

x 
Lucrăm și 16 ore pe zi.

- înseamnă că și salariile...
- Nu sunt după muncă, dar 

meseria noi ne-am ales-o!
- Cele mai multe necazuri 

cu ce le-ați avut în această 
primăvară?

- Cu incendiile. Nu de 
proporții, dar au fost prea 
multe. Mai rău este că cetățenii 
nu prea pun mâna când este 
vorba de așa ceva. Greul a 
căzut aproape întotdeauna pe 
pompieri și pe noi.

Valentin NEAGU

0 CUVÂNTUL 
LIBER

Ziar editat de 
CASA DE PRESĂ Șl 

EDITURĂ
CUVÂNTUL LIBER - 

DEVA
Societate pe acțiuni ou capital privat, înmatriculată la 

Registrul Comerțului Deva, cu nr. J20/618/1991. 
Cont 4072613110 B.C.R. Deva - Cod fiscal 2116827

Director - TIBERIU ISTRATE • Redactor șef- NICOLAE TÎRCOB • Contabil șef - VIRGIL CRIȘAN • Secretari generali de redacție, șefi de departamente 
- MINEL BODEA, SABIN CERBU • Departamentul politic -“VALENTIN NEAGU, CORNEL POENAR, ANDREI NISTOR * Departamentul social ESTERA SÎNA, 
TRAIAN BONDOR, CRISTINA CÎNDA • Departamentul reformă-restructurare - DUMITRU GHEONEA (șef departament), ADRIAN SĂLĂGEAN • Departamentul 
educatie-cultură - VIORICA ROMAN, GEORGETA BÎRLA • Responsabil de număr - MIHAELA TARNOVSCHI • Corectură - MIA ZLATAN, VALENTIN BRETOTEAN 
• Culegere și tehnoredactare computerizată - CODRUȚA GOȚA, ATILA KURTA OPREAN, ALICE NEGRU, INA JURCONE, EVI MEITNER

Adresa redacției: 2700 DEVA, Str. 1 Decembrie, nr. 35, județul Hunedoara • Telefoane: 211275, 212157, 225904 (depozit magazin); Fax 218061 
• E-mail:cuvlib@ deva.iiruc.ro

întreaga răspundere pentru' conținutul articolelor o poartă autorii acestora. Redacția nu răspunde material sau moral pentru articolele 
necontractate trimise ziarului din propria inițiativă a colaboratorilor. Manuscrisele (publicate sau nu) nu se înapoiază autorilor.

Tiparul executat la IMPRIMERIILE “UNIREA PREȘ” ALBA IULIA • Tel. 058-812126

deva.iiruc.ro

