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Prin oficii poștale din județul Hunedoara
Anunțuri de mică 

publicitate la ziarul 
Cuvântul liber”- ~ 

începând cu data du ÎS iunie 1998 la oficiile poștali lin 
Județul nostru, cu excepția celor din raza O.T. Petroșani, se 
orlmesc, in zilele lucrătoare, anunțuri de mică publicitate 
pentru ziarul “Cuvântul liber". Adresându-se oficiilor poștale, 
unde se obțin toate relațiile necesare în acest sens, agenții 
economici și persoanele fizice din orice localitate au 
posibilitatea să economisească timp șl bani, totodată 
existând șansa reușitei in afaceri apelând la serviciile ce le 
sunt oferite cât mal aproape de firmă sau de domiciliu.

Solicitările se vor prezenta la ghișeele oficiilor poștale 
nspective.

z 
I

După ce pe parcursul 
I unui an școlar ați 
I străbătut arterele de 
| circulație de acasă la 
> țcoală și de la școală spre 
' casă, iată că a venit și 
I vacdnța mult așteptată. Vi 
| se oferă mai mult ca
■ oricând prilejul de joacă, 
* de drumeții, petrecerea 
I timpului liber într-un mod 
| cât mai plăcut. Cu joaca
■ însă nu-i.... de joacă.

Avertismentul se con- 
I firmă ori de câte ori copiii

________________________________________

Vacanță plăcută, dragi copii!
își aleg, din diverse motive, 
spațiile de joacă fie în 
imediata vecinătate a 
drumurilor publice, fie-ceea 
ce e și mai grav - chiar pe 
carosabilul acestora și ne-o 
confirmă realitatea de 
fiecare zi. De multe ori 
conducătorii auto sunt 
confruntați, puși în difi
cultate chiar, de grupuri de 
copii care fie că și-au ales 
ca teren de fotbal sau de 
tenis carosabilul asfaltat al 
unor drumuri publice, fie că

străbat pe patine cu rotile 
sau trotinete meșterite de ei 
o parte din arterele de 
circulație, foaca copiilor în 
diversele ei forme, în apro
pierea drumurilor publice, 
este una din principalele 
cauze ale gravelor accidente 
de circulație cărora copiii 
le cad victime.

Exemplele în acest sens 
sunt numeroase și, de obi
cei, de un intens drama
tism, fiecare dintre ele 
evidențiind pregnant câte

I

una din greșelile - clasice ■ 
- pe care le fac de obicei * 
copiii în anumite împre- I 
jurări: băiețelul M.A.M. | 
în vârstă de 10 ani din ■ 
municipiul Deva, elev, * 
antrenat în joacă cu alți I 
copii de seama lui, s-a | 
angajat în traversarea |

Lt. cot. Mircea NEGRU | 
INSPECTORATUL DE | 

POLIȚIE AL JUDEȚULUI i 
___________ HUNEDOARA j
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Mintea românului

Sloganul după care “mal înainte trebuie să 
ne fie rău (cât se poate suporta nu se știe 
niciodată cu precizie - n.n.) pentru ca apoi să ne fie 

bine” a fost deseori invocat după 1990. Nu se poate 
face însă abstracție sub nici un motiv de faptul că 
până acum rău ne-a fost destul, de ne-a cam ajuns 
până peste cap. în ciuda promisiunilor electorale 
din 1996, potrivit cărora actuala putere susținea 
sus și tare că ne va scăpa imediat de sărăcie, dar 
prin ce soluții magice nu s-a precizat niciodată și 
nici termenul n-a fost definit, vedem șl simțim în 
același timp cum din rău cădem în tot mai rău pe 
măsură ce ne apropiem de sfârșitul de veac și de 
mileniu. De neînțeles este că în vreme ce noi 
sărăcim văzând cu ochii, în mod paradoxal alții 
prosperă, ceea ce pentru românul de rând ar 
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de pe urmă
Ca un făcut adâncirea gradului de sărăcie se 

accentuează în special la sate, acolo unde se spera 
că se va forma o clasă de mijloc, adică de oameni 
bogațl, care ar determina, cum este și firesc, ca și 
țara în ansamblul ei să devină bogată. împlinirea 
unui asemenea deziderat, pornind de la resursele 
ce le avem și de la posibilități, n-ar fi un obiectiv 
Imposibil de atins dacă ar exista și voința politică 
necesară, precum și dorința fermă de a depăși, în 
conjunctura actuală, crizele economice prelungite 
de cărei nu ne mai vedem scăpați ca de râie. Nu 
încape îndoială asupra faptului că drumul spre capi
talism rliu este pavat totdeauna cu cele mai bune 
“materiale”, capitalismul neînsemnând automat și 

 Nicoiae TfRCOB 
I (Continuare în pag. 8)

La REMPES Deva, adie vânt proaspât
Trei mari unități industriale mobilează în linie Drumul 

Național 7ia ieșirea sa din Deva spre Simeria: "Matex", 
"Rempes " și “Sarmismob ", fiecare cu profilul său dis
tinct de activitate. “Rempes", de pildă, se traduce prin 
“reparații miniere și piese de schimb". Așa ceva făcea 
și mama sa - UPSRUM. Și făcea. Noua societate 
comercială pe acțiuni are însă o situație grea. 
Restructurarea mineritului românesc, care a determinat 
reducerea producției, închiderea unor capacități și 
disponibilizări de personal, a adus și colectivul S.C. 
Rempes S.A. Deva într-o postură neliniștitoare, 
generată de lipsa de comenzi, neplata datoriilor de către 
unii beneficiari ai prestațiilor...

Unitate de acțiune
De puțin timp, glasul sindicatelor a fost auzit, 

gra vitatea situației firmei a fost înțeleasă ia întreaga ei 
dimensiune și o nouă conducere a fost instalată ia 
"Rempes" Deva. Sunt oameni din interior, nu importați

de pe cine știe unde, cadre tinere, capabile, sănătoase, 
dinamice și hotărâte să schimbe ceva în bine aici. Am 
discutat zilele trecute cu dnii ing. Cristian Prodan - di
rector denerai, ing. Mihai lacob -director tehnic, cu dna 
ing. Mariiena Dima - director comercial și cu câțiva 
viceiideri sindicali - și ei oameni cu capul pe umeri. 
Concluzia a fost una foarte dară: există o echipă de 
conaucer care ștîe, poate și vrea și pe care sindicatul o 
susține și o ajută.

Primele măsuri
"N-am acceptat această responsabilitate cu gândul 

că vom face minuni, spune cu sinceritate și modestie di 
Cristian Prodan. Știm însă că se poate mișca ceva chiar 
imediat, ca în timp să readucem unitatea pe linia de 
plutire. Mai întâi și întâi am considerat necesar să ne

______ Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)

Sfârșitul acestui an școlar 
înseamnă pentru cadrele 
didactice și elevii fostului liceu 
minier nu numai începutul 
vacanței de vară - ci și debutul 
activității sale sub o nouă ... 
firmă. începând de joi liceul 
devean se numește Grupul 
Școlar “Grigore Moisil”. 
Schimbarea denumirii este o 
mai veche preocupare a 
conducerii școlii și ea se 
impunea pentru că profilul său

inițial a suferit modificări. 
Practic în planul de școla
rizare nu mai figurează 
acum meserii pentru mine
rit, liceul și școala profe
sională pregătind elevii în 
profile de administrație și 
servicii, tehnic.

Ideea alegerii numelui 
academicianului Grigore 
Moisil, matematician și om 

_________ Viorica ROMAN 
(Continuare în pag. 8)

Conceptul de Europa 
Centrală, consacrat ca 
Mitteleuropa. dar uneori și ca 
Zwischeneuropa, Ostmittel- 
europa sau Zentraleuropa. a 
revenit brusc în actualitate în 
anii 90, imediat după căderea 
sistemului comunist. E un 
concept care cunoaște variate 
interpretări în funcție de 
unghiul de vedere din care 
sunt analizate numeroasele 
crize ce au bântuit arealul pe 
care-l denumește. Pentru noi, 
românii, ca aparținători ai 
acestui areal, chestiunea 
trecutului, a delimitării și mai 
£les a perspectivelor sale în 
actuala conjunctură a politicii 
mondiale reprezintă o 
importanță deosebită dar încă 
insuficient sesizată. Este 
motivul pentru care o carte ca 
Mitteleuropa de Jacques Le

■»

Realitatea Europei Centrale
Rider, apărută în colecția “A 
treia Europă" a editurii Polirom 
din lași, ar trebui să rețină 
atenția tuturor celor ce cred în 
reintegrarea noastră euro
peană, căutând căile cele mai 
eficiente de realizare a ei. 
Fiindcă, între tradiția 
germană, care-și întindea 
influența până în țările baltice, 
și între cea austriacă 
suprapusă vechiului Imperiu 
ce includea și o parte din 
spațiul balcano-dunărean, azi 
revine în actualitate o viziune 
nouă asupra unei Mitteleurope 
care '“ar putea servi drept 
intermediar cultural, eco
nomic si politic între 
Comunitatea de la Bruxelles 
si marea Europă, aceea care

ar trebui să se întindă până la 
Urali”.

Jacques Le Rider este 
germanist, profesor la 
Universitatea Paris VIII și a

lucrat și în diplomația 
culturală, printre altele, ca 
atașat cultural al Franței la 
Viena. Problema îl preocupă 
de mult și Mitteleuropa. 
apărută la Paris în 1994, este 
cartea în care își sintetizează 
cercetările în domeniu, de la 
modelul pentru o anumită 
epocă a Sfântului Imperiu ro
man germanic până la

perspectivele care s-au 
deschis pentru Mitteleuropa o 
dată cu eliberarea statelor 
sale de sub dorhinația 
comunistă și reunificarea 
Germaniei. Firește, pe acest 
traseu istoric sunt analizate 

toate accepțiile pe care le-a 
sufâril conceptul într-o 
interesantă încercare de 
“istorie semantică”, jalonată, 
de toate crizele prin care acest 
frământat spațiu al Europei 
le-a traversat. Și, cum, 
îndeobște, cercetătorii occi
dentali ignorează contribuțiile 
românești în domeniile pe 
care le investighează, trebuie 
semnalat neapărat ca o 
dovadă de probitate și | 
obiectivitate a lui Jacques Le i

Rider faptul că acordă 
importanța cuvenită lucrării 
lui Aurel C. Popovici, Statele 
Unite ale Austriei Mari. 
apărută la Leipzig în 1906. 
Era și greu de ignorat, 
masivul studiu al lugo
jeanului A.C. Popovici fiind 
de notorietate europeană, 
pus la index doar de 
imbecilitatea comunistă 
românească.

Peqtru o parte a 
cercetătorilor, Mitteleuropa 
apare ca “o himeră 
intelectuală condamnată la 
eșec'1. Fără îndoială din 
cauza naționalismelor 
primitive resuscitate în di
verse focare tradiționale, dar 
și din cauză că Austria nu 
pare dispusă nici “la cel mai 

_________ Radu CiOBANU 
(Continuare în pag. 8)

La &.M. dfn 
franța *00

primul joc 
ul 

tricolorilor
Luni, de la ora 18,30, iau 

startul și tricolorii noștri, în 
meciul România - Columbia, din 
cadrul grupei G a Campionatului 
Mondial de fotbal. Partida 
stârnește un interes enorm în 
țară, toți iubitorii fotbalului 
așteptând o comportare bună 
a tricolorilor în ciuda răcelii ce 
i-a cuprins față de suporteri și 
ziariști. Depinde mult evoluția lor 
viitoare de startul care-l iau, o 
victorie (posibilă) în fața 
Columbiei ar fi numai trei 
puncte prețioase în clasament 
dar și un balon de oxigen 
pentru marea confruntare cu 
Anglia, din 22 iunie. Tricolorii s- 
au pregătit la Albi, iar de vineri 
au luat avionul spre Lyon, unde 
se desfășoară meciul cu 
Columbia. Adrian llie și Selymes 
n-au fost folosiți în ultimele 2 
meciuri de pregătire, primul 
neavând probleme deosebite, 
doar Selymes fiind incert. 
Așadar, luni după amiază, să 
urmărim cu încredere - pe micul 
ecran (TVR1 și Eurosport) - 
prima gartidă a românilor la CM.

Meciurile de joi, dirrgrupa B, 
s-au încheiat cu următoarele 
rezultate: Italia --Chile 2-2; 
Camerun - Austria 1-1. 
Sâmbătă, 13 iunie, se dispută 
meciurile Spania -.Nigeria, 
Coreea de Sud - Mexic și 
Olanda - Belgia. Duminică, 14 
iunie: Argentina - Japonia, 
Iugoslavia - Iran și Jamaica - 
Croatia.

Sabin CERBU 
k_________ __ ____ =___J
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SÂMBĂTĂ
13 IUNIE

rvRi
7.00 Bună dimineața, de la 

... lași! 9.05 Feriți-vă de 
măgăruș! 10.05 Viața ca în 
viață 10.50 Jonathan, fiul 
urșilor 12.30 Ordinea publică
13.30 Ecranul 14.30 Video- 
magazin 15.00 Telemondial
15.15 Publicitate 15.20 Turneul 
final al Campionatului Mondial 
de Fotbal - Franța '98: Spania- 
Nigeria 17.25 Justiție militară 
(s, ep. 15) 18.20 CM de Fotbal: 
Coreea de Sud-Mexic 20.25 
Doar o vorbă „săț-i” mai spun!
20.30 Jurnal, meteo 21.50 
Turneul Final al Campionatului

ondial He Fotbal: Olanda- 
iâelgia 24.00 Arena As

TVR 2
7.00 Perla Coroanei (s, ep.

3) 8.00 Doi ani de vacanță 
printre dinozauri (d.a) 11.00 
Comorile lumii 11.30 TVR Cluj- 
Napoca 13.30 Actualitatea 
culturală 14.00 Marguerite Vo
lant (s, ep. 4) 15.35 Doi ani de 
vacanță printre dinozauri 16.00 
Veronica-Chipul iubirii (s, ep. 
56) 16.50 Perla Neagră (s, ep. 
136) 17.40 Magazin sportiv 

X18.30 Tradiții 19,00 Planeta Ci-
x / DUMINICĂ , 

14 IUNIE
• II II

TVR1

<<

7.00 Bună dimineața, de la -
Cluj-Napocal 8.10 

Telemondial 9.05 Colț Alb (d.a) 
10.00 Trei pentru o mască: 
Gala laureaților 10.45 Biserica 
satului 11.00 Viața satului 
14.00 Info-magazin 14.30 
Video-magazin 15.00 Tele
mondial 15.20 Turneul Final al 
Campionatului Mondial de 
Fotbal - Franța '98: Argentina- 
Japonia 17.25 Star Trek (s, SF, 
ep. 61) 18.20 Fotbal:
lugoslavia-lran 20.25 Doar o 
vorbă „săț-i” mai spun! 20.30 
Jurnal, meteo 21.00 D-na King, 
agent secret (s, ep. 22) 21.50 
Fotbal: Jamaica-Croația

TVR 2
8.00 Doi ani de vacanță 

(d.a/r) 11.00 Comorile lumii
11.30 TVR lași 13.30 Memoria 
exilului românesc 14.00 Mar
guerite Volant (s, ep. 5) 15.00 
Tinerețea celei mai vechi 
coroane-Regatul Unital Marii 
Britanii și Irlandei de Nord
15.30 Doi ani de vacanță 
printre dinozauri (d.a.) 16.00 
Veronica: Chipul iubirii (ep.

ș£7) 16.50 Perla Neagră (ep.

LIJNI
15 IUNIE

TVR I

r

11.00 Meridianele dansului 
(r) 12.05 Universul cunoașterii 
(r) 13.00 Ultimele știri (s/r)
14.10 Perla Neagră (s/r) 15.00 
Telemondial 15.20 Fotbal 
Turneul final al CIVk Anglra- 
Tunisia (d) 17.25 Sunset Beach 
(s, ep. 236) 18.20 Fotbal 
Turneul final al CM: România- 
Columbia (d) 20.25 Doar o 
vorbă... 20.30 Jurnal, meteo, 
sport, ediție specială 21.50 
Fotbal Turneul Final al CM: 
Germania-SUA (d) 0.00 Să ne 
aducem aminte de Eminescu- 
M. Sadoveanu (do) 0.30 Canary 
Wharf (s, ep. 159)

10.00 Fotbal Turneul final al 
CM - Franța 1998 (r) 11.30 
Pelerinaje (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Doar o vorbă... 
(r) 13.00 D-na King, agent secret 
(s/r) 13.50)Varietăți muzicale
15.10 Limbi străine. Engleza 
15,35 Doi ani de vacanță printre 

Xfiinozauri (d.a) 16.00 Veronica: 

nema (r) 19.50 Documentar 
20.20 Retrospectivă fotba
listică 21.30 Ateneu 22.30 în 
plină acțiune (s/r) 23.30 
Conviețuiri 24.00 Recital ca
meral

ANTENA I
7.00 Marele furt (dramă, SUA 

1949) 8.15 Alertă pe plajă (s,ep. 
1) 9.00 Planeta vie - Lupta 
pentru supraviețuire (do. s, ep. 
5) 9.30 Noile aventuri ale lui 
Flash Gordon (d.a., ep. 1) 10.00 
Emisiune pentru tineret 11.00. 
Onyx by Request 12.00 Mileniul 
III: Spaime, soluții, speranțe 
13.00 Documentar 13.30 
Emisiune magazin: Zebra 16.30 
Uragan în paradis (s, aventuri, 
SUA, 1996) 18.00 Esmeralda (s, 
ep. 73) 19.30 Emisiune de 
divertisment: Vrei să ne distrăm 
sâmbătă seara? 20.00 Seducție 
și crimă (dramă, SUA, 1996)

PRO TV
7.00 Duckman (d.a, ep. 3)

7.30 Reboot (d.a, ep. 3) 8.00 
Aventurile lui Teddy Ruxpin 
(d.a., ep. 28) 8.30 Battletech 
(d.a., ultimul ep.) 9.00 Superboy 
(s, ep. 45) 9.30 Falsificatorii (f, 
SUA, 1990) 11.00 Pro Motor
11.30 Secretele bucătăriei 12.00 
Heights (s, ep. 1) 12.55 Știrile 

137) 18.00 Alo, tu alegi! 19.00 
în plină acțiune (s, ep. 33) 
20.00 UltiTnul tren. Despre 
întreprinderile mici și mijlocii 
21.00 Dispărută fără urmă (f, 
SUA, 1993) 22.50 Cum 
place... fără fotbal?

vă

ANTENA
7.00 A treia planetă de la 

Soare (s/r) 8.30 Spirit și 
credință 9.00 Animal Show (s, 
ep. 53) 11.00 Fir întins 11.30 
Controverse Istorice 12.00 
Prezentul Simplu 12.30 
Descoperiri - Orinoco (do. ep. 
11) 13.30 Telemeridian 14.00 
Magazin duminical. Duminica 
în familie 18.00 Esmeralda (s, 
ep. 74) 19.00 Observator/ 
Sinteză știri 19.30 Sparks (s, 
ep. 38) 20.00 Gingășia
trandafirilor (dragoste,SUA. 
1996) 21.45 Prețul succesului 
(s, ep. 3) 22.45 Dragoste și 
blesteme (thriller, SUA, 1990)

PRO TV
9.00 Mowgli (s, ep. 2) 9.30 

Super Abracadabra 11.00 Doc
tor în Alaska (s, ep. 2) 12.00 
Acapulco Heat (s, ep. 1) 12.55 
Știrile PRO TV - retrospectiva 
săptămânii 13.05 Vărul din 
străinătate (s, ep. 92) 13.30 
Dragoste adevărată (f, U.K.,

Chipul iubirii (s)16.50 Perla 
Neagră (s, ep. 138) 17.40 Tri
buna partidelor parlamentare 
17.55 Filmele săptămânii 18.00 
Hei-Rup! Hei-Rap! (cs) 19.40 
Sănătate, că-i mai bună decât 
toate (mag. medical)20.10 
Ultimele știri (s, ep. 73) 22.00 
Țintă fără apărare (co. SUA 
1991)

ANTENA 1
7.00 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Planeta vie-lupta 
pentru supraviețuire (s, ep. 
5)10.35 Orășelul fantastic (s, 
ep. 5) 11.00 Gîngășia tran
dafirilor (f/r) 12.40 Fără limită 
13.00 Dempsey și Makepeace 
(s) 14.00 Știrile amiezii 14.10 
Sfântul (s, ep. 21) 15.10 
Talkshow 16.25 Văduva (s, ep. 
20) 17.15 Știri 18.00 Esmeralda 
(s, ep. 74) 19.00 Observator
19.30 Dallas (s, ep. 22) 20.20 
Caracatița (s, seria 9-a, ep. 1)
21.15 Omul cu o mie de fețe 
(s, ep. 39)

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața! 

10.00 Procesul mondialelor (r)

PRO TV; O propoziție pe zi 
13.00 News Radica(ep. 20) 13.30 
Vărul din străinătate (s, ep. 91) 
14.00 Generația PRO 15.10 
Gillette - Cupa Mondială 15.40 
Știi și câștigi! 16.10 Hercule (s, 
ep. 66) 17.00 Xena, prințesa 
războinică (ep. 66) 17.50 PRO 
Fashion - magazin de modă, 
lifestyle și atitudine 18.20 
Adevărul gol goluț (ep. 12) 
18.50 Te uiți și câștigi! 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Millen
nium (s, ep. 38) 21.00 Arma 
sfârșitului lumii (dramă, Marea 
Britanie/SUA, 1994) 22.45 
Știrile PRO TV 23.00 NYPD 
Blue - viață de polițist (ep. 37) 
24.00 Procesul mondialelor 
1.00 Vineri, 13 (horror, SUA, 
1981)

ACASĂ
9.00 Verdict: Crimă! (r) 945 

Mimic personal (r) 10.30 Dragoste 
și putere (r) 11.15 Marielena (r) 
13<00 Din toată inima (r) 13.30 
Secrete de familie (r) 14.15 lacob 
(r) 16.00 Omul mării (s, ep. 48) 
17.00 Marielena (ep. 139) 17.45 
Din toată inima (ep. 34) 18.30 
Concursul de Acasă 18.45 Din 
toată inima (s, ep. 35) 19.30 înapoi 
în viitor (d.a., ep. 12) 20.00 Salonul 
muzical „Acasă” Lista lui Sava
22.30 Luke mână rece (dramă, 
SUA, 1967) 

1996) 14.30 Lumea filmului 
15.00 Automobilism: Formula 
I - Marele Premiu al Canadei
16.45 Chestiunea zilei cu 
Florin Călinescu - retros
pectiva săptămânii 17.15 Al 
șaptelea cer (s, ep. 27) 18.00 
Beverly Hills (s. ep. 126) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Regele 
David (religios/dramă, Marea 
Britanie/SUA, 1985) 22.05 
Știrile PO TV 22.10 Harriet (s, 
ep. 1) 22.40 Cybill (s, ep. 17)
23.10 Știrile sportive 23.15 
Brigada 132 (ep. 4) 24.00 
Procesul mondialelor

ACASĂ
11.00 Sporf la minut - știri 

sportive 11.30 Sport extrem 
12.00 Motor Sport Magazin 12.30 
NBA Action 13.00 Baschet NBA
15.15 Istoria fotbalului 16.00 
FIFA Magazin 16.15,Gillette 
World Cup Special 16.45 Golazo 
- Top Gol Europa 17.00 
Retrospectiva sportivă a 
săptămânii 17.15 Faza zilei 17.30 
Sport la minut 17.45 Indienii din 
Cleveland (comedie, SUA 1989)
19.30 înapoi în viitor (d.a., ep. 13) 
20.00 Marile bătălii ale celui de
al ll-lea război mondial (ep. 17) 
21.00 Marile procese și crime 
(ep. 1 și 2) 21.45 Arhiva Neagră 
(ep. 18) 22.30 Nevestele de la 
Hollywood (melodramă, SUA,

10.30 Lumea filmului (mag./r) 
11.00 Regele David (f/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Ș%nsa 
dragostei (co. SUA 1988) 15.00 
Maria (s) 16.00 Nano (s, ep. 54) 
17.00 ȘtirileJ’RO TV 17.15 
Tânăr și neliniștit (s) 18.00 
Povești extraordinare (s, ep. 
21) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 18.35 Riști și 
câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.15 O femeie face carieră 
(co. SUA 1988) 22.05 Știrile 
PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 
104) 22.45 Știrile PRO TV 23.15 
Cracker (s, ep. 4)

AC A  ̂A,
10.30 Arhiva Neagră (s/r)

11.30 Marielena (s/r)12.15 Din 
toată inima (s/r) 13.30 Un păcat 
de moarte (f/r) 16.00 Omul 
mării (s) 17.00 Marielena (s, ep. 
140) 17.45 Din toată inima (s)
18.30 Concursul de Acasă
18.45 Din toată inima (s) 19.30 
înapoi în viitor (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 
Nimic personal (s, ep. 95)
21.45 Verdict: crimă! (s) 22.45 
Sperietoarea (dramă SUA 
1973) 0.30 Secrete de familie 
(s, ep. 28)

PRIMA
X

8.30 Țara de dincolo de 
nori (d.a) 9.00 Nemuritorul 
(d.a) 10.00 Aventurile lui 
Rocko (d.a) 10.30 Daria (d.a)
11.30 Pământul: Bătălia finală 
(s, ep. 10) 12.30 Eurofotbal - 
emisiune sportivă 14.00 Știri 
14.05 în căutarea dreptății 
(ep. 10) 15.00 Robin Hood - 
Marile aventuri (f, SUA, 1976) 
17.00 Știri 17.05 Zona M - 
emisiune muzicală 18.00 
911: Apel de urgență (ep. 18) 
19.00 Știri 19.45 Frontiera 
(acțiune-dramă, SUA, 1980)
21.30 Incursiuni în 
imprevizibil (s) 22.00 Din 
istoria mafiei americane (s, 
ep. 9) 23.00 Știri

PRO TV - DEVA
06.00-06.30 Desene ani

mate 06.30-06.45 “No com
ment” (r) 06.45 - 07.00 Știri 
locale (r) 22.45-23.00
Retrospectiva săptămânii

ANTENA hDEVA
08.55-09.00 Muzică 09.00- 

09.15 Știri (r) 09.15-09.30 
Muzică 22.05-22.15 “Săptă
mâna pe scurt” (retrospec
tiva știrilor) 22.30-24.05 
Rondul de noapte

. ------------'
1985) 0.00 Un păcat de moarte'' 
(f, SUA, 1981)

PRIMA
9.00 Echipa de fotbal (d.a., 

ep. 21) 10.00 Aventurile lui 
Rocko (d.a., ep. 26) 11.00 
1999 (s, ep. 20) 12.00 
Duminică la prânz 14.00 Știri 
15.00 Față în față la Holly
wood (s, ep. 20) 15.30 
Secretele bărbaților ire
zistibili (do) 16.30 Din 
culisele modei (do) 17.00 Știri 
17.05 Un alt început (s, ep. 11/ 
r) 18.00 Atingerea îngerilor 
(S/r) 19.00 Știri 19.45 Eliberat 
pe cuvânt (comedie, SUA, 
1981) 21.30 Călătorii în lumi 
paralele (s, ep. 24) 22.30 
Nimeni nu e perfect (ep. 25) 
23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe

PRO TV - DEVA'
07.00-07.30 Desene ani

mate 07.30-07.45 “Vorbiți 
aici!” (r) 07.45-09.00 „Ghici 
cine bate la ușă?” (r)

ANTENA 1-DEVA
09.40-10.10 “Cartea 

Cărților” - d.a. 10.00-10.20 
“Săptămâna pe scurt” (r) 
10.20-10.35 “Plai de cânt și 
dor”

~xPRIMA
7.00 La prima oră (mag.) 

10.00 Celebri și bogați (s/r)
12.30 Drumul spre Franța-CM 
de fotbal (r) 13.00 Știri 13.15 
Starea de veghe (talkshow/r)
15.30 Rocky și Bullwinckle 
(d.a) 16.00 Știri 16.15 Petutin- 
deni cu tine (s) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 18.00 Celebri și 
bogați (s) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s) 20.15 
Misterele din New Orleans (ș, 
ep. 25) 21.15 Șantajul (s. Italia, 
ep. 1) 23.00 Știri 23.30 Starea 
de veghe (talksow)

PRO TV - DEVA
06.10-06.50 Program 

comercial PRO TV Deva 
06.50-07.00 Retrospectiva 
să ptămânii(r) 18.00-18.05 Știri 
pe scurt 18.05-18.25 Concurs 
“Știi și câștigi!” -PRO TV Deva 
22.05-22.15 Știri locale 

ANTENA 1-DEVA 
16.35 -17.00 Program 

muzical 17.00-17.55 Sportul 
hunedorean 17.55-18.00 
TELEX (știri locale pe scurt) 
22.05-22.15 Știri locale (r) J
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3 BERBEC
La o șuetă cu prietenii 

veți afla lucruri interesante 
pe care nu ar strica să le 
rețineți. Dacă veți încerca 
un joc de cărți sau unul de 
table, cu siguranță veți 
câștiga. Duminică aveți 
ceva de sărbătorit. Luni nu 
vă prea simțiți în largul dv. 
Veți avea mai multe 
drumuri de făcut, multe 
probleme de rezolvat, ceea 
ce vă va irita.

O TAUR
O persoană-de sex 

opus vă atrage atenția. Cu 
puterea de convingere pe 
care o aveți, sigur o veți 
cuceri și pentru moment 
vă veți simți bine. 
Duminică aveți de pus la 
punct niște detalii foarte 
importante. Evitați ames
tecul femeilor în treburile 
dv. Luni ați dori să intrați 
într-un magazin și să vă 
cumpărați tot ce doriți. 
Bugetul însă...

O GEMENI
O reuniune de familie ar 

fi o bună ocazie de a vă 
spune ofurile. Mare atenție 
la tot ce spuneți. Duminică 
riscați să explodați în orice 
moment. Evitați pe cât 
posibil discuțiile cu 
autoritățile, căci puteți 
avea necazuri. Luni sunteți 
cam nemulțumit de tot ce 
este în jurul dv; în a doua 
parte a zilei, însă, ceva vă 
va bucura nespus.

3 RAC
N-ar fi exclus să plecați 

la drum, chiar dacă n-aveți 
în plan așa ceva. Dumi
nică, o veste neplăcută 
despre o persoană cu
noscută vă tulbură. Luni 
nu se dovedește o zi bună 
pentru proiectele finan
ciare și acest lucru vă irită. 
Mare atenție, căci micile 
incorectitudini din sfera 
relațiilor afective o să vă 
coste.

O LEU
Ingeniozitatea vă ajută 

să vă rezolvați unele 
probleme bănești. Spre 
după-amiază veți primi o 
invitație care nu vă va 
încânta. Duminică n-ar fi 
exclus să faceți o cucerire 
în anturajul dv. apropiat. 
Sfaturile dv. sunt la mare 
preț luni. Sunteți foarte 
agitat și asta vă cam 
stoarce de energie.

O FECIOARĂ
Dimineața relațiile cu 

partenerul de viață sunt 
cam tensionate, dar în 
scurt timp totul va reintra 
în normal. Amintiți-vă că 
duminică aveți de făcut un 
cadou. Luni pot apărea 
motive pentru deteriorarea 
relației cu partenerul de 
viață sau este posibil ca 
acesta să aibă probleme 
de sănătate.

O BALANȚĂ
•

Persoana iubită va 
decide dacă veți pleca 
sau nu într-o excursie. 
Duminică, activitățile 
sociale și de divertisment 
vă avantajează, ajutându- 
vă să vă găsiți echilibrul. 
Planurile vă vor fi date 
peste cap luni de o.veste 
uimitoare. Nu trebuie să 
vă enervați, căci curând 
situația vă va deveni 
favorabilă.

O SCORPION
Vă preocupă proble

mele de familie care nu 
prea evoluează în nici un 
fel. Rezervați-vă mai mult 
timp pentru copii dar 
încercați, totuși, și să-vă 
relaxați. Luni vă pregătiți 
pentru o călătorie. Cine
va, la capătul drumului, 
vă așteaptă și își face 
griji pentru dv. Nu e ex
clusă o surpriză plăcută.

O SĂGETĂTOR
în căsnicia dv. sunt 

unele probleme; încercați 
să dregeți lucrurile cât nu 
e prea târziu. Duminică 
veți fi nevoit să plecați la 
drum, ceea ce nu vă 
entuziasmează. Aveți 
însă ocazia să petreceți o 
zi foarte relaxantă. Luni 
ați putea finaliza o 
afacere începută mai 
demult, cu noi per
spective cje câștiguri.

O CAPRICORN
Este foarte posibil ca | 

partenerul dv. de viața să 
câștige o sumă dq bani 
pe care va dori să o 
investească în căminul 
dv. Duminică sunteți mai 
receptiv decât oricând la 
problemele casnice. 
Sănătatea vă cam face 
probleme luni. Odihniți- 
vă și încercați să vă 
implicați mai puțin în 
ceea ce faceți.

□ VĂRSĂTOR
Activitățile gospo

dărești vă umplu toată 
ziua de sâmbătă. Musafiri 
neanunțați vă vor prinde 
cam nepregătit. Duminică 
unul din părinți s-ar putea 
să vă dea o veste care vă 
va entuziasma. Mare 
atenție la ce mâncați luni, 
ați putea avea probleme 
cu stomacul. Starea de 
spirit e pe cale să se 
îmbunătățească.

3 PEȘTI
Sunteți cu gândul la 

problemele de familie. 
Veți primi vești din 
străinătate. Capacitatea 
dv. de a yă adapta rapid 
la situații inedite vă va 
ajuta să obțineți câștig de 
cauză într-o discuție cfi o 

rudă apropiată. Luni 
evitați pe cât posibil 
conflictele cu colegii la 
serviciu, v-ar irita și v-ar 
strica toată săptămâna.

i
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ROMA MIA
JUDEȚUL HUNEDOARA 

Consiliul Județean
9

IIOTĂ11Ă11EA Ml. 29/1990
privind aprobarea meseriilor, normelor anuale de venit în baza cârora sunt 

impuși meseriașii și a impozitului forfetar trimestrial la plata câruia sunt 
supuși contribuabilii care desfâșoarâ activități ambulante pe anul 1998

CONSILIUL JUDETEÂN HUNEDOARA;
Examinând propunerile Direcției Generale a Finanțelor Publice și Controlului Financiar de Stat 

Hunedoara-Deva;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre privind aprobarea meseriilor, 

normelor anuale de venit pe baza cărora sunt impuși meseriașii și a impozitului forfetar trimestrial la 
plata căruia sunt supuși contribuabilii care desfășoară activități ambulante pe anul 1998; referatul 
Direcției programe, prognoze, buget, finanțe, precum și avizul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Județean;

In baza prevederilor art. 8 (1), art. 10 și art. 41 (2) din Ordonanța de urgență nr. 85/1997 privind 
impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice;

In temeiul art. 63 alin. 1 lit. ,,m" și art. 66 din Legea nr. 69/1991 privind administrația publică 
locală, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordonanța de urgență nr. 22/1997 a Guvernului 
României:

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 - Se aprobă meseriile și normele anuale de venit în baza cărora sunt impuși meseriașii 

care prestează servicii sau execută lucrări în ateliere, stabilite pe anul 1998, potrivit anexei nr. 1 la 
prezenta.

Art. 2- Se aprobă impozitul forfetar trimestrial la plata căruia sunt supuși contribuabilii care 
desfășoară exclusiv activitatea de comerț în puncte volante, cărăușii cu mijloace de transport cu 
tracțiune animală și meseriașii ambulanți pe anul 1998, potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3- Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1 ianuarie 1998.
Art. 4- Pe data aplicării prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea nr. 12/1998.
Art. 5 - Prezenta hotărâre se publică în presa locală și va fi difuzată consiliilor locale și Direcției 

generale a finanțelor publice și controlului financiar de stat.
Președinte, A vizat:
Barbu Gheorghe Secretar,

Dan Dana

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.29/1998 
MESERIILE Șl NORMELE ANUALE DE VENIT 
în baza cărora sunt impuși meseriași ca?e 
prestează servicii sau execută lucrări în 

ateliere stabile pe anul 1998
- mii iei -

Nr. 
crt.

V
Meseria MUNICIPII ORAȘE COMUNE

. 1. Auto-moto, reparații: 
a) mecanice 15.000 10.000 7.000
b) electrice 11.000 8.000 5.000
c) tinichigerie 12.000 9.000 6.000
d) tapițerie 9.000 6.000 4.000
e) vopsitorie 12.000 9.000 6.000

2 Biciclete-reparații 3.000 2.500 1.000
/3- Blănărie-cojocărie

a) blănărie sau blănărie și cojocărie 
-cu atelier în locuință 10.000 8.000 5.000
- cu atelier în afara locuinței 12.000 8.000 -
b) cojocărie 8.000 6.000 4.000
c) căciuli de blană 6.000 5.000 3.500

4. Boiangerie și spălătorie chimică
a) boiangerie cu și fără spălătorie chimică

I
11.000 8.000 5.000

b) spălătorie chimică 8.000 6.000 4.000
5. Broderie:

a) broderie fără mașină 2.000 1.500 1.000
b) broderie cu mașină 3.000 2.500 1.800
c) broderie și ceaprazărie 3.500 2.500 2.000
d) croșetat cu mâna 800- 600 400

6. Ceasornicărie 4.000 3.000 1.000
7. Ceaprazării și șepcării 4.000 3.000 1.500
8. Cizmărie-reparații 

a) cu atelier în locuință 3.000 2.000 500
b) cu atelier în afara locuinței 5.000 4.000 2.500

9. Confecții din hârtie și material textil cu material propriu sau al clientului:
a) flori artificiale din hârtie 3.000 . 2.000 1.000
b) flori artificiale din hârtie și material textil 3.000 2.000 1.000
c) flori artificiale, coroane și jerbe de flori de hârtie 5.000 3.000 1.000

10. Croitorie bărbați și damă
a) croitorie ușoară de damă (rochii, bluze, fuste etc) 
- cu atelier în locuință 5.000 v 4.000 3.000
- cu atelier în afara locuinței 6.000 5.000 3.500
b) croitorie bărbătească și de damă (taior, mantou, 
pardesiu, palton etc) care execută numai reparații 2.000 1.000 500
c) croitorie bărbătească și de damă (taior, mantou, pardesiu, palton etc.) confecții
- cu atelier în locuință 5.000 4.000 3.000
- cu atelier în afara locuinței 7.000 6.000 4.000
d) croitorie de lux 14.000 11.000 -

11. Dogărie 
a) reparații 3.500 3.000 2.000

b) confecții 4.500 3.500 3.000
12. Dulgherie 

a) dulgherie 7.000 5.000 3.000
b) lemnari (cioplitori, bărdași) 3.000 2.500 2.000

13. Electrotehnică
a) atelier reparații televizoare și radio 10.000 9.000 5.000
b) atelier reparații de uz casnic și gospodăresc 7.000 6.000 4.500
c) atelier reparații numai aparate electrice de uz casnic 5.500 5.000 3.500

14. Fierărie, potcovărie:
a) fierărie cu și fără potcovărie 2.000 1.500 800
b) potcovărie 1.000 800 500

15. Fântânari (care sapă manual și zidâsc 
fântâni fără a face și tuburi de ciment) 4.000 4.000 2.500

16. Fotografi cu atelier propriu 10.000 8.000 5.000
17. Frizerie, coafură, cosmetică, manichiură și pedichiură: 

a) frizerie și manichiură 3.000 2.500 1.500
b) coafură 8.000 6.000 4.000
c) cosmetică 6.000 5.000 -
d) pedichiură 3.000 2.Q00 1.000

18. Geamgii cu atelier 5.000 4.000 1.000
19. înregistrări muzicale pe banda magnetică 5.000 4.000 2.000
20. Instalații de apă, gaz, canal, electricitate 8.000 7.000 4.000
21. Instrumente muzicale - reparații 3.500 2.800 -
22. Lăcătușerie 7.000 6.000 4.500
23. Legătorie de cărți 3.000 2.500 -
24.- Lenjerie de bărbați și de damă: 

a) cu atelier în locuință 4.000 3.000 2.000
b) cu atelier în afara locuinței 5.000 4.000 3.000

25. Marochinărie și articole de voiaj de orice fel, 
confecționate cu materialul clientului și reparații 6.000 5.000 2.000

26. Modiste cu materialul clientului 5.000 4.000 -
27. Motoare de tăiat lemne 6.000 5.000 4.000
28. Mozaicari și faianțari 15.000 .11.000 7.000
29. Parchetari 10.000 9.000 6.000
30. Pălărieri 5.000 4.000 2.000
31. Pictori de firme 6.000 4.000 2.000
32. Plăpumărie:

a) cu atelier în locuință 4.000 3.000 2.800
b) cu atelier în afara Icuinței 5.000 4.000 3.500

33. Plisat, govrat, ajur 1.500 1.000 -
34. Rame, încadrări de tablouri și oglinzi 4.000 3.000 2.000
35. Reparat ceasuri electronice și minicalculatoare 6.000 5.000 1.000
36. Rotărie sau rotărie și caroserie din lemn-reparații 3.000 2.000 2.000
37. Sobari 7.000 5.000 4.000
38. Stilouri și ochelari-reparații 3.000 2.000 1.000
% Tapițerie 7.000 5.000 3.000
40> Tinichigerie:

a) confecții și reparații cu materialul clientului 7.000 6.500 5.000
b) reparații 4.000 3.000 2.500

41. Tâmplărie:
a) confecții și reparații de mobilă cu materialul clientului Î4.000 10.000 7.000
b) confecții și reparații binale cu materialul clientului 10.000 8.000 6.000
c) reparații, vopsit și lustruit 5.000 4.000 2.000

42. Tricotaje: 
a) de mână 2.000 1.500 1.000
b) cu mașina manuală 4.000 3.000 2.500

43. Umbrele-reparații 2.000 1.500 500
44. Vulcanizare-reparații:

șoșoni, galoși și camere de biciclete și camere auto 8.000 7.000 4.500
45. Zidari 13.000 13.000 10.000
46. Zugravi 15.000 14.000 10.000
47. Mături sorg 4.000 3.000 2.000
48. Tăiat lemne cu ferăstrăul portabil (drujbă) 5.000 5.000 3.000
49. Dactilografie 3.000 2.500 1.000

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 29/1998
IMPOZITUL FORFETAR TRIMESTRIAL 

stabilit pentru contribuabilii ce desfășoară exclusiv 
activitatea de comerț în puncte volante, cărăușii cu 

mijloace de transport cu tracțiune animală și 
meseriașii ambulanți pe anul 1998

- iei -

Nr- Meseria URBAN RURAL
crt.

1.
2

Cantaragii ambulanți de persoane 
Floricele de porumb

30.000
40.000 30.000

3. Castane, porumb fiert și dovleac copt 45.000 -
4. Lustragii 20.000 -
5. Dogari ambulanți 50.000 30.000
6. Confecții din lemn: linguri, albii, fuse, umerașe, spete 55.000 45.000
7. Confecții de unelte din lemn (greble, furci, cozi de unelte) 30.000 25.000
8. Confecții din lemn de: table și jocuri de șah, 

bastoane încrustate, fluiere 60.000 50.000
9. Confecții și vânzări de tocile și cute din piatră și gresie 20.000 15.000
10. Tocilari 30.000 25.000
11. Geamgii 45.000 40.000
12. Coșari 20.000 15.000
13. Olari 100.000 90.000
14. Confecții din papură, ..estie, nuiele 60.000 50.000
15. Confecții plase din sfoară și fire de material plastic 50.000 45.000
16. Reparat brichete și umplere cu gaz 70.000 40.000
17. Pieptănari (în os și metal) 25.000 15.000
18. Cărăușie cu tracțiune animală: 

a) Cu un trăgător 100.000 80.000
b) Cu doi trăgători 140.000 100.000

19. Muzicanți 400.000 300.000
20. Filmări video 300.000 200.000
21. Fotografi fără atelier 400.000 190.000
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Necesitatea asocierii și întrajutorării
Problema complexă și con

troversată a asocierii și întra
jutorării producătorilor agricoli 
revine cu insistență în actua
litate, ținând seama de cerin
țele economiei de piață și de 
concurență, de greutățile cu 
care se confruntă proprietarii 
de pământ. Pornind de la astfel 
de considerente, dl director a 
subliniat că nevoia de asociere 
și de întrajutorare este determi
nată de o serie de condiții o- 
biective cum ar fi faptul că, în 
situația actuală, producătorii nu 
au în proprietate utilajele nece
sare efectuării tuturor lucrărilor 
agricole; nu-și pot asigura pro
dusele ce concură la realizarea- 
producției agricole - semințe 
de calitate, îngrășăminte, erbi- 
cide, pesticide; obțin rezultate 
nemulțumitoare ca urmare a 
imposibilității aplicării tehno
logiilor avansate; nu-și pot des
face la prețuri convenabile pro
ducția vegetală și zootehnică.

Ținând seama de experi
ența fermierilor din Anglia, Aus
tria și din alte țări occidentale, 
care sunt organizați în asociații 
sau societăți nonprofit pentru a- 
și apăra interesele, apare și la 
noi evidentă necesitatea întră-

jutorării între producătorii agricoli, 
în ce scop se face asocierea? 
Deoarece în condițiile specifice 
țării noastre un proptietar mediu 
nu deține decât 3-5 ha teren, 
ceea ce nu-i permite săPcumpere

a mașinilor agricole, efectuarea 
de calitate a lucrărilor, la timp și 
cu respectarea^ehnologiilor spe
cifice. Evident că utilajele rămân 
în proprietatea deținătorilor, ma
nagerul cercului făcând dirijarea

Câteva considerații prezentate de 
dl ing. loan Măniguțiu, 

director al DGAA a județului Hunedoara
z ■

*

J

și să exploateze cu rar.dament 
un tractor cu utilajele aferente, 
apare firească și necesară aso
cierea într-un "Cerc de mașini 
agricole", care reprezintă o șan
să de ajutor gospodăresc, o or
ganizație în care se înscriu pro
ducătorii agricoli proprietari de 
mașini agricole și de terenuri, 
fiecare venind aici cu utilajele ce 
le deține. Conducătorul desem
nat al cercului respectiv, printr-o 
informare reciprocă între el și 
producătorii agricoli, asigură 
dirijarea utilajelor acolo unde 
este nevoie.

O asemenea modalitate de 
lucru prezintă o serie de avantaje 
cum ar fi: investiția specifică 
redusă, utilizarea cu randament

lor. Acest manager, împreună cu 
conducerea cercului, poate inter
media, de asemenear aprovizio
narea membrilor cercului cu se
mințe, îngrășăminte și alte mate
riale necesare, la prețurile cele 
mai avantajoase, direct de la fur
nizori. Ei pot intermedia și des
facerea produselor în mod avan
tajos. Cum se constituie un astfel 
de cerc?

Pentru a se forma un cerc, ce 
se înscrie ca persoană juridică 
organizație neguvernamentală și 
nonprofit, este nevoie să se 
asocieze cel puțin 21 de produ
cători și proprietari, oameni se
rioși care urmăresc să le fie bine 
la toți și nu doresc să moară și 
capra vecinului. Cercul poate

avea - cum este practica. în 
occident - și alte roluri ca: înde
plinirea atribuțiilor gospodarului 
pe perioada când acesta lip
sește din localitate, prestarea 
unor servicii de transport, 
construcție etc.

La întrebarea dacă există 
astfel de forme organizatorice 
la noi, dl Măniguțiu a dat un 
răspuns afirmativ, aceasta fiind 
și tema unui simpozion ce a 
avut loc recent în județul Har
ghita, unde se află și sediul 
Federației Cercurilor de Mașini 
Agricole din România. Aseme
nea cercuri funcționează cu 
bune rezultate practice în jude
țele Harghita, Brașov, Covasna 
și Bistrița Năsăud. Există con
diții ca asemenea cercuri, 
având în vedere necesitățile de 
ordin practic, să se înființeze și 
să funcționeze și în județul 
nostru, ele putând să-și desfă
șoare activitatea la nivel de sat, 
comună sau zonă, asemenea 
forme viabile de asociere și 
întrajutorare fiind văzute la lu
cru și în țări occidentale cu 
agricultură dezvoltată..

într-o neconvențională cate
gorisire a bibliotecilor municipale 
și comunale având drept criteriu 
fondurile alocate de primăriile 
locale pentru achiziția de carte, 
Biblioteca din Ribița se situa, 
undeva, înspre o categorie de 
mijloc. Mai exact, în rândul ace
lora unde aprovizionarea cu car
te nu e pe măsura cerințelor, ca

tristicii, literaturii pentru copii, 
literaturii de specialitate (res
pectiv agricultură), în general 
pentru "noutăți", se pare că a- 
mintitele achiziții nu pot face 

. foarte atractivă oferta Bibliotecii 
din Ribița.

în prezent, această "ofertă" 
cuprinde cca 6800 de volume, 
punând la socoteală și cele 34

■ ■ ■ ■

Prețul pământului
întrucât unii actuali pro

prietari de pământ sau vii
tori fermieri sunt interesați 
de vânzarea sau de cumpă
rarea pământului, de pre
țurile practicate, potrivit cal- 
culalor făcute de un institut 
de specialitate, rezultă u- 
nele date care pot sau nu, 
îi?funcție de situația con

cretă, să fie avute în vedere 
la realizarea tranzacțiilor. 
Dacă la terenurile situate în 
zona I de fertilitate, prețul

orientativ a fost calculat la 
10-12 milioane lei pentru un 
ha, în zona a IV-a prețul a i 
fost determinat la jumătate, _■ 
r.espectiv la 5-6 milioane, iar ■ 
în zona a V-a revine un preț J 

de 3-4,5 milioane lei pentru ■ 
un ha. ■

Firește că, în raport de J 

interese, aceste valori sunt-, 
doar orientative, în realitate ■ 
lucrurile stând în mod cu totul 1

A consemnat 
Nicotae TÎRCOB

îl Fânul, prunele și lemnul l 
•l 
îl
I
l
3

într-o scrisoare primită din comuna Băcia, însoțită și de unele I 

documente - între care și de un extras de carte funciară, respectiv nr. | 
127, care atestă dreptul de proprietate al bisericii greco-catolice din J 
localitate, pe o suprafață de peste 2,4 ha, cuprinsă la numerele topo I 
349, 352, 555 și 679*- sunt exprimate unele nemulțumiri ale unor ~ 
credincioși greco-catolici privind însușirea necuvenită a producției de 
fân, de fructe sau a lemnului din cimitirul comun, cu al bisericii 
ortodoxe sau a contravalorii produselor respective de către diverși 
beneficiari. Acum este în actualitate licitația fânului. Cazul a fost adus _ 
la cunoștința mai multor foruri locale și județene cu putere de decizie, I 

| dar se constată că nimeni nu dorește să se implice și să facă lumină |

I 
I 
I

I 
I

I

I

în această chestiune. .
Ca să-și păstreze neutralitatea, în răspunsul dat la sesizare de I 

către Postul de poliție din Băcia, se spune, între altele, că: „De la | 
Primăria Băcia ni s-a comunicat că în momentul de față nici biserica ■ 
ortodoxă, și nici biserica greco-catolică nu posedă documente de ■

---- —
La Dobra

“C CE SA ATRAGEM
CITITORII?”

să nu zicem pretențiilor, expri
mate de locuitorii comunei.

Situația continuă să fie cam 
aceeași încă din '90, de când 
totalul noilor apariții editoriale ce 
și-au găsit locul pe rafturile bi
bliotecii (primite inclusiv de la 
Biblioteca Județeană "Ovid Den- 
susianu") este de aproximativ 
800 de volume, după cum ne 
spunea dna bibliotecară Olimpia 
Cioară Trif. Or, ținând seama de 
repetatele solicitări mai ales 
pentru cărți din domeniul bele-

reprezentând prima (să sperăm 
că nu și singura) intrare de carte 
în acest an, pentru care Primăria 
locală a alocat 300 000 de lei. în 
asemenea condiții, nu credem că 
mai e cazul să accentuăm cât de 
binevenite s-ar dovedi imbogă- 
țirea și diversificarea fondului de 
carte al bibliotecii; deocamdată 
însă nu putem decât să consi
derăm pe deplin îndreptățită între
barea nu lipsită de îngrijorare a 
dnei bibliotecare: "Cu ce să ne 
atragem cititorii?" (G.B.)

Mulțumiri pentru 
cupoanele agricole

Din partea dlui M. Emil din 
satul Cerbia, comuna Zam, un 
abonat și cititor statornic al zia
rului nostru, am primit o scri
soare, al cărei conținut ne roagă 
să-l facem cunoscut. Dar să 
vedem, deci, despre ce este 
vorba.

.Asumându-și riscul pentru 
faptul că intră în contradicție cu 
părerea multor alți contestatari, 
dl Emil ține să aducă mulțumirile 
sale dlui ministru Dinu Gavri- 
lescu pentru ajutorul dat concret 
agricultorilor români, ajutor con
cretizat prin cupoanele agricole 
înmânate proprietarilor de pă
mânt. Mulțumirile adresate sunt 
motivate de o serie de consi
derente, între care locul esențial 
îl deține situația actuală de defa
vorizare ce a pus stăpânire pe 
soarta țărănimii române. Susți
nând că subvențiile de până a- 
cum au fost doar o amăgire, dl 
Emil ne scrie că numai cupoa
nele agricole au fost de real folos 
pentru producătorii agricoli, doar 
ele făcând în realitate viața cu 
ceva mai ușoară pentru cei ce

duc pe umerii lor răspunderea de 
a asigura hrana necesară popu
lației. Pe lângă mulțumiri, în 
scrisoare este exprimată și rugă
mintea ca și în viitor să se țină 
seama de greutățile cu care se 
confruntă țăranul român, să nu 
fie uitați, ci să fie ajutați toți cei 
ce lucrează pământul și cei ce 
prin munca lor contribuie cu pro
dusele ce le valorifică la piață, la 

• asigurarea hranei pentru po
pulația de la orașe.

Fără a-i pune la îndoială bu
nele gânduri exprimate, conside
răm că era bine dacă dl Emil ne 
spunea și câte ceva despre mo
dul cum a reușit să valorifice și 
să se descurce cu aceste cu
poane, având în vedere că mulți 
intermediari și speculanți de tot 
felul au deturnat sensul real al 
ajutorului acordat țărănimii prin 
cupoane, la posesorii acestora 
ajungând doar o mică parte din 
valoarea lor reală, pentru a-și 
cumpăra semințe, îngrășăminte, 
pesticide, sau pentru a plăti lu
crările agricole efectuate meca
nizat. (N. 7?)

diferit în lipsa unei piețe reale B | proprietate pe baza cărora să se acorde și să se delimiteze terenul |
■
1
I
I

a pământului. {N. T) ■ ■ din cimitirul din incinta celor două biserici. Pentru a obține totuși parte 
■■din cimitirul respectiv, rugăm să vă adresați Primăriei Băcia
I comDetentă s i rezolve acest litiaiu."

O nouă fabrică de 
brânzeturi

Cooperativa de consum din Dobra a pus recent în funcțiune o 
fabrică de brânzeturi cu o capacitate de prelucrare zilnică de 1000 
litri de lapte.

Telemeaua produsă este desfăcută prin magazinele coope
rației, dar și prin alți beneficiari.

Inițiativa aparține cooperativei, venind astfel în ajutorul sătenilor 
din jur care nu mai aveau un centru de colectare a laptelui. Se va 
trece, treptat, și la fabricarea altor produse lactate. (F.5.)

---------------------- -------------------------- ----------- -- _
r———_____

J

Maria Duduia merge foarte des la Primăria din Toplița. Nu 
pentru că are ceva de solicitat sau de reclamat, ci din alt motiv. 
Duce flori proaspete pe care le pune în toate vazele instituției.

Luate din grădina proprie florile aduse de doamna Duduia 
dau farmec instituției și fac munca oamenilor ei mai plăcută.

De k\ Mumele t>e familie la 
numele localității»

tau primele familii venite aici. 
Așadar, o familie pe nume 
Paul a dat numele satului 
Păulești, Giurgiu - Giurgești, 
Rusu - Rusești, Stancu - 
Stănculești, Toma 
Tomnatec. țCr.C.)

Ca toate satele de munte, 
și la Bulzeștii de Sus casele 
sunt răsfirate, numărul lor 
fiind destul de mic. Comuna 
are în componență câteva 
sate ale căror denumiri își au 
originea în numele ce-l pur-

| competentă si rezolve acest litigiu.1
■
i
I
i

La fel ca și cu fânul s-a întâmplat - ne spune și ne scrie dl Cornel 
Popa, împreună cu alți petenți din localitate - cu prunele și cu lemnul, 
deși aceste produse reprezentau o sursă de venituri ce ar fi servit la | 
efectuarea unor lucrări urgente de reparații la biserica greco-catolică ■ 
din localitate. ’

Fără îndoială că, pentru a înlătura suspiciunile, este nevoie ca | 
■ lucrurile să fie clarificate în spiritul prevederilor legale, ceea ce ar face | 
^lumină și asupra cazului prezentat. (/V. 77)

(f ' . ............ —

î

PE VALEA MÂNDRULUI ÎN SUS
Dacă ajungi în satul Nandru, 

comuna Peștișu Mic, și mergi 
mai departe, urci pe Valea Nan
drului, binecunoscută de oamenii 

. locului, dar și de foarte mulți din 
Hunedoara și din Deva care vin 
aici, în zilele cu soare ale verii, 
să-și petreacă sfârșitul de săp
tămână. Urcând pa valea pâ- 
râului zglobiu și limpede ce izvo
răște din Munții Poiana Ruscăi, 
în fața privirii ți se deschid ima
gini minunate cu care Dumnezeu 
a dăruit aceste locuri ce-ți în
cântă sjjfletul și inima. Stâncile 
abrupte, pădurea ce coboară 
până în drumul de piatră, po
ienile, aerul pur ca lacrima, în 
zilele limpezi, te mângâie pe 
creștet și pe conștiință, dacă 
termenul acesta din urmă nu 
este prea exagerat. Pădurea de 
fagi este puternică, făloasă și nu- 
i pasă de trecerea vremii. Am 
citit în ziarele centrale că în alte 
zone ale țării pădurea se taie pe 
rupte. în Valea Nandrului și de 
altfel nici în alte părți ale județului

lucrul acesta nu se întâmplă. La 
cantonul silvic aflat undeva mult 
mai sus de satul Nandru este 
montată o barieră ce închide dru
mul spre munte. Acesta este un 
semn că Transilvania își conservă 
și-și păstrează pădurile, acest 
plămân al vieții ce generează oxi
genul de care are nevoie viața pe 
pământ. Pe un panou instalat lân
gă cantonul de care vorbeam 
scrie, pe o față, "Pădurea este una 
dintre cele mai frumoase podoabe 
ale naturii", iar pe cealaltă "Pretu
tindeni unde pădufea a dispărut 
omul a suferit pentru lipsa lui de 
prevedere". Nu comentăm aceste 
înscrisuri, ci doar le consemnăm 
cu convingerea că sunt foarte 
adevărate.

Stând, într-o.zi splendidă a 
acestui început de vară, pe un mal 
al Văii Nandrului la o clipă de 
relaxare, am văzut urcând patru 
vaci și un berbec însoțite de o 
femeie ce ie mâna de la urmă. Am 
intrat în vorbă și am aflat că o 
cheamă Florica S* ;ca din satul

Nandru.
- Urc cu vacile mai sus, până 

spre canton, că jos nu-i iarbă, că o 
rod caii și o calcă domnii.

- Ce domni?
- Sâmbăta și duminica vin 

mulți domni din Hunedoara, din 
Deva și din alte orașe la iarbă 
verde.

- Vacile ale cui sunt?
- Ale mele îs. Am cinci. Una a 

rămas mai în urmă, da' vine și ea.
- Sunt cu lapte?
- Patru. Să știți că două sunt 

gemene.
Dna Florica a urcat mai sus pe 

Valea Nandrului. Vremea continua 
să fie limpede ca oglinda proaspăt 
ștearsă. După o vreme, pe Valea 
Nandrului urca o turmă de oi. în 
fruntea ei mergeau patru câini și 
un om care le oprea pe mioare să 
nu calce prea repede și sa pască. 
Ciobanul a lăsat mai apoi turma să 
treacă și am stat de vorbă.

- Câte oi aveți? - l-am întrebat 
pe dl Ion Aciocopței.

- Două sute și ceva. Dar nu-s

ale mele, sunt ale dlor Miron 
Dinu și loan Constantin din 
Nandru.

- Câte sunt cu lapte?
- Vreo 190 ce dau vreo 40 

litri la o mulsoare.
- Stâna unde o aveți?
- în pășunea Cerbălului. De 

fapt spre acolo mă îndrept. O să 
trecem muntele și până la a- 
miază vom ajunge acolo.

Sus pe Valea Nandrului liniș
tea era deplină. Doar în depăr
tare se auzea undeva o falangă 
atârnată, probabil, de gâtul unei 
vaci pentru ca stăpânul ei să știe 
unde se află și unde s-o caute.

îi înțeleg pe cei ce merg la 
sfârșit de săptămână pe Valea 
Nandrului în sus. Orele petrecute 
aici nu înseamnă altceva decât 
aerisirea sufletului, încărcarea cu 
speranțe și cu încrederea că 
treburile tianziției se vor limpezi 
și românul va trăi mai bine în 
țara sa.

Traian BONDOR
------- i
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EM/NESCU Șl... 
BERNARD SHA W

Traducerea sublinierilor 
din textul original

Acum, la 109 ani de când 
• "intr-un încins miez de iunie 
EMINESCU a părăsit haina 
de om ai pământului spre a 
se adăuga lumiiastrelor. 
acum, ia vremea înfloririi 
teilor, supun atenției 
cititorilor un document 
oarecum senzațional: 
dovada că Bernard Shaw a 
cunoscut și prețuit poezia iui 
Eminescu!

Erudita cercetătoare 
engleză, Silvia Pankuhrst 
(care a trăit între anii 1882- 
1960, care a cunoscut și 

admirat poezia iui Eminescu, 
publicând în limba engleză 
"Poems of Mihail Eminescu 
" în anui 1930), trimite 
stihurile, tălmăcite, iui 
Bernard Shaw. Genialul 
irlandez, sedus de "această 
carte uluitoare în care a citit 
"împărat și proletar", 
"Strigoii" și toate celelalte ", 
expediază tălmăcitoarei o 
epistolă - din care 
reproducem fragmente care 
se referă ia Eminescu și 
poezia iui.

Prezentare de Hie LEAHU

"împrejurarea a dat 
întregii chestiuni un aer 
atât de supranatural, încât 
sub înrâurirea acestei 
istorii (începusem ziua cu 
o călătorie cu mașina de 
100 de mile de la Mahora, 
ca să găsesc telegrama ta 
urgentă așteptăndu-mă}, 
am citit "împărat și 
Proletar ", "Strigorii" și 
toate celelalte.

Dacă aș fi unul din 
editorii aceștia tineri cu 
tipografie proprie, care 

dezgroapă cărți vechi, 
imposibile, și fac din ele 
ediții pentru bibliofili, 
m-aș repezi deîndată la 
această carte uluitoare. " 

"Să-mi spui dacă ai 
avut noroc cu Moldo
veanul care a scos din 
mormânt acest al XVIII - 
XIX "Fin de siecle"

(conform traducerii 
din "Scriitori în lumina 
documentelor" de Horia 
Oprescu)

©- Doctore, trebuie să-l 
ajutați pe soțul meu. Tot timpul se 
îndoapă cu pere.

- Și ce-i rău în asta? Multora 
le place să mănânce pere...

- Da, însă nu cele de pe tapet!

© Un bărbat face o vizită 
prietenului său aflat la psihiatrie.

- Ce mai faci?
- Bine, însă doctorul nostru 

face pe medicul șef al ospiciului și 
pentru a nu-l dezamăgi noi suntem 
siliți să ne dăm drept nebuni...

©- Soțul dumneavoastră a 
murit de moarte naturală?

- O, nu! Bineînțeles că am 
chemat doctorul...

©întors acasă, sqțul își 
găsește nevasta în pat cu un 
bărbat străin. în loc să țipe sau să- 
I ia la bătaie pe intrus, soțul 
izbucnește în râs.

- Ce-i așa de caraghios aici? 
întreabă bărbatul din pat.

- Păi, uită-te și dumneata să 
vezi cum arăți în pijamaua mea!

v- * .......

©- Hocheiul e un sport 
grozav!

- Sunteți hocheist?
- Nu, dentist...

©Ironia lui Bernard Shaw 
ierta pe nimeni. Odată 

cu o tânără
nu 
întâlnindu-se 
doamnă, aceasta s-a prezentat 
ca fiind soția unui dramaturg.

- Da?, se miră Shaw. Eu 
credeam că numai publicul 
doarme cu el...

©între prostituate:
- îi urăsc pe doctori, zice una 

dintre ele. întâi te pun să te 
dezbraci, iar după asta trebuie 
să-i și plătești!

©- Viorică, vreau să 
divorțez! Bărbatu-meu a devenit 
complet dezinteresat de casă și 
familie. închipuie-ți, nici măcar 
tatăl ultimului nostru copil nu 
este...

Culese și prelucrate de
Hie LEAHU *

UN SECOL OE CINEMA
Muizeuill fllguirilcr die ceairai
Există la Hollywood, în parcul de distracții “Movieland”, un muzeu 

al figurilor de ceară numit “Wax Museum" unde pot fi admirate - în 
mărime naturală, peste 200 de personalități ale filmului, de la 
începuturile sale și până în zilele noastre. Astfel, vizitatorii se pot 
‘întâlni" cu Charles Chaplin, Stan și Bran, Marilyn Monroe, Barbara 
Streisand sau Sylvester Stallone și mulți alții. Datorită “exponatelor'’, 
muzeul constituie un punct de atracție pentru marele public interesat 
de istoria cinematografului, mai cu seamă că el adăpostește și 
numeroase scene din toate genurile cinematografice, fie ele comedii, 
melodrame sau superproducții de mare popularitate.

Vizitatorii pot "revedea" numeroase scene, cu respectarea 
decorurilor și a recuzitei din “Regina africană"- 1952 cu Humphrey 
Bogart și Katharine Hepbum sau pe Elizabeth Taylor în “Cleopatra" - 
1963 și “trio”-ul Michael London - Lome Greene-Dan Blocker din 
popularul serial -western “Bonanza".

In fine, o notă aparte o constituie Ronald Reagan, ce poate fi 
admirat în Ținută" de cow-boy în prerie sau Tronând” în Biroul Oval de 
la Casa Albă, în calitate de președinte al Statelor Unite. Și tot cu el, 
turiștii se pot fotografia la un studio foto din Santa Monica (suburbie 
a Hollywood-ului) unde apare pe un panou în mărime naturală.

Un vestit muzeu al figurilor de ceară există și la Londra, cu 
deosebire că acesta cuprinde galeria personalităților politice și a 
oamenilor de seamă.

Adrian CRUPENSCH! J)

x

I Bunicul meu avea o iapă,
| De fapt, un fel de corcitură - |

| O hieratică făptură
| Cu nume ce acum îmi scapă...

I în primăveri, la arătură,
| Având un umblet ca de țoapă, | 

| Părea dintr-un război de capă, | 
| Scăpată dup-o luptă dură... |

I Adeseori era buimacă, I
| Și cât o bulversa repriza, | 

| Se comporta precum 6 vacă | 

I Lovită de englezo-criza, I
I Ce-n veci nu mai putea I
j să-i treacă, |
I Deși o botezasem Liza... i

' Dumitru HURUBĂ I
I______________________________________ I

^>olul produselor apicole (II)
în afară de miere și ceară folosite de om 

din antichitate, s-au descoperit și alte 
produse ale albinelor, cu efecte miraculoase 
asupra sănătății. Unele din acestea sunt 
recoltate și prelucrate din flori (polenul și 
păstura), altele elaborate direct de albine 
(lăptișorul de matcă, propolisul și veninul), și 
ultimele, descoperite mai recent (apilarnilul și 
apitotal) provenind din prelucrarea 
conținutului larvelor de trântori și albinele 
adulte.

Polenul, reprezentant al părții masculine 
a florilor, chintesența vieții ce se reproduce, 
este recoltat de albine odată cu nectarul 
pentru satisfacerea nevoilor fiziobiologice. 
Acest produs apicol conține proteine, glucide, 
minerale, vitamine, aminoacizi, hormoni, 
arome ș.a. Polenul influențează pozitiv 
funcțiile digestive și poate contribui la 
tratarea nevrozelor și depresiunilor psihice. 
Se remarcă în mod deosebit în prevenirea și 
vindecarea afecțiunilor prostatei.

Păstura, constituită din polen proaspăt de 
albine depozitat în fagurii cuibului și 
transformat biochimic, are o valoare calitativ 
superioară polenului. Acest produs se bucură 
de o atenție deosebită privind tratarea 
afecțiunilor hepatice și ale prostatei.

Lăptișorul de matcă este un produs al 
albinelor tinere (doici) pentru hrana larvelor și 
mătcilor. Conține proteine, vitamine, 
substanțe minerale ș.a. Singur sau in 
combinație cu alte produse apicole poate 
avea efecte miraculoase din punct de vedere 
terapeutic: poate contribui la prevenirea și 
vindecarea unor boli ale aparatului digestiv și 
respirator, la întărirea sănătății copiilor mici, 
la restabilirea echilibrului psihic precum și la 
prepararea unor produse cosmetice. Luat 
sublingual, în mod repetat, câte 0,2 g zilnic, 
întărește memoria, potența și creează o stare 
de bună dispoziție. Folosit ca unguent, singur 
sau în amestec cu miere, poate reface și 
întineri pielea, acțiune importantă în 
tratamentele cosmetice.

Veninul de albine, produs propriu al 
albinelor conține apamină, melitină, 
fosfolipaze ș.a. care contribuie la inhibarea 
sistemului nervos precum și la stimularea 
inimii. Prin influențarea organismului de a 
produce cortizon, veninul de albine acționează 
la tratarea reumatismelor, mai ales a 
artritelor.

Propolisul este o substanță produsă de 
albine în urma prelucrării materiei prime 
recoltate din muguri și ramurile tinere ale

unor plante. Acest produs apicol are o 
compoziție complexă înglobând flavonide, 
balsamuri, substanțe aromate, minerale și alți 
constituienți încă necunoscuți. Astfel, poate 
contribui la tratarea unor boli de piele, ale 
aparatului digestiv și respirator, ale unor 
afecțiuni ale ochilor, prostatei, endocrine, 
ginecologice și stomatologice. Propolisul are 
și însușiri antibiotice, antibacteriene, 
cicatrizante, antiseptice și imunologice, 
devenind astfel deosebit de util în apărarea 
sănătății omului.

Apilarnil este un produs apicol natural ce 
rezultă din omogenizarea și filtrarea larvelor 
de trântor, recoltate înainte de căpăcirea 
acestora. Acest produs este deosebit de 
activ din punct de vedere biologic, datorită 
componentelor sale ( mai ales în ceea ce 
privește conținutul substanțial și superior 
calitativ de magneziu și fosfor). Apilarnilul 
prin proprietățile sale poate fi folosit ca 
biostimulator al metabolismului general, 
pentru stimularea factorilor de apărare a 
organismului, de combaterea tulburărilor de_ 
dinamică sexuală și in cosmetică.

(va urma).
îng. Traian iACOB, Orăștie

l CLIPA DE 
PURITATE

"Nimeni n-aprinde o lumipă, ca s-o pună intr-un loc ascuns sau sub 
baniță; ci o pune intr-un sfeșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina";

"Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot 
trupul tău este plin de lumină; dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău 
este plin de întuneric";

"Dacă trupul tău este plin de lumină, fără să aibă vreo parte 
întunecată, va fi în totul plin de lumină, întocmai ca atunci când te-ar 
lumina o lampă Cu lumina ei mare";

"Nu este nimic acoperit, care nu va fi descoperit, nici ascuns, care nu 
va fi cunoscut";

"Cine zice că este în lumină, și urăște pe fratele său, este încă în 
întuneric până acum";

"Cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină, și el nu este nici un 
prilej de poticnire";

"Dar cine urăște pe fratele său, este în întuneric, umblă în întuneric, 
și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii";

"în dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârșită izgonește frica; 
pentru că frica are cu ea pedeapsa; și cine se teme, n-a ajuns desăvârșit 
în dragoste."

Selecție de Uie LEAHU

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — vz
ORIZONTAL: 1) Predispus cu acuitate pentru acțiuni de atac - Fentat în urma unui dribling 

irezistibil; 2) Vechi component al reprezentativei naționale - Deschidere în adâncime efectuată pe 
teren; 3) Cantonat în fața porții cu sarcini defensive - Formație restrânsă de anonimi aflată pe ultimul 
loc; 4) Supliment la o bătaie dată pe săturate - Liderul incontestabil al unei partide; 5) Culoare libere 
în fața porților (sg.) - Episodul unui joc spectaculos aplaudat la scenă deschisă; 6) Probă prelungită 
la examenul oral - Mod de a pregăti terenul pentru evoluții de calitate; 7) Pus pe teren în situația de 
a marca - Faze ale atacului desfășurate pe centru!; 8) Se pregătește pentru executarea unor acțiuni 
tăioase - Sarcină suplimentară asumată pe teren în deplasare; 9) înaintaș remarcat în faza de 
concepție - Cartonaș ... pentru o talpă pusă cu dibăcie; 10) Marchează cu precizie după o pătrundere 
în adâncime - Evaluare relativă în condițiile incertitudinîi". P

VERTICAL: 1) Formulă de înaintare cu posibilități sporite de câștig - Șut prin întoarcere și... gol!; 
■2) Supusă presingului pentru evitarea golurilor - Model de cravată perfid înnodată; 3) Primul remarcat 
la un joc al piticilor olteni - Lovitură directă trasă în gol; 4) Contrare neregulamentară într-un atac la 
deposedare - Anunță o fază critică la poartă (od.); 5) Mărturia sonoră a tensiunilor patetice - Amprenta 
înaintării lăsată pe teren: 6) Cadrul de evoluție al stadionului propriu - Intervenție folosită la respingere; 
7) Concură la înscrierea golurilor în plasă - Tip vetust de dirijare a liniei de înaintare; 8) Arbitru de 
margine din Maroc! - Titular al reprezentativei poloneze de seniori - Vârf de atac cu execuții de mare 
efect; 9) Degajare efectuată cu regularitate în față - Apărător de nădejde al lotului național; 10) 
Semnal de fluier dat la început de meci - Pană de inspirație la o fază de degajare.

Dicționar: AHT
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Vas He MOLODEȚ || 
Dezlegarea careului "RÂNDUIELI" apărut în ziarul nostru de sâmbăta trecută: ’ !

1) CĂLĂTORITĂ; 2) ACOMODABIL; 3) SO - ATAȘ - PI; 4) ATÂTAT - CÂT; 5) TIMOL - SARE; 6) | | 
OLAR - COLIR; 7) REN - BONETĂ; 8) ID - POPA - UT; 9) TOTALITARI; 10) INSTILAȚIE. y

Controlul 
poziției:
Alb: Rc4, Db8, 

Nd8

Negru: Ra6,
p:a5, a7 și b7

Soluția proble
mei din nr. tre
cut:
1. Dc3 Rd5

2. De5 mat
1. — f3

2 D:c4 mat

1 —- c5

2 Kf6 mat
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Se urgentează 
recunoașterea și 

echivalarea 
internaționala a

r

diplomelor de absolvire
Prin ordinul 3900/1998, mi

nistrul Educației Naționale, An
drei Marga, a dispus "autori
zarea directorului general al 
Relațiilor Internaționale și direc
țiilor din subordine să extindă 
negocierile de trecere de la apli
carea procedurilor de recu
noaștere a diplomelor la elabo
rarea acordurilor de echivalare 
a diplomelor și certificatelor 
emise de autoritățile învăță
mântului din țările spațiului euro- 
atlantic".

în acest sens, se cere să 
se simplifice și să se scurteze 
la maximum procedurile de echi
valare și să se ia măsurile pen
tru a suprima complet orice 
întârziere în această acțiune. 
Ministerul Educației Naționale se 
angajează să sprijine liceele, 
școlile și facultățile în încer
carea lor de a stabili cooperări 
internaționale directe cu unițăți 
similare din țările euroatlantice.

Importul de mașini la 
mâna a doua

Automobilele de import de 
până la 3,5 to nu vor mai putea 
fi înmatriculate în România de la 
1 iulie a.c., în condițiile în care 
limitele maxime ale emisiunilor 
poluante le depășesc pe cele 
admise în statele UE. Este de 
așteptat, astfel, ca în urma apli
cării noilor criterii de înmatri
culare, importul de autovehi
cule, la mâna a doua, să se re
ducă. Pentru a fi înmatriculat în 
România, declară directorul ge
neralul R.A.R., loan Tigănaș, nu 
este suficient ca autovehiculul 
să fie echipat cu toba catalitică. 
"Cei care aduc din străinătate 
un autovehicul trebuie să pre
zinte documentele care au stat 
la baza omologării respectivei 
mașini și care atestă că se în
cadrează în normele Euro 2".

După 1 ianuarie 1999
Dacia se scumpește cu 

800 de dolari
în urma echipării cu insta

lație antipoluantă, corespun
zătoare normelor Euro 2, auto
turismul autohton Dacia "va in
tra în rând cu lumea", dar se va 
și scumpi cu 800 de dolari. Di
rectorul general al Registrului 
Auto Român, loan Țigănaș, a 
^declarat că Uzina Dacia Pitești 
a procurat pentru dotarea mași
nilor, ce va fi obligatorie înce
pând cu 1 ianuarie 1999, echi
pamente Bosch.

De remarcat că în momentul 
de față, parcul auto românesc 
este alcătuit în proporție de 80 
la sută din Dacia. Posesorii a- 
cestora sunt obligați să-și mon
teze echipamente antipoluante 
fonic și chimic. Pentru autotu
rismele care nu se încadrează 
în normele Euro 2, taxa de drum 
și impozit vor fi mai mari.

Salariile în unitățile
r

sanitare - majorate cu 
35 la sută

De la 11ulie a.c., salariile de 
bază ale personalului din uni
tățile sanitare și-dtn-eete-de a- 
sistență socială se vor majora 
cu 10 la sută, au hbtărât paria-' 
mentarii României. Procentul de 
10 la sută completează majo
rarea de 25 la sută acordată 
aceleiași categorii de personal 
la începutul lunii februarie a.c. 
Un.spor de 15 la sută din sala
riul de bază va primi personalul 
care are titlu științific de doctor 
șl își desfășoară activitatea în 
unitățile sanitare.sau de asis
tență socială.

VANZAR1 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren excelent pentru 
privatizare, aproximativ 400 mp, zona 
Micro 5. Informații Buituri, nr. 63. (7439)

• Vând apartament 2 camere, 
ultracentral, Al. Patriei,Deva. 216046 
(8328)

• Vând casă Sântandrei, nr. 120, 
4 camere, gaz. Schimb cu apar
tament Deva, plus diferență. Infor
mații la domiciliu. (8335)

• Vând apartament 3 camere, 
parter, Gojdu, bl. C.2. Tel. 215896 (8339)

• Vând garsonieră central. Tel. 
221566, orele 8-10, 18-22 (8337)

• Vând două apartamente a câte 
două camere. 229193, după ora 14 
(8334)

• Vând apartament 4'camere, 
deosebit (unicat), sau schimb cu două 
camere, sau casă. Tel. 229439 (8336)

• Vând /schimb apartament 4 
camere, cu două camere, plus 
diferență. Tel. 224320 (7085)

• Vând garsonieră confort 1, în 
bloc nou, p.ret 46.000.000 lei. Tel. 
230358. (8241)

• Vând urgent 2 apartamente a 
2 camere în Dacia. Informații Dacia, 
bl.18, sc.2, ap.22, Deva. (8231)

• Vând /schimb Audi 80, vamă 
plătită plus diferență, cu Dacia 
(cumpăr talon). 627155 (8296)

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

• Vând autoturism Honda Civic, 
fabricație 1985, stare perfectă. Tel. 
218436, după ora 16 (8311)

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

• Vând pompă apă etajată, profil 
"U", aragaz. Tel. 225632 (8299)

• Vând parbrize. Deva str. 
Dragoș-Vodă, 14, tel. 225075 (8320)

• Vând presă bolțari cu suporți, 
cabină SRD cu șasiu și talon, preț 
avantajos. Tel. 215079 (8309)

• Vând 18 familii albine și chioșc 
aluminiu 24 mp, nou. Simeria, Bis- 
caria, 80 (8329)

• Vând cazan gaz, import Ger
mania, stare bună, 4.500.000 lei și 
aspirator. Tel. 622365 (8340)

• Vând motocositoare Carpatina, 
stare foarte bună. Tel. 623059 (8338)

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

• Vând tablă zincată, 0,5 mm, preț 
coală 70.000 le.i/buc. Tel. 219232,’ 

092/281895 (8276)
■ Vșnd urgent societate comer

cială, preț avantajos. Informații 
Geoagiu Sat, tel. 329 sau 243557 
între orele 7-15 (7936)

• Vând mașină înghețată, două 
capete, Orăștie, 247371 (7937)

> Vând urgent spațiu comercial 
în suprafață de 25 mp, situat în Piața 
Obor Hunedoarai» având toate 
dotările necesare, preț foarte 
avantajos. Tel. 724341, adresa: 
Hunedoara, str. Buituri, nr.w12. (7435)

• Vând mașină înghețată Carpi- 
giani și mașină înghețata firmă 
germană. Informații str. T.VIadi- 
mirescu, la firma S C. Franciscom 
SRL Hațeg, tel. 777350 (7290)

• Pierdut chitanțier de la nr. 601 
la 653 pe S.C. Rapid Service 
Cauciucuri și Baterii SRL Hunedoara, 
îl declar nul. (7436)

• Pierdut cod fiscal nr. 2130562 
aparținând A.F. Crăice.anu. îl declar 
nul. (7434)

LICITAȚII

• Piața "Petre Roman" Dacia 
organizează licitație pentru închi
rierea unor spații comerciale, luni, 
15 iunie. Relații la tel. 621215 (8342)

• COMEMORĂRI

• Cu adâncă durere în suflet 
anunțăm că în urmă cu 6 săptămâni 
l-am condus pe ultimul drum pe 
dragul nostru

VICHENTIEOANĂ

Corpul Gardienilor Publici al 
județului Hunedoara 

organizează concurs, la sediul unității din Deva, 
str. Gh. Barițiu, nr. 5, în ziua de 22 iunie 1998, 

ora 9.00, pentru gardieni publici în municipiul Deva. 
Se pot prezenta bărbați sub 40 ani, absolvenți de 
liceu, fără antecedente penale, apți fizic, psihic și 
profesional pentru această funcție, cu domiciliul în 

Deva și comunele învecinate.

OFERTE DE 
k SERVICII Jr

• Angajăm femeie pentru îngrijire 
doi copii (2 ani, respectiv un an), 
care cunoaște germana sau engle
za, pentru străinătate. 092/227600, 
după ora 21 la 233454 (8304)

• 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)

• S.C. BELCAR DETA-TIMIȘOARA, 
Depozit lactate Deva angajează ur
gent agenți comerciali zonali. Condiții 
de muncă și salarizare deosebite. 
Relații la tel. 221424,018/620259.

• Montăm instalații sanitare, 
termoficare, gresie, faianță. Sunați 
acum la: 092/725860 (7437)

PIERDERI »

• Pierdut carnet șomaj pe numele 
Barbu Vasile. îl declar nul. (7438)

[ CONVOCARE
Adunarea Generală Extraordinară a 

SC MERCUR CORV1NEX S.A. -^I
HUNEDOARA -^^=l

F.P.S. - DIRECȚIA TERITORIALĂ HUNEDOARA, 
reprezentată prin director ing. Coposescu Viorel, și SIE 
Banat Crișana, reprezentată prin ec. Lucea Pavel, în 
temeiul Legii 31/1990 republicată, convoacă adunarea 
generală extraordinară a SC MERCUR CORVINEX SA 
Hunedoara pentru data de 30 iunie 1998, ora IO.OO, 
cu următoarea ordine de zi:

1. Analiza situației spațiilor comerciale aflate în 
administrarea directă a societății, în locație de gestiune, 
închiriate, în asociere și în litigiu.

2. Aprobarea proiectului de divizare a SC MERCUR 
CORVINEX SA- Hunedoara.

în cazul neîndeplinirii cvorumului legal pentru ținerea 
primei adunări, a doua convocare a adunării generale 
extraordinare va fi în data de 1 iulie 1998, la aceeași oră.

Adunarea generală extraordinară.va avea loc în sala 
de.la barul Enigma, situat în Hunedoara, str. Elisabeta 
Mărgineanu.

v- ■ ■ -.............. . -v

S.C.
Angajează pentru magazinul din Deva:

Dumnezeu să-l odihnească în 
pace! Familia.

• Acum 6 luni și-a încheiat 
existența pământeană

TRAIAN OPRISE
din Pui, la 54 ani. Mereu cu gândul 
la el și cu speranța că "ne-om 
întâlni în cer", ne continuăm exis
tența cei rămași : Monica-fiică, 
l,eonard-fiu și Sofia - soție. (83*00) 

k • Amintim că se împlinesc doi 

ani de când ne-a părăsit pentru 
totdeauna, lâ numai 47 ani, acel 
suflet dulce și nobil

LUCREȚIA DĂLIE
Parastasul duminica la Bîrsău. 

Veșnica ta pomenire.Mama soacră, 
soțul, copiii Ionela, Petru și Mihai. (8330)

DIRECȚIA 
REGIONALA DE 

POȘTA 
TIMIȘOARA 

Bd. Revoluției, nr. 2

Organizează, începând 
cu data de 19.06.1998, îji 
fiecare zi de luni și vineri a 
săptămânii, ora 10,00, la 
sediu, vânzarea de auto
furgonete tip ARO 320 și 
remorci ARO, prin licitație 
publică deschisă.

Relații ptivind autove
hiculele și condițiile de 
participare la licitație se pot 
obține la telefon 056/ 
199416, Serviciul Mijloace 
Tehnice Dezvoltare și la 
telefon 054/217359, Oficiul 
teritorial iteva.

Gestionar
Condiții: vârsta 20-35 ani; studii medii sau superioare; garanție materială.

Vănzători
Condiții: vârsta 20-35 ani: studii medii.--------------------- ,---------- 7

Se oferă un salariu atractiv, mediu de activitate profesională.
Rugăm numai oferte serioase.
Candidații vor depune o cerere însoțită de C.V. lar-ediul firmei din Orăștie, 

str. Avram Iancu, nr.10/2, tel: 247529, între orelț 5-17 sau 230842, între 
orele 19-20.

<ONSILIUL Dr ADMINiSTRATIf 1 
de la S.C. ALIMENTARA SA Deva
convoacă ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

J

în data de 26 iunie 1998, ora 9.00, la sediul societății 
din Deva, B-dul Decebal, bloc F, parter.

ORDINEA DE ZI:
1. - Aprobarea prețului de vânzare a unor active;

• 2. - Diverse.
în situația în care nu sunt întrunite condițiile de 

prezență pentru prima convocare, a doua adunare 
generală va fi convocată în data de 27 iunie 1998, în 
același loc și la aceeași oră.

Societate comercială angajează 
manipulanți. Inf. tel. 233588, 

223692,092/281299.
r——————————————————i
■ASIGURĂRI "ION TIRIAC" S»A. [ 
I________ - ASIT DEVA_______  |
i vinde la licitație autoturism RENAULT 25-GTSI
| avariat, an fabricație 1992, data primei | 
| înmatriculări 20.01.1994. ’
| Licitația va avea loc joi, ,18.01.1998, ora 10.00, i
■ la sediul S.C. FAVIOR VIDRA S.A. ORĂȘTIE. Preț!
. pornire 20.000.000 lei. !
■ Informații la sediul ASIT, Sucursala Deva, * 
Itelefoane 054/221549/230009 sau la sediul ASIT I
I Orăștie, telefon 054/241891 I
L —— — — — — — — — — — J

CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI 

HUNEDOARA 
organizează LICITAȚIE PUBLICĂ în data 

de 22 iunie 1998, ora 10.00, la sediul său 
din str. Libertății nr. 17.

Se oferă spre vânzare o AUTOUTILITARĂ DACIA 
1310 Break, cu nr. de înmatriculare l-HD-4610, cu 
anul de fabricație 1987.

Documentele de înscriere și participare la 
licitație se depun la sediul Consiliului local până 
în data de 19 iunie 1998.

Taxa de înscriere jși participare la licitație de 
10.000 lei și garanția de 10% din valoarea licitatâ 
se depun la casieria instituției.

Informații . suplimentare la sediul Consiliului 
Local sau la telefon 054/713766.

TRIBUNALUL ALBA IULIA
vinde la licitație publică in data de 19.06.1998, ora

10,00 - Ferma Zootehnică (construcții și teren 
aferent) proprietate a SC FIADA SRL Alba - situate In 

orașul Cugir.
Vânzarea imobilului se face în întregime sau cu 

posibilități de vânzare în parcele.
Licitația va avea loc la sediul Tribunalului Alba.
Informații suplimentare se pot obține ta sediul 

Tribunalului Alba, tel. 058/811861, la sediul SC Hada SRL, 
tel. 058/830558 și la Banca Agricolă SA, Sucursaja Alba, 
telefon 058/810333.



Ș€ CAȘLU ȘA P1AA
PRIMELE REZULTATE 

ALE PRIVATIZĂRII AU 
ÎNCEPUT SĂ SE VADĂ

Firma austriacă LASSELSBERGER , a cumpărat 
la sfârșitul anului 1997 pachetul majoritar al SC 
CASIAL SA DEVA, aducând pentru societate și o 
importantă piață de export pentru ciment.

In primele 5 luni ale anului 1998 producția 
s-a dublat față de aceeași perioadă din anul 
1997, jumătate din producție fiind destinată 
exportului.

Managementul local a fost reconfirmat, 
în-prezent, împreună cu Institutul CEPROCIM, 

se definitivează studiile de modernizare, urmând 
ca în a doua jumătate a anului să demareze 
lucrările de investiții aferente.

Programul de protecție a mediului a fost deja 
demarat cu asistența tehnică a firmei daneze 
DANCEM și asistența financiară a Guvernului 
Danemarcei.

DIRECȚIA
SILVICĂ DEVA

organizează la sediul acesteia din Deva, 
str. Titu Maiorescu, nr. 2, licitația pentru 
vânzarea masei lemnoase pe picior și a 

materialului lemnos fasonat.
Licitația este deschisă și va avea loc în data de 

17.06.1998, ora 10,00.
Totodată, pentru materialul lemnos fasonat se 

vor organiza licitații în datele de 6 și 20.07.1998; 
3 și 17.08.1998.

Pot participa la licitație agenții economici care 
sunt atestați potrivit HG nr. 342/1995 pentru ex
ploatarea lemnului și care nu au debite restante 
față de Direcția Silvică Deva și Ocoalele Silvice din 
subordine.

Taxa de participare și garanția vor fi achitate fie 
numerar la casieria unității, fie în contul nostru nr. 
251102700046420007, deschis la BANKCOOP 
Deva.

Documentația care include caietul de sarcini,

CONVOCATOR

[

S.C. "CASIAL" 
S.A. Deva

Angajează prin cppcurs:
șef Serviciu contabilitate.

Condiții;
1. Studii superioare de specialitate 

economică;
2. Vechime minimă IO ani, din care 5 ani in 

activitate de contabilitate;
3. Vârstă maximă: 40 de ani;
4. Limbi străine: engleza sau germana;
5. Alte condiții: operare PC.
Peiații suplimentare ia tei: 054/213140, 

213141, 213142 - int.194, 195.

z 
Os 
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CART.EA ADRESELOR UTILE

X

O

Se afirmă 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 

concurența nu, 
înseamnă că 

ești cu un pas 
înaintea ei.

[Cartea Galbenii este marca înregistrata a S.C. SEDONA Timișoara la Q.Ș.LM. București

Deva, Tel/Fax: 054/233743

Dacă și 
concurența 

este în 
Cartea Galbenă, 

cel puțin știi că 
la nivelul acesta 

nu a reușit 
să te întreacă.

lista partizilor șl fișele tehnico-economice se poate 
pune la dispoziția agenților economici începând cu 
data de 15.06.1998.

Relații suplimentare la telefoanele: 224599, 
224649.

sufletului (12-15); Chior să fii, 
noroc să ai (16-18);

"PATRIA" ORĂȘTIE: Față în față 
(12-15); Bărbații în negru (16-18);

"LUCEAFĂRUL"-VULCAN
Titanic (12-14); Un tată în plus 
(16-18);

"DACIA" HAȚEG: Chior să fii, 
noroc să ai (12-15); Vocea 
sufletului (16-18);

"LUMINA" ILIA: Puterea (12-14).

Consiliul de Administrație al
5

SC "Metalul 'SA Peștiș - Hunedoara 
convoacă adunarea generală ordinară 

a acționarilorXa. data de 29.06.1998, 
ora 10,00, Ia sediul societății din Hunedoara, 
str. Peștișul Mare, nr. 363, județul Hunedoara, 

pentru toți acționarii înregistrați în 
Registrul acționarilor la data de 31 dec. 1997- 

în cazul în care prima ședință nu va putea 
avea loc, datorită neîntrunirii numărului de 
acționari, cea de-a doua ședință va avea loc la 
data de 30.06.1998, în același loc și la aceeași 
oră.

Adunarea generală ordinară a acționarilor 
va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea programului de restructurare 
a societății conform Ordonanței de Urgență 
nr. 9/1997.

2. Aprobarea casării mijloacelor fixe 
amortizate integral.

3. Aprobarea desființării unor subunități 
din afara societății.»

4. Diverse.
. - . . _ ... J)

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 
springtimc@rccep.rocknet.

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

1.500.000 lei

CINEMA
"PATRIA" - DEVA: Tribul din 

fundu' grădinii (12-18);
"FLACĂRA" HUNEDOARA:

Teroare pe autostradă (12-18);
"PARÂNG" PETROȘANI: Mă

suri disperate (12-15); Furtuna 
de foc (16-18);

"CULTURAL" LUPENI: Furtuna 
de foc (12-15); Puterea (16-18);

"ZARAND" BRAD: Vocea

ee

z

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

Timisoara, str Mircea cel Bătrân, nr.4,
fel: 056/183558;' 124550: 125035; fax: 056/183558; 125035.

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

©dublu radiocasetofoane ©amplificatoare ©VCD (video 
CD Player) ©walkman-uri © telefoane cu emițător. 

Preț de producător!
Condiții de calitate și garanție asiguratei

PUBLICITATE

ccnz&mrL
USER”

I.C. COMXIMX l.A. PfYA
comercializează

PAPETĂRIE
IC VfHMr S.A Wv

CAIETE r-k DOJARE .
1 HÂRTIE IGIENICA 
B HÂRTIE AMBALAJ 
A COLI MINISTERIALE1.
ROLE CASE DE MARCAT

Cumpărați acum /

1
DEVA - 226042; HUNEDOARA - 722623; BRAD 
651790; VULCAN - 570605; LUPENI - 560603

GIUJPUL SCOI AR AGRICOL GEOAGIU
organizează în perioada 7-9 iulie 1998

concurs de admitere în liceu și școală profesională pentru 
școlarizarea elevilor în anul de învățământ 1998/1999 la 

următoarele meserii:
( Clasa a IX-a LICEU - învățământ de zi:)

- Contabil, planificator, statistician
- Horticultor
-Topograf pentru agricultură și amenajarea teritoriului
- Operator în industria cărnii, laptelui și conservelor
- Veterinar
- Silvicultor

(Anul I Școala Profesională - învățământ de zi:)

- Mecanic exploatarea tractoarelor și mașinilor agricole 
( Clasa a Xl-a LICEU - învățământ seral )

- Horticultor - 25 locuri
- Zootehnist - 25 locuri

- 25 locuri 
-25 locuri
- 25 locuri
- 25 locuri
- 25 locuri
- 25 locuri

- 25 locuri;

Relații suplimentare la secretariatul liceului, telefon 648236.
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La REMPES Deva
(Urmare din pag. 1) 

facem ordine în propria casă; 
să reorganizăm unele structuri, 
să reașezăm pe baze realiste și 
eficiente unele activități, să 
punem bariere în calea 
indisciplinei de orice fel. Am 
disponibilizat și vreo patru 
angaj'ați, avem deja contestații, 
vor urma și alte măsuri, vor 
apărea încă nemulțumiri. Dar nu 
putem închide ochii la greșeli, 
la nereguli, ia motivații  puerile. 
Vom fi impopulari, însă fabrica 
nu poate fi scoasă la liman cu 
duhul blândeții cu lozinci de 
genul “să mtfaânce și el o 
pâine".

"Noi vrem să-i determinăm 
pe toți angajații să înțeleagă că 
salariul se dă după muncă și 
rezultate, nu după nevoile sau 
greutățile fiecăruia, adaugă dl 
Mihai lacob. Astea- s criteriile în 
societatea pe care ne chinuim 
s-o construim de câțiva ani 
buni. Sunt posibilități să 
restrângem cheltuielile, să 
diminuăm consumurile, să 
micșorăm prețui de cost al 
produselor și serviciilor, încât 
să atragem beneficiari".

PAC e mare, dar n-are 
ban!

Aproape 80 ia sută din 
producția “Rempes" este 
destinată Regiei Autonome a 
Cuprului Deva. Și ani de zile 
“Rempes” sau UPSRUM au 
colaborat bine cu unitatea- 
mamă. Acum lucrurile s-au 
împotmolit. "Rempes” îi face 
servicii RAC, însă nu-și 
primește piața. A ceasta nu mai 
are bani, i s-au diminuat dras
tic subvențiile. Dar oamenii de 
ia “Rempes" trebuie plătiți. Ei 
au ieșit de mai multe ori în 
stradă din acest motiv. Ce-i de 
făcut? “Să căutăm mai multe 
comenzi în afara RAC Deva, 
consideră cu justețe dna 
Mari lena Dima. Avem unele 
colaborări cu FE Mintia, cu 
"Casiai", cu "Macon”; cu alte 
unități. Vom căuta in continuare 
beneficiari valizi, buni platnici, 
pentru ^~odusele și serviciile 
noastre. Este mai greu până ia 
sfârșitul anului, că abia atunci 
se încheie contractele pentru 
anul viitor. Oricum, căutăm și 
mai ales lucrăm ta calitate și 
operativitate, la capitolul 
prețuri, pentru a fi cât mah 
accesibile".

Dotare bună, oameni 
va 'r- - f

'este un im pe

Are hale multe, mari, în ge
neralbine dotate tehnic, chiar 
dacă unele agregate, 
instalații, mașini-unelte nu 
sunt de foarte înalt 
randament. “A vem și oameni 
capabili, profesioniști de , 
clasă, cu care putem împinge 
lucrurile pe calea tranziției ia 
economia de piață, 
subliniază di Mihai iacob. 
Până atunci mai este vreme. 
Deocamdată trebuie să oprim 
căderea, să ne recuperăm 
datoriile, să diversificăm 
producția și serviciile. Altfel 
nu rezistăm”.

Pe această linie a 
perfecționării și diversificării 
producției se înscriu șț 
eforturile de colaborare cu 
parteneri străini. Sunt 
demarate mai de mult 
tratative cu două firme 
italiene; s-au semnat deja și 
niște precontracte. Cu una se 
scontează pe o asociere prin 
participațiune în sectorul 
turnătoriei de oțel; cu alta 

• intenția vizează cumpărarea 
de către "Rempes" a unei linii 
de producție a unei game 
largi de piese sinterizate, 
partenerul extern asigurând 
materia primă și desfacerea 
produselor. "Partea română 
este foarte interesată de 
această afacere, ca și cea 
Italiană de altfel, vom 
intensifica demersurile și 
sperăm ca nu peste mult 
timp să reușim", aprecia di 
Cristian Prodan.

Ne-a făcut realmente 
plăcere discuția cu noua 
echipă de manageri de ia S. C. 
Rempes S.A. Deva. Și nu ne 
îmbătăm cu apă rece, cum 
nici ei nu fac. însă există 
certitudinea că au venit ia * 

.locurile potrivite niște 
oameni potriviți, în care 
colectivul are în sfârșit 
încredere. Ei trebuie înțeleși 
și ajutați. în primul rând din 
interior, dar și de orga
nismele care ie coordonează 
existența. Nu vor pleca azi- 
măine angajații de ia 
“Rempes” cu buzunarele 
doldora de bani. Au însă 
nădejdea că, dacă vor munci 
ordonat și cinstit, vor avea 
servicii și salarii asigurate. 
Punându-și laolaltă ia lucru 
inteligența și brațele, vor 
putea coagula un colectiv 
puternic și apreciat, fără 
teama zilei de mâine. Oare 
et o re a mult spus ?

(Urmare din pag. 1) 
mic sacrificiu (de putere sau 
de prosperitate) pentru cauza 
Europei Centrale1'. Oare chiar 
așa să fie? Rămâne de văzut 
mai ales în perspectiva 
apropiată când Austria va 
prelua președinția U.E. Pentru 
noi însă, productiv cred că este 
punctul de vedere al acestor 
oameni politici, citați în cartea

dia etc.)”. La care ne 
îngăduim a presupune că 
acel “etc.” cuprinde și 
dosarele culturii, educației, 
schimbului de specialiști, 
turismului înțeles ca mod de 
cunoaștere și respect 
reciproc. închizând cartea lui 

Jacques Le Rider, un lucru 
rămâne limpede: integrarea 
noastră europeană nu se

Realitatea Europei 
Centrale

lui Jacques Le Rider, care cad 
de acord că “Mitteleuropa 
reprezintă un dat geopolitic 
încărcat de istorie, pe care s- 
ar putea grefa un program 
pragmatic de cercetare a 
cooperărilor asupra câtorvă 
dosare importante (mediul 
înconjurător^ transporturile. 
telecomunicațiile, mass-me-

poate face decât printr-o 
firească și prealabilă inte
grare central-europeană, 
ceea ce presupune înlo

cuirea eternului recurs la 
istorie, resentimentar și 
neproductiv, cu evaluarea 
lucidă și pragmatică a unui 
viitor european comun.

\ Vacantă plăcută, dragi copii!

| străzii și a apărut brusc în 

■ fața unei mașini. în urma 
| lovirii copilul a suferit mai 
| multe leziuni corporale, iar 
. a doua zi a murit în spital. 
1 în municipiul Petroșani, un 
| copil de 5 ani a fost 
| accidentat mortal de un 
I autovehicul sub privirile 

disperate ale mamei sale.
Miți 21 de copii au suferit 
| leziuni corporale în urma 
■ lovirii lor de către mașinile 
* din trafic. Este un bilanț 
I neplăcut al unui an școlar 

| încheiat. Este un semnal de 
■ alarmă pentru părinți și 
J educatori.
> De aceea, vacanța de 
| vară impune multe, multe 
| obligații din partea 
părinților care nu trebuie să

(Urmare din pag. 1) se rezume numai la a spune | 
copiilor ,, 
pe stradă!
mașini!” 

EducațiaI 
supune 
răbdare și perseverență ca 
și în celelalte domenii ale 
educației lor. Ca părinți, 
tot timpul trebuie să știm 
unde se află și ce fac 
copiii noștri. în această 
vacanță se va simți la copii 
lipsa educației din școală, 
de aceea ea trebuie 
suplinită de noi părinții, 
bunicii, de către toți cei 
apropiați lor. Copiii vor fi 
receptivi la tot ceea ce li 
se spune, dar nu trebuie să 
uităm să le spunem. Să fi ■ 
sfătuim cu multă răbdare. I 
Numai așa vacanța de vară | 
va fi o bucurie comună! j

Vezi cum mergi 
Fii atent la

rutieră pre- 
competență,

I 
I
I
I
I
I
I
I
i
I 
l
I
l
I

■ "

“Hațeqana” în turneu
T ......... ......... ..................

Ansamblul folcloric “Hategana" al Casei 
Municipale de Cultură Hunedoara șl-a continuat 
seria spectacolelor In Județ. Cu spectacolul “La 
(zvor de dor șl drag", “Hațegana” a fost oaspetele 
spectatorilor din Blăjenl, Certe] și Birșău. 
Spectacolele folclorice sunt închinate de 
așezământul Cultural huhedorean Zilei Drapelului, 
ce se va serba în această lună. (V.R.) ; ; , ;  • 

Mintea românului 
de pe urmă

(Urmare din pag. 1) 
neapărat bogăție genera
lizată, deoarece nici acolo nu 
umblă câinii cu covrigii în 
coadă, concurența, legea 
cererii și ofertei dominând 
întreaga viață economico- 
socială.

Vorbind despre cerere și 
ofertă, ajungem inevitabil la 
piață. Aici se pare că noi am 
pierdut un imens teren, dacă 
ne gândim că producția 
internă, în special cea 
agricolă, este puternic 
concurată și aproape deloc 
protejată în fața invaziei 
occidentale și orientale. A 
trebuit să treacă atâția ani ca 
să avem puterea să recu
noaștem că la noi s-a dus o 
politică deliberată de 
decapitalizare a producă
torului agricol și de umilire a 
lui, în timp ce agricultura 
performantă impunea 
susținere și stimulare. De 
unde actuala putere insista 
să deschidem larg ușile

importului, iată că acum 
chiar și dl ministru al 
agriculturii și alimentației, 
Dinu Gavrilescu, s-a speriat 
și afimă că produsele 
alimentare de import, de 
foarte proastă calitate, le 
concurează pe cele 
românești. Rău este că 
mintea de pe urmă a 
românului vine prea târziu, 
când deja am ajuns să 
avem un consum de circa 
cinci ori mai redus de lapte, 
carne și alte produse pe 
locuitor față de țările 
europene avansate. Bine ar 
fi însă ca cel puțin de aici 
încolo să mergem într-o 
direcție clară și bună în 
privința redresării șl 
relansării întregii economii 
pentru că piețe există, 
numai trebuie să le căutăm 
și să ne reconsiderăm 
opțiunile fără nici un fel de 
prejudecăți.

Relațiile PSDR * ApR 
pe un făgaș favorabil

Temele principale ale 
conferinței de presă 
desfășurate ieri la sediul 
PSDR Hunedoara-Deva le-au

reprezentat rezoluția adoptată 
la .Consiliul Național al 
partidului din 30 mai a.c., 
precum și relațiile cu Alianța 
pentru România în vederea 
constituirii unui puternic pol al 
social-democrației. în textul 

,.Rezoluției" se dezavuează 
poziția incorectă adoptată de 
către Partidul Democrat care 
în cadrul dezbaterilor la 
Bugetul asigurărilor sociale 
de stat a adus acuzații 
superficiale și nejustificate 
întregii activități a Ministerului 
Muncii și Protecției Sociale.

Referindu-se la activitatea 
Filialei județene a PSDR
\:

președintele acesteia dl 
Marius Surgent a apreciat 
că partidul a crescut 
numeric și calitativ fapt 
apreciat de altfel și la 
Consiliul Național al PSDR. 

Tot ieri la întâlnirea cu 
ziariștii dl deputat Dumitru 
Ifrim a mai informat pe cei 
prezenți că tratativele între 
PSDR și Alianța pentru 
România sunt pe un făgaș 
foarte bun, între aceste 
partide existând multe 
puncte comune. De ase
menea, au fost vehiculate 
și numele celor doi 
succesori la Poliția Vete
rinară unde în postul de 
director va fi numit doctorul 
Dimitrie loschici iar la 
Direcția Sanitară a județului 
a fost delegat dr loachim 
Oană în funcția de director 
adjunct.

Corne! POENAR 
____________________________ /

a >iRST ROMANIAN, DISTRIBUTION SRL
Distribuitor al produselor 

MOLNL YCKE și. LE A E, 
angajează tineri dinamici (experiența în vânzări ar 

constitui un avantaj), pentru postul de agent comercial. 
Trimiteți CV pe Fax la nr.t 069-229562 

Condiții deosebite!
Zona de activitate jud. Hunedoara.

ISC GENERAL SIMPREST SA 
SIMERIA

anunță:
având in ve/iere debitele mari >1 Imposibilitatea 

societbtll de plata a furnizorilor Invitam pe toll cei 
care au debite mal vechi de trei luni si procedeze 
Imediat la plata acestora. In caz contrar începând cu 
data de I Iulie 1998 vom trece la rezilierea contractelor 
«I sistarea tuturor prestațiilor.

Aceasta masuri a fost InlflatA șl aprobata In țedlnta 
AGA din data de 8.06.19»*.

(Urmare din pag. 1) Grupul Școlar “Grigore Moisil” Deva I
de știință cu largă recu
noaștere internațională, a fost 
inspirată de faptul că el a fost 
primul care a introdus mași
nile de calcul în învățământ, 
anticipând că ele vor fi o 
componentă obligatorie a vieții 
noastre cotidiene, iar unitatea 
școlară deveană a fost primul 
liceu minier care a inclus 
informatica între obiectele de 
studiu. De asemenea, mai 
preciza dna Ruxandra Burs, 
directoarea lice&lui, în viziunea 
lui Grigore Moisil matematica 
este o știință care se întinde 
de la filozofie până la 
inginerie. Deci aici se înscrie 
și liceul cu profil tehnic, 
administrativ - economic și de 
cultură generală.

Festivitatea schimbării 
numelui a fost deschisă de o

slujbă de sfințire a plăcii cu 
numele ce patronează liceul, 
oficiată de un sobdr de preoți, 
în frunte cu dl Alexandru 
Hotăran, protopop. în timpul 
slujbei și-a făcut simțită 
participarea și Dumnezeu, 
binecuvântând schimbarea și 
pe cei prezenți cu câțiva stropi 
de ploaie, ceea ce este, con
form credinței noastre, un 
semn de bun augur, cum 
sublinia un vorbitor.

După oficierea slujbei, dna 
directoare Burs a făcut o 
succintă prezehtare a 
personalității celui al cărui 
nume a fost ales de instituția 
pe care o conduce, cât și a 
grupului școlar înființat în 
196?). Baza sa materială este 

compusă din 29 săli de clasă, 
cabinete și laboratoare, un

bloc cu 10 ateliere, cămin - 
internat, cantină, alte dotări. 
Grupul dispune de cadre 
didactice bine pregătite și a 
dovedit mobilitate în privința 
schimbării profilelor sale astfel 
încât să răspundă cerințelor 
actuale ale pieței forței de 
muncă.

La momentul festiv al 
adoptării noului nume au fost 
prezenți dnii Pompiliu Budulan, 
prefectul județului, Mircia 
Muntean, primarul muni
cipiului, Dumitru Gâlcescu, 
viceprimar, Dorin Crișan și 
.Simidh Molnar, inspectori 
școlari generali adjuncți, 
directori de școli și țicee, 
profesori și elevi ai Grupului 
Șdolar “Grigore Moisil” Deva. în 
cuvântul său dl Budulan a 
precizat că a fost elev al acestui

liceu în prima sa promoție, de 
foștii săi profesori legându-l 
amintiri de neuitat. Dl Mircia 
Muntean și-a exprimat 
încrederea că noul nume va 
fi un stimulent care să situeze 
liceul între cele mai bune din 
Deva. Și dl Dorin Crișan 
aprecia că numele lui Moisil, 
“cea mai valoroasă perso
nalitate din a doua parte a 
secolului al XX-lea 
românesc”, este o recu
noaștere a valorii acestui 
liceu, pentru care ziua de joi 
va rămâne “un moment de 
răscruce, din care vrea să fie 
mult mai mult decât a fost”.

După momentul festiv 
invitații au ciocnit o cupă de 
șampanie. Pentru elevi și 
profesori ziua s-a încheiat cu 
festivițatea de premișre.

__  a ____ Ziar editatele
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