
** Abonat de multă vreme al

din satul Căinelu de Sus, comuna 
Băița, ne-a scris câteva rânduri 
pe adresa redacției. Dumnealui 
ne roagă să facem cunoscută 
dispariția fiicei sale, Maria 
Lucreția Haneș, de 31 de ani, din 
satul Târnăvița, comuna 
Brănișca.

„Nu știm dacă mai este în 
viață sau nu (...), nu mai știm 
nimic de soarta ei. Mulți oameni 
din satul Târnăvița spun că este 
moartă și aruncată în Mureș”, 

.afirmă dl Anghel Haneș.

Pe marginea unei scrisori

Când a plecat, nu s-a gândit ce lasă în urmă
în comuna Băița ne-am 

adresat dlui pit. major Dorin 
Lugojan, șeful postului de poliție. 
Cunoscând cele mai mici 
amănunte referitoare la acest 
caz, dumnealui ne-a oferit sprijin 
și înțelegere, însoțindu-ne la casa 
cu nr. 26 din Căinelu de Sus, unde 
locuiesc părinții și fetița persoanei 
dispărute.

Pe dl Anghel Haneș nu l-am 

găsit acasă. Ne-au ieșit în 
întâmpinare fetița loana-Narcisa 
Miclăuș, de 10 ani, și bunica 
acesteia dna Maria Haneș. 
Ambele ne-au confirmat cele 
relatate în scrisoare, Narcisa 
spunând că nu și-a mai văzut 
mama din luna noiembrie 1997. 
Este un copil frumos și tare isteț, 
pe care soarta l-a determinat să 
gândească la fel ,,ca oamenii 

mari”. Cu toate că îi este nespus 
de dor de mămica ei, din ochi nu 
i-a picurat vreo lacrimă. Probabil 
că atunci când mama ei a 
părăsit-o a plâns destul și 
lacrimile i-au secat. De tatăl ei nu 
își amintește prea bine, căci a 
trecut ceva timp de când nu s-au 
mai întâlnit. Locuiește cu bunicii 
care îi asigură, în limitele 
posibilităților și a pensiei de 

300.000 lei/lună, cele de 
trebuință. Iar Narcisa încearcă 
să le facă bucurii, străduindu-se 
să învețe cât mai bine, așa încât 
anul acesta a obținut premiul I.

Dna Maria Haneș își mai 
plânge și acum fiica. Nu înțelege 
de ce aceasta, dacă trăiește, nu 
vine să-i vadă căci ei sunt 
bătrâni și bolnavi, iar fetița are 
mare nevoie de mângâiere și de o 

vorbă dulce de părinte.
Din surse ale poliției locale 

am aflat că Maria Lucreția 
Haneș a locuit până la data 
dispariției în concubinaj cu 
Dorin Cînda, în satul Târnăvița. 
Au stat împreună 4 ani de zile 
și au un copil de 11 luni, care și 
el, la fel ca Narcisa, a rămas 
fără mamă, în îngrijirea bunicilor, 
în această perioadă, în care au 
locuit împreună, M.L Haneș a 
mai părăsit domiciliul pe o 

_________ Cristina CÎNDA 
(Continuare în pag. 2)
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La ferma
După perioade de seri

oase convulsii, de mărire și 
decădere, s-a ajuns acum ca 
S.C. Avicola Deva, firmă cu 
capital majoritar - în jur de 90 
la sută - de stat, să se 
găsească din nou în pragul 
relansării, existând certe 
posibilități ca începând din 
această toamnă să se 
ajungă la o producție de 
circa 70.000 ouă pe zi, iar 
din 1999 să se realizeze 
anual circa 3.000 tone de 
carne de pasăre. Pentru a 
atinge asemenea obiective 
se depun eforturi deosebite, 
umane și financiare, urmă
rind depășirea greutăților cu 
care se confruntă fermele și

Americanii vor investi
pe piața de capital 

românească
Analiștii financiari apre

ciază că acest an este unul 
de regres pentru investitorii 
străini prezenți în România. 
Astfel, dacă anul trecut au 
fost făcute investiții de 
portofoliu în valoare de 800 
milioane de dolari și In
vestiții directe de 1,2 mili
arde de dolari, anul acesta, 
până la această oră, acestea 
s-au ridicat doar la 50 
milioane de dolari. în acest 
moment, după cum declară 
Ștefan Boboc, președintele 
Comisiei Naționale a Valorilor

de reproducție din Leșnic există 
promisiuni certe

firma în ansamblul său.
Dacă până de curând s-a. 

produs o adevărată crimă 
tehnologică, întrerupând 

S.C. Avicola Deva - în pragul 
relansării (I)

pentru aproape un an de zile 
lanțul reproducției, care este 
o verigă de bază în producția 
avicolă, iată că s-au luat 
măsuri decisive pentru a 
corecta o astfel de greșeală 
elementară. în context este 
de remarcat rolul esențial ce 
revine organizării repro

Mobiliare, două mari fon
duri de investiții americane 
care au pregătit 200 de 
milioane de dolari pentru 
achiziționarea de acțiuni din 
țara noastră, așteaptă 
clarificări în privința stabi
lizării legislative. Fondurile 
româno-moldovenesc și 
Marea Neagră sunt inte
resate în primul rând de 
răspunsul ministrului 
privatizării, privitor la 
schimbările care vor fi 
operate în Legea 
privatizării. 

ducției prin circuit închis în 
cadrul firmei, reducând 
substanțial costurile prin 
renunțarea la aducerea 

materialului biologic pentru 
popularea fermelor cu pui de 
o zi de la alte ferme din țară 
situate la sute de km. Pentru 
a realiza un asemenea 
obiectiv, la ferma nr.6 din 
Leșnic - de reproducție și 
rase grele - unde dna ing. 
Alexandrina Moldovan

Marți, 23 iunie, s-au dis
putat 4 meciuri în care s-au 
înregistrat rezultatele:

BRAZILIA ■ NORVEGIA 1- 
2;

MAROC - SCOȚIA 3-0; 

lucrează de 21 de ani, iar 
tehniciană Angela Ișfan se 
detașează prin competență 
și profesionalism în reali
zarea acțiunilor sanitar - 
veterinare, s-a făcut 
popularea cu peste 30.000 
de puicuțe provenite de la 
ferme de selecție din țară. 
Evoluția acestor puicuțe, 
cum am văzut și ne-a relatat 
șefa fermei, dna Moldovan, 
are loc conform tehnologiei 
de creștere stabilită, la 
cântărire greutatea medie 
fiind de 1100 g, iar cocoșii 
au ajuns la 1500 g.

Nicoiae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)

ITALIA -AUSTRIA 2-1; 
CHILE - CAMERUN 1-1.
Marea surpriză a grupei 

A a fost înfrângerea 
suferită de Brazilia în fața 
Norvegiei, primită cu o 
bucurie de nedescris de 
către norvegieni, consi
derând-o "cea mai mare 
victorie din sportul 
norvegian".

Azi, 25.06, au ioc par
tidele OLANDA - MEXIC, 
BELGIA - COREEA DE 
SUD (de ia ora 17,00), 
SUA - IUGOSLAVIA și 
GERMANIA - IRAN (de ia 
ora 22,00). (S.C.)

C.D.R - restructurare 
sau dispariție

Convenția Democrată 
din România scârțâie 
din toate încheieturile. 

Câștigarea alegerilor din 

noiembrie ’96 și ascensiunea 
la putere a dezbinat, în loc să 
coaguleze, forțele politice 
care o compun. Previziunile 
unor analiști politici, care 
susțineau iminența unei 
dezmembrări a PDSR-ului, 
fost partid de guvernământ, 
la intrarea acestuia în 
opoziție, s-au dovedit 
complet eronate, lată că cea 
care riscă să se destrame 
este tocmai forța politică ce a 
câștigat alegerile.

"Tornada" de la Voița
Oamenii locului așa-i spun 

fenomenului meteorologic ce a 
avut loc în prima zi a acestei 
săptămâni - tornadă - deși 
termenul este, poate, exagerat. 
Dar de fapt ce s-a întâmplat?

Ziua se pregătea să plece. 
Deodată, deasupra comunei Vorța 
s-au adunat nori groși, negri 
precum o turmă de bivoli, foarte 
aproape de pământ. Oamenii îi 
priveau cu mirare și oarecare 
teamă deoarece nu mai văzuseră 
așa ceva. Știau, simțeau că se va 
întâmpla ceva, fără să bănuiască 
ce. De aceea s-au grăbit să se 
adune pe la case împreună cu 
animalele duse la păscut. 
Deodată, urgia a pornit. Un vânt 
puternic ce îndoia copacii, făcea 
să trosnească crengile acestora. 
Din nori au început să curgă stropi 
mari și grei ce nu lăsau privirea 
să străbată mai mult de un metru. 
Imediat asupra pământului au 
început să se prăvălească boabe 
de gheață. Mari și dese. într-un 
minut-două pământul, din verde, 
a devenit alb. Vijelia puternică, 
ploaia torențială erau 
înfricoșătoare și parcă nimeni nu 
înțelegea ce se întâmplă.

Apoi, după circa cinci minute, 
totul a încetat brusc, așa cum și 
începuse.

-Așa ceva n-am văzut de când 
sunt, deși am 51 de ani - ne-a spus 
dl Damian Miclăuș, viceprimarul 
comunei Vorța și locuitor al satului

Firește, se pune între
barea de ce s-a ajuns la o 
asemenea situație. Sunt 
cel puțin două cauze 
majore care au favorizat-o: 
în primul rând, C.D.R. nu 
are încă o doctrină clară ce 
poate lega între ele 
partidele care o compun, 
individualizând-o totodată în 
ochii electoratului. în al 
doilea rând, țărăniștii, prin 
autointitularea lor ca cel mai 
important partid al Con
venției, și-au atras criticile 
celorlalte formațiuni politice 
aliate. Cea mai mare parte 
a „ciolanului" a fost aca
parată de PNȚCD, ceilalți 
fiind, evident, defavorizați, 
în legătură cu această

_________Andrei NiSTOR 
(Continuare în pag. 2)

Valea Poienii. Parcă cerul a 
coborât pe pământ ca să-l 
distrugă.

Oamenii din satele Visca, 
Valea Poienii și Luncșoara au 
ieșit din case să constate ce 
s-a întâmplat concret, în 
suprafețele cultivate cu grâu, 
cartofi, porumb, legume ș.a. Și 
ceea ce au văzut l-a îngrozit. 
Totul era una cu pământul, de 
parcă un tăvălug uriaș a trecut 
peste edituri. Bărbații s-au 
prins cu mâinile de cap, femeile 
au început să plângă.

- Știți - ne spunea Virgil 
Benea din satul Visca - noi cei 
ce trăim în zona de munte 
muncim greu pentru a obține 
recolte cu care să ne hrănim. 
Iar în acest an culturile au 
pornit bine. Porumbul s-a 
înălțat binișor, cartofii au 
început să înflorească. Speram 
în recolte bune. Și iată că, în 
cinci minute, totul s-a dus de 
râpă.

O femeie, tot din Visca, a 
intrat în discuție:

- Vin de la locul unde aveam 
legume. Foarte frumoase. 
Acum nu mai am nimic.

Și pe obraji au început să- 
i curgă lacrimi mari, grele.

Traian BONDOR, 
________ Corne! POENAR 

(Continuare în pag. 2)

Simpozion privind automatizarea 
cu ajutorul pneumaticii

în organizarea Camerei de 
Comerț și Industrie a județului 
Hunedoara, ieri la sediul acestei 
instituții a avut loc un interesant 
simpozion, unde firma FESTO din 
Germania a prezentat ofertele 
sale având ca temă „Automa
tizarea cu ajutorul pneumaticii". 
Au participat specialiști de la S.C. 
Siderurgica Hunedoara, S.C. 
Umirom Petroșani, Cepromin 
Deva, Romtelecom, Facultatea de 
inginerie Hunedoara, de la alte 
numeroase unități cu capital de 
stat și privat interesate în 
domeniu.

Scopul simpozionului a fost 
acela de a arăta pe viu cum 
funcționează pneumatica com
binată cu electronica, prezen
tând în detaliu noile elemente 

apărute în acest domeniu. 
Respectând o tradiție în domeniu, 
asemenea manifestări intere
sante sunt organizate din doi în 
doi ani. Simpozionul a avut și o 
parte practică cu scop didactic, 
unde s-a putut vedea relația între 
pneumatică, cibernetică și hi
draulică, având în vedere că 
automatizarea câștigă tot mai 
mult teren. Firma FESTO este 
prezentă în România înainte de 
1989, iar din 1994 are filială cu 
activitate permanentă în țara 
noastră, ea având servicii garan
tate în toată lumea. Referindu-se 
la istoricul firmei FESTO, repre
zentanții acesteia au subliniat că 
ea și-a început activitatea în anul 
1925, pornind la lucru cu două 
mașini staționare de prelucrat 

lemnul. Firma s-a dezvoltat 
permanent, după 1970 trecând 
la producerea de automate 
programabile.

Dezbaterile ce au avut loc 
au privit întreaga arie de 
probleme specifice domeniului, 
stabilirea unor asemenea 
contacte demonstrând utili
tatea lor. Discuțiile au vizat în 
special probleme privind 
variantele de cilindri, acționările 
pneumatice liniare, unitățile de 
translație, greiferele pentru 
manipulări, elementele pentru 
comenzi pneumatice, pre
pararea optimă a aerului 
comprimat, tehnica sistemelor 
la FESTO, pregătirea și 
perfecționarea în cadrul tehnicii 
automatizării și altele. (N.T.)
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Când a plecat, nu s-a gândit 
ce lasă în urmă

(Urmare din pag. 1)

durată de două luni. Din 
declarația concubinului reiese că 
la data dispariției se aflau 
amândoi în municipiul Deva. S-au 
despărțit pentru o oră în fața 
magazinului ,.Tineretul”. La 
întoarcere, femeia era în stare de 
ebrietate, motiv pentru care D.C. 
a trimis-o acasă. Numai că ea nu 
a ajuns nici la Târnăvița, nici la 
Căinelu de Sus.

Ulterior, câteva persoane 
cunoscute au afirmat că au mai 
întâlnit-o, însă purta altă 
îmbrăcăminte decât cea cu care 
fusese îmbrăcată în ziua 
dispariției.

La postul de poliție Bălța, dl 
pit. major Dorin Lugojan a 
efectuat o serie de cercetări în 
comună deplasându-se chiar și 
în comuna Vetel. înzestrat cu

multă răbdare, dumnealui i-a 
audiat pe concubin și pe tatăl 
persoanei dispărute îndru- 
mându-l pe acesta din urmă să 
sesizeze dispariția femeii la 
organul de poliție, respectiv 
postului de poliție Brănișca, pe 
raza căruia își avea domiciliul și 
de unde a dispărut M.L.H. Cazul 
este cunoscut și de către 
organele ierarhic superioare, 
acest lucru fiind confirmat 
telefonic de dl It. col. Iulian Bold, 
șeful serviciului ordine publică 
al Poliției municipiului Brad. 
Rămâne ca Poliția comunei 
Brănișca să continue 
cercetările necesare, deoarece 
este instituția competentă să 
soluționeze plângerea și să 
efectueze actele de punere în 
urmărire în vederea identificării.

Tornada" da la
Voița

(Urmare din pag. 1)

Tornada - să-/ zicem așa - a culcat copaci la 
pământ rupăndu-i, pe multi i-a smuls din rădăcină. 
A azvârlit țigle de pe case și acareturi, a dărâmat 
garduri, a împrăștiat fânul adunat în stoguri. Noroc 
că n-au fost victime omenești și în rândul 
anirpalelor. Oamenii au început să dreagă ceea ce 
se mai poate drege. înlocuiesc țiglele azvârlite de 
furtună, repară stricăciunile din ogradă, 
îndepărtează copacii smulși din rădăcină, adună 
crengile rupte ș.a.

Am întrebat-o pe dna Nicolița Beldean, inginer 
agronom la Vorța, dacă culturile își pot reveni.

- în foarte mică măsură și numai acolo unde 
plantele nu sunt rupte. Dar suprafețele cu astfel de 
culturi sunt mici. Va rămâne foarte mult pământ 
care, în acest an, nu va produce nimic.

Toți cei cu care 'am stat de vorbă la locul 
dezastrului ne-au spus că așa ceva, precum 
fenomenul meteorologic de luni seara, n-au mai 
pomenit pe meleagurile lor și nu vor uita cât vor 
trăi. Se roagă la Bunul Dumnezeu să-i ferească de 
asemenea fenomene.

P.S. Am aflat că o asemenea ‘tornadă"-o furtună 
puternică - s-a abătut și asupra comunei Boșorod.

Luni seara, în comuna Vorța, furtuna a distrus 
sute de metri de rețea electrică.
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6.00 România: ora 6 fix! 
8.10 Telemondial: știri de 
la CM ’98 9.00 TVR Cluj- 
Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 15.00 
Actualitatea editorială 
16.30 Telemondial 16.50 
Fotbal Olanda-Mexic (d) 
18.55 Sunset Beach (s,ep. 
244) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.30 
Jurnal, meteo, ed. 
specială 21.00 Destine în 
vremuri de război (s, ep. 
3) 21.50 Fotbal SUA- 
lugoslavia (d) 0.35 Canary 
Wharf (s, ep. 166)

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 

11.00 Comorile lumii (r) 
11.30 Cultura în lume (r) 
12.00 Sunset Beach (s/r) 
14.00 Em. în limba 

^germană 15.10 Limbi

_ _ C.D.R - restructurare
situație criticile nu au întârziat 
să apară. Cei mai vehemenți 
au devenit liberalii, aflați într- 
o evidentă creștere de natură 
politică, comparativ cu conul 
de umbră în care au intrat 
țărăniștii domnului Diaco- 
nescu. Sătul de rolul de 
cenușăreasă, P.N.L. aspiră la 
șefia alianței sau, cel puțin, 
așteaptă să fie tratat ca un 
partener și nu ca un 
subordonat docil.

în altă ordine de idei, se 
poate spune că forțele C.D.R. 
au fost slăbite și de „războiul” 
din interiorul PNȚCD. Acest 
conflict, amplificat de demisia 
dlui Ciorbea din fruntea 
Guvernului României, a 
degenerat prin plecarea*  
Alianței Civice din Convenție. 
Doamna Blandiana s-a declarat 
sprijinitoarea lui Ciorbea, 
atrăgându-și astfel criticile

sau dispariție
celeilalte părți a PNȚCD-ului. 
Situația nu este nici în prezent 
rezolvată, instalându-se o 
acalmie de suprafață care nu 
poate să prevestească nimic 
bun.

Toate acestea impun ca o 
necesitate restructurarea 
C.D.R. Demersurile dlui 
Vosganian și, de curând, cele 
ale fruntașului liberal, dl Valeriu 
Stoica, nu sunt, în situația 
actuală, deloc de neglijat. Ceea 
ce se propune este o revizuire 
din temelii a . structurilor 
alianței, definindu-se rolul 
fiecărui partid din interiorul său. 
Convenția Democrată trebuie 
să aibă o doctrină de centru- 
dreapta bine conturată. De 
asemenea, este necesară o

concentrare a deciziei, în 
acest sens fiind apreciabilă 
propunerea ca organizațiile 
civice să aibă doar un rol 
consultativ, fără drept de vot.

Cu siguranță că această 
redefinire a identității CDR 
ar avea mai mult succes 
dacă s-ar face concomitent 
cu schimbarea Legii 
electorale. Votul uninominal 
la Senat ar aduce în față 
omul și nu partidul, iar 
ridicarea pragului electoral 
ar sprijini și mai mult 
coagularea unor forțe 
politice. Cert este că CDR 
are nevoie urgentă de 
„oxigen”, altfel riscând să 
dispară de pe eșichierul 
politic românesc.

După ce a năvălit puternic, 
Mureșul se retrage

Apele Mureșului - grație digului ridicat 
cu mai mulți ani în urmă - n-au ajuns în 
localifățile Ilia și Săcămaș și nici în 
celelalte, dar a acoperit o mare 
suprafață de teren cultivat cu păioase, 
prășitoare, legume ș.a. Am discutat pe 
această temă - a pagubelor produse de 
inundații și cum se acționează pentru 
înlăturarea urmelor acestora - cu dl Liviu 
Orbonaș, primarul interimar al comunei.

atât casele, cât mai ales gospodăriile - 
grădinile, curțile etc.

- Care este situația actuală a apelor 
Mureșului ieșite din matcă?

- Au început să se retragă și încă în 
mare viteză. Asta pentru că viitura cea 
mare a trecut.

- Cum se acționează pentru a le 
ajuta să plece cât mai repede de pe 
culturi?

La ferma de 
reproducție 
din Leșnic

(Urmare din pag. 1)

Apele râului 
Mureș sunt încă 

mari. La Ilia 
mai multe zeci 

de hectare 
agricole sunt 

sub apă.__

- Apele Mureșului au acoperit circa 
1600 ha. Dintre acestea 350 erau 
cultivate cu grâu, 60 cu orzoaica, 70 cu 
ovăz, 650 cu porumb ș.a.

- Cum s-a acționat atunci când 
apele râului au început să se umfle?

- Cei din conducerea comunei, alți 
oameni am fost mereu pe dig și am 
intervenit acolo unde era pericol ca 
apele să-l fisureze. Am transportat 
pământ și nisip, cu utilaje de la Direcția 
județeană de drumuri și de la OGA. La 
Brâznic, în apropiere de sediul Agromec, 
am pus'pămănt și nisip împiedicând 
inundarea șoselei. Dnii Osoianu și Dănilă 
au mobilizat oamenii din Brâznic la 
aceste lucrări.

- Au fost inundate case?
- Doar trei gospodării la Cuieș. Nu

- Acolo unde nu au cale de 
retragere săpăm șanțuri, înlăturăm 
crengile adunate în locurile pe unde se 
scurge ș.a.

- Se mai salvează, oare, ceva din 
culturi?

- Nu știm încă. Sperăm că da. După 
ce se retrage apa rămâne mâl pe care 
nu știm cum îl vom îndepărta. Dar, 
suntem convinși că o mare suprafață 
cultivată este pierdută. Asta este 
situația și nu avem ce face. Oamenii ce 
trăiesc pe malul Mureșului sunt frați buni 
cu râul, dar uite că, din când în când, 
prietenul lovește. Iar dacă cu focul te 
poți lupta, cu apa n-ai șanse.

Traian BONDOR 
Corne! POENAR

înscrierea în asemenea para
metri a fost posibilă ca urmare 
a respectării tehnologiei și 
asigurării unor furaje de 
calitate, rafiile furajere fiind bine 
echilibrate sub raport proteic și 
al energiei metabolizabile.

De remarcat și faptul că toți 
cei 14 angajați ai fermei au fost 
selectați cu grijă din rândul 
celor mai buni foști salariați, 
starea de curățenie și de 
disciplină atestând că aici se 
lucrează cu seriozitate, chiar 
dacă, așa cum se știe, 
programul de lucru în ferme cu 
specific avicol nu îngăduie 
răgaz în nici o zi din an. De 
acest lucru ne-am convins 
văzând cum s-a desfășurat 
activitatea în fermă la sfârșitul 
săptămânii trecute. Dna 
Moldovan aprecia că există o 
bună atmosferă de muncă, 
salarizare și interes din partea 
actualei conduceri a unității 
pentru a atinge rezultate 
performante, urmând ca din 
toamnă aici să se obțină, la 
stația proprie de incubație, puii 
necesari populării fermelor 
pentru producția de carne. 
Există, deci, premise favorabile 
și promisiuni certe că Avicola se 
găsește înscrisă pe un drum 
bun, al relansării sigure, toate 
eforturile umane și financiare 
fiind circumscrise acestui scop.

străine. Spaniolă 15.35 
Doi ani de vacanță printre 
dinozauri (d.a) 16.00
Veronica - Chipul iubirii 
(s) 16.50 Tribuna parti
delor parlamentare 17.00 
Ceaiul de la ora cinci 
(div.) 19.10 Fotbal Belgia- 
Coreea de Sud (înreg.); 
Telemondial 22.00 De
monii (dramă Franța ’88)

Sport 23.00 Tropical Heat 
(s) 23.45 Talkshow sportiv 
cu B. Tudor

PRO TV

ANTENA I

tăcere (f/r) 12.40 
limită 13.00 Dem- 
și Makepeace (s) 
Știrile amiezii 14.10

7.00 Ora 7, bună 
dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.30 Insula 
misterioasă (s) 10.55 Ani
mal Behaviour (f/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Right 
Stuff I (dramă SUA 1983) 
15.00 Maria (s) 16.00 Nano 
(s, ep. 62) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 18.00 Povești 
extraordinare (s) 
Știrile PRO TV 
Chestiunea
Știrile PRO TV 
Melrose Place (s, ep. 81) 
21.15 Nikita (s, ep. 16) 
22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 111) 22.45 
Știrile PRO TV 23.15 
Cracker (s) 0.00 Procesul 
mondialelor

zilei

18.25
18.30
19.30
20.15

7.00 Dimineața de
vreme 10.00 Planeta vie 
(do) 10.35 Orășelul fantas
tic (s) 11.00 Un sunet în 
plină 
Fără 
psey 
14.00
Sfântul (s, ep. 29) 15.10 
Talkshow 16.35 Văduva (s) 
18.00 Esmeralda (s, ep. 84) 
19.30 Dallas (s, ep. 30) 
20.20 Twin Peaks (s, ep. 6) 
21.15 Cronici paranor
male (s, ep. 28) 22.45 Știri/

PRIMA TY
7.00 La prima oră (mag.) 

10.00 Celebri și bogați (s/r) 
12.00 Pretutindeni cu tine 
(s/r) 13.00 Știri 13.15 Starea 
de veghe (talkshow/r) 
15.05 Xuxa (show pentru 
copii) 15.30 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 16.00 
Știri 16.15 Pretutindeni cu 
tine (s) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 18.00 
Celebri și bogați (s) 19.00 
Știri 19.45 Meșterul casei 
(s) 20.15 Contralovitura (s) 
21.15 Cimitirul de mașini 
(co. SUA 1996) 23.00 Știri
23.30 Starea de veghe 
(talkshow) M

ACASĂ
9.00 Verdict: crimă! (s/r) 

9.45 Nimic personal (s/r)
10.30 Dragoste și putere 
(s/r) 11.15 Marielena (s/r) 
12.00 Din toată inima (s/r)
13.30 Secrete de familie 
(s/r) 14.15 The Nelson Af
fair (f/r) 16.00 Omul mării

(s) 17.00 Marielena (s)
17.45 Din toată inima (s) 
18.30 Concursul de 
Acasă 18.45 Din toată 
inima (s) 19.30 D.a. 20.00 
Dragoste și putere (s) 
21.00 Nimic personal (s)
21.45 Verdict: crimă! (s)
22.45 Big Country (w. 
SUA 1958) 0.30 Secrete 
de familie (s)

PRO TV - DEVA
05.45-06.15 Desene ani

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

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

10.40 Interviul săptămânii 
(r) 10.40-11.00 Muzică, 
publicitate 16.35-17.55 
Actualitatea (talk show) 
17.55-18.00 TELEX 22.05- 
22.15 Știri (r)

Joi, 25 iunie

O Berbec
Simțiți nevoia să vă 

sfătuiți cu cineva într-o 
problemă sentimentală. 
Veți primi o mulțime de 
sfaturi, va trebui doar să-l 
alegeți pe cel nimerit.

O Taur
Relația cu persoana 

iubită evoluează bine, ceea 
ce vă face mai optimist. 
Dacă vi se propune o 
excursie sau o petrecere, 
nu trebuie să aveți rezerve. 
Vă veți simți minunat.

C Gemeni
Stare fizică și psihică 

excelentă. Puteți pune pe 
rol o afacere. Din punct de 
vedere social sunteți 
avantajat.

Rac
Aveți chef de o plimbare 

și n-ar strica să o faceți. 
Câteva zile de odihnă vă vor 
spori randamentul și veți 
deveni apoi mai indulgent 
cu cei dragi. Un prieten vă 
va ajuta într-o problemă ce 
vă apasă de mult.

O Leu
V-ați propus să realizați 

un plan mai vechi. Cu toate 
că cei din jur vă vor ajuta, tot 
va fi greu.

O Fecioară
Meritele dv sunt 

observate de persoane cu 
funcții. De aceea primiți 
mult de lucru dar și bani.

O Balanță
Deși inspirația vă ajută în 

luarea deciziilor, tranzacțiile 
comerciale sunt prea 
riscante ca să merite să vă 
ocupați de acest domeniu. 
Nu fiți indiscret.

3 Scorpion
Puteți să vă consolidați 

relația cu persoana iubită 
sau puteți face o cucerire 
din anturajul dv. O veste de 
pe alte meleaguri vă va lua 
prin surprindere.

O Săgetător
Se întrevăd posibilități 

mari de câștiguri; n-ar fi 
exclus să primiți o sumă de 
bani sau un cadou. în rest, 
manifestați răbdare în ceea 
ce întreprindeți.

O Capricorn
Trebuie să plecați într-o 

călătorie . care se va 
transforma pe parcurs într
una de afaceri. Veți îmbina 
plăcutul cu utilul.

3 Vărsător
O mică schimbare în 

aspectul exterior vă va face 
bine. Vizita la coafor sau la 
cosmetică vă va trimite în 
alte sfere. Ați putea primi 
bani.

O Pești
Ceea ce veți întreprinde 

azi va fi încununat de 
succes. Abordați orice 
domeniu, veți găsi 
colaboratori și parteneri de 
dialog. întâlnirea cu familia 
va fi plăcută și relaxantă. Vi 
se va face o supriză pe care 
v-o doreați.

,X
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Un destin împlinit
f ® O fetișcană vine la Deva și nu mai pleacă 

® împliniri
® Curajul de a îndrăzni
® Urcușul
® Ce este ALIMENS?
® De perspective să mai vedem.

Pentru reporter, un interlo
cutor sincer și cu inima des
chisă este o adevătară mană 
cerească. Un asemenea om 
este dna Valerica Bican, una din 
cele două patroane ale SC 
ALIMENS 22 SRL din cartierul 
Progresul cu care am stat de 
vorbă zilele trecute.

- Ziceați că nu sunteți 
născută în Deva. Cum ați 
ajuns aici?

- Am văzut lumina zilei într- 
un sătuc al Munteniei, unul de 
munte. Mama, văduvă, a crescut 
trei copii. Am făcut șapte clase 
și mama voia să mă țină acasă 
că la noi n-a fost colectiv. Când 
am împlinit 17 ani am venit în 
vizită la fratele meu care se sta
bilise la Deva. N-am mai plecat 
de aici. M-am angajat într-o fa
brică unde am lucrat o vreme 
apoi am intrat în comerț. Am fă
cut liceul, precum și cursuri de 
calificare. Eu am deschis prima 
alimentară cu autoservire din 
Deva. între timp m-am căsătorit.

- Evenimentele din De
cembrie '89 unde v-au 
prins?

- Conduceam unitatea a- 
ceasta. Când s-a dat drumul pri
vatizării, împreună cu colega 
mea, dna Elena Ursu, am hotărât

• CEC fără acoperire
Elena Vișan din Deva, admi- 

I nistrator al SC Vis Limona SRL, 
■ știa că nu mai are bani în cont și 
. a încercat o cacialma cu gândul 
I absurd că va ține. A cumpărat 
I de la SC Farina SA Alexandria 
. 18 tone făină de grâu emițând 
I un CEC în valoare de 43.274.016 
| lei. Când vânzătorul s-a prezen- 
. tat să-și încaseze banii a con- 
I statat că a fost tras pe sfoară. 
| Urmează ca și E V. să fie trasă, 
. nu pe sfoară, ci la răspundere.

Câinele de pe scară
Pe una din cele cinci scări 

ale blocului 37 de pe Aleea 
Neptun s-a aciuat un câine care 
stă noaptea la ușa unui aparta
ment. S-a stabilit acolo întrucât 
cineva i-a așternut o cârpă și îi 
dă de mâncare. Unii locatari de 
pe scară nu-i au baiul, pe alții 
însă prezența patrupedului îi 
deranjează deoarece îi mârâie 
când trec pe lângă el și-l apucă 
lătratul noaptea. Se tem tare de 
el în special copiii. Are dreptate 

să închiriem acest spațiu. Aveam 
amândouă 80.000 lei și ne tre
buiau 120.000. Am pus garanție 
bunuri din casă și ne-am împru
mutat de suma de care mai a- 
veam nevoie. Am înfirntat SC 
ALIMENS 22 SRL.

- începutul cum a fost?
- Ca orice început, știți dum

neavoastră cum sunt începuturile, 
în orice caz, trei luni de zile, eu și 
partenera mea n-am luat salariu, 
încet, încet și cu multe necazuri 
treaba a început să se miște și 
iată că acum suntem una dintre 
cele mai căutate și apreciate uni
tăți comerciale din municipiu.

- Vă rugăm să vă prezen
tați unitatea.

- Avem, în principal, profil ali
mentar. Adică vindem toată gama 
de alimente, în plus diferite obiec
te de care are nevoie gospodina 
acasă și familia ei.

- Cum merge aprovizio
narea?

- Aducem numai marfă de 
cea mai bună calitate de la unități 
de prestigiu din țară, indiferent de 
distanță. Mușchiul, de pildă, îl pri
mim de la o unitate din Slatina ce 
face cel mai bun mușchi din țară.

- Dar vânzarea?
- Merge, deși oamenii au tot 

mai puțini bani. în timp ne-am

Comercianti iliciti
I »

Comerțul, mai bine zis a face 
comerț este permis, dar numai în 
condițiile legii, adică pe bază de 
autorizație eliberată de organele 
abilitate. Treaba aceasta se cu
noaște foarte bine, numai că unii n-o 
respectă. Pe raza municipiului Deva 
au fost depistați practicând un astfel 
de comerț suceveana Elena Miron 
și buzoianul Remus Nicolai. Au fost 
amendați și, totodată, li s-a confiscat 
marfă în valoare de 1.275.000 lei, 
respectiv, 1.130.000 lei.

cea de a doua tabără. Alo, Eca
risajul?

în loc de flori, 
buruieni

Sunt instalate vaze de beton 
și în fața magazinului "Renault" de 
pe bd. Decebal. Nimeni nu le are 
baiul, cum se zice, de aceea sunt 
pline de buruieni. Cine ia inițiativa 
să planteze, în locul buruienilor, 
flori? Poate chiar cei care mun
cesc în unitățile comerciale din 
apropiere.. 

format o clientelă stabilă. De la 
noi cumpără nu numai deveni. 
Vin oameni și din Hunedoara, 
Orăștie și chiar mai departe 
fiindcă știu că la noi găsesc 
cea mai bună marfă.

-Ce adaos comercial 
aplicați?

- Maximumul este de 16 la 
sută, dar sunt produse - cum 
este laptele și produsele lactate 
- unde aplicăm 10 la sută. Pro
cedăm astfel gândindu-ne la co
pii, la oamenii în vârstă care au 
zilnic nevoie de astfel de pro
duse. Știți, de la noi cumpără și 
oameni cu bani mulți.

- Câți angajațLare socie
tatea?

- Douăzeci și doi. Toți oameni 
harnici, cu o comportare ire
proșabilă față de cumpărători. 
Astăzi oamenii sunt foarte pre
tențioși. Toți angajații au carte de 
muncă și le asigurăm un salariu 
bun.

- Ce relații există între 
societate și instituțiile față de 
care are obligații financiare?

- Foarte bune. Când facem 
bilanțul avem grijă să ne achităm 
de toate datoriile - chirie, impo
zite, salariile oamenilor etc. A- 
cesta este un lucru sfânt pentru 
noi. Nu avem nici un leu datorie 
față de nimeni.

Perspective, dnă 
Valerica?

- în funcție de legislația ce 
se va adopta. în orice caz, nimic 
nu este sigur în România și noi 
cei ce ne-am privatizat ne pu
tem aștepta la orice.

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

Hoții de roti I
• » *

Adrian Mircea Drăghici și I 
Andrei Mureșan sunt elevi. Va- | 
sile Leca nu mai este și nici | 
ocupație nu are. Iosif Macarie - ■ 
are 34 de ani și este adminis- | 
trator la AF Robert și Andrei, i 
Toți patru s-au organizat în ban- ! 
dă ce și-a ales drept obiect de I 
activitate: furtul de roți de auto- | 
turisme. Au trecut la treabă, dar ■ 
nu pe raza Hunedoarei, ci a • 
municipiului Deva. Poliția de- | 
veană le-a depistat ocupația și | 
i-a prins în plină activitate. Și-or J 
fi propus cei patru să lase I 
Deva ...desculță? La întrebarea | 
asta vor răspunde în fața ■ 
instanței. ‘
___ _______________ J

Țigăncușele și 
câinele

Treceam într-o zi pe strada 
Treboniu Laurian. Era aproape 
pustie. în fața porții unei case 
două țigăncușe se apucaseră 
de jucat în stilul specific etniei 
din care făceau parte. Treaba 
asta nu-i plăcea unui dulău aflat 
dincolo de gard, care ie lătra 
fioros. Lătratul lui le amuza pe 
țigăncușe, care dădeau tot mai 
puternic din buric.

Nașteri, căsătorii, 
decese

Până în prezent la nivelul 
municipiului Deva s-au înregis
trat 496 de nașteri, cu 37 mai 
puțin față de perioada similară a 
anului trecut.

S-au încheiat 208 căsătorii 
față de 195 cât s-au înregistrat 
în aceeași perioadă ianuarie - 
iunie. Numărul deceselor pe 
1998 până la 22 iunie se ridică 
la 433, cu 13 mai puțin decât în 
perioada ianuarie - iunie 1997.

Ajutoare sociale
Potrivit datelor pe care ni le- 

a oferit doamna Maria Pîrvu, șef 
birou Autoritate Tutelară și Pro
tecție Socială din cadrul Primă
riei Deva, în prezent în plată 
pentru ajutorul social figurează 
324 de persoane. Comparativ 
cu lunile anterioare numărul

îndrăgostiți de zborul cu eeromodele
Foto Traian MÂNU

PE JOS rr

Fără doar și poate - și nu 
exagerăm nici un pic afirmând 
așa ceva întrucât-l-am străbătut 
pe jos în lung și-n lat - Progre
sul este cel mai curat cartier al 
municipiului reședință de județ. 
Am mers la pas și n-am văzut pe 
jos nici o hârtiuță, muc de țigară 
sau altceva. La curățenie se 
poate adăuga, tot ca o carac
teristică a acestuia, liniștea. 
Faptul se exptică prin aceea că 
în cartier nu există străzi, ci 
numai alei și nici artere cu circu- 
4ație intensă. Cartierul, ce și-a 
luat numele de la o stradă lătu
ralnică lui, este alcătuit din blo
curi cu cinci nivele, cu o singură 
excepție dată de un bloc turn; 
înecate în verdeață, cu mulți 
pomi și multe flori. Nu există 
mini-grădini de legume, dar mulți 
oameni au pus în valoare spațiul 
dintre cartier și DN 7, ceea ce 
nu este un lucru rău. Am văzut 
puțini trecători prin cartier - era 
o zi însorită când am fost acolo 
- și foarte puțini copii. Poate 
puștii și puștoaicele, intrând în 
vacanța de vară, or fi plecați pe 
la bunici sau cine știe unde. Do
uă lucruri sunt, de asemenea, 
specifice cartierului: aproape 
toate ferestrele de la parter au 
gratii, iar locuri de joacă pentru 
copii nu există. Noroc de curtea 
școlii, unde cei mici se adună să 
bată mingea.

Un lucru interesant este a- 
cela că în cartier privatizarea n- 

persoanelor ce beneficiază de 
ajutor social este în scădere de 
la lună la lună. Acest lucru se 
explică fie prin dobândirea unui 
loc de muncă în diferite sectoare 
sau prin neprezentarea adeve
rinței de la Oficiul de Forță de 
Muncă și Șomaj. între cei care 
beneficiază de aceste sume sunt 
familii ai căror membri au ajuns la 
15 persoane (două cazuri), apoi 
urmează câteva situații cu 10, 9, 
8 până la o singură persoană. 
De asemenea, doamna Maria Pîr
vu ne-a mai precizat că plata a- 
jutoarelor sociale pentru luna 
aprilie a.c. se va efectua joi și 
vineri în această săptămână, 
respectiv în 25 și 26 iunie.

Fără loc de muncă
Situația dificilă în care se re

găsește economia națională face 
ca numărul șomerilor, respectiv 
rata șomajului, să fie fparte mare.

PROGRESUL
a pătruns aproape deloc sau, în 
orice caz, foarte puțin. Nici-un om 
ce are locuința la parter nu și-a 
spart apartamentul spre a ame
naja o unitate comercială. Am vă
zut doar un chioșc nu prea încă
pător, ce desfăcea dulciuri, dar 
nici acela n-avea orar de func
ționare, așa că n-am putut afla 
dacă mai stă în picioare sau nu.

Un om cu care am stat de vor
bă mi-a spus că, în majoritate, cei 
ce locuiesc în Progresul lucrează la 
Mina Deva, la IRE, care-și are sediul 
în apropiere, Casial Chișcădaga, 
Termocentrala Mintia ș.a. Unitățile 
amintite mai sus n-au scos încă 
oameni în șomaj, sau mai bine zis 
foarte puțini și asigură salarii fru
moase. N-am fost în casele oame
nilor, dar în cartier am văzut foarte 
multe mașini mici, așezate în locuri 
special amenajate pentru parcare, 
dar și pe trotuare, alei și chiar pe 
spații ce ar trebui să fie verzi, dar 
nu sunt. Un om ce trebăluia în mă
runtaiele unei bacii- și ne-a rugat să 
nu-i dăm numele ne-a spus:

- Lucrez la IRE și mă gândesc 
la viitor cu îngrijorare deoarece 
am auzit că în domeniul nostru de 
activitate se vor produce mari 
schimbări și mulți oameni vor fi 
scoși în șomaj în scurtă vreme.

- Dacă vă veți număra printre 
ei - ceea ce nu vă dorim - ce veți 
face?

Pagină realizată de Traian BONDOR, Corne! POENAR

Astfel, numai la Deva numă
rul celor care se află în căutarea 
unui loc de muncă se ridică la 
6873. Din acest total 3156 bene
ficiază de ajutor de șomaj, 365 de 
integrare profesională, 1214 de 
alocație de sprijin, iar 2138 sunt 
neindemnizați.

La cantină
Numărul persoanelor care 

servesc masa la cantina Pri
măriei Deva se situează zilnic în 
jurul a 330 de persoane.

Deși alocația pentru masa 
zilnică se ridică la numai 5.800 
de lei - din care 1000 de lei re
prezintă pâinea - se reușește 
un meniu bun sub aspect cali
tativ și cantitativ.

Potrivit ultimelor acte nor
mative se va indexa costul unei 
mese zilnice, ceea ce va permite 
îmbunătățirea în primul rând a 
meniurilor.

Ij

- Eu știu? Practic meseria ce 
o am de mulți ani, mai am puțin 
până la pensie. Ce aș putea fa
ce, de ce să mă apuc? Vai de 
noi și de țara asta că ne pră
bușim!

Am fi vrut să-i dăm un gram 
de speranță, dar am citit în ochii 
dumnealui că orice i-am fi spus 
nu ne-ar fi crezut.

Un altul cu care am stat de 
vorbă ne-a spus că oamenii din 
cartier sunt, în general, foarte de 
treabă. Se ajută unul pe altul, sunt 
prieteni. Foarte rar se înregistrează 
certuri și scandaluri. Oamenii nu 
prea au de-a face cu poliția și rjici 
politia cu ei. Ni s-a mai spus că nu 
se înregistrează întârzieri la plata 
serviciilor datorate celor ce asigură 
apă rece și caldă, căldură ș.a.

Ziceam că nu sunt mulți copii 
școlari în cartier din pricina va
canței de vară, dar am văzut mulți 
de vârstă mai mică. Vreo patru - 
cinci de această categorie se 
adunaseră în fața unui bloc și se 
puseseră în genunchi în jurul unei 
frunze pe care se aflau așezați 
doi melci. Cântau cunoscuta me
lodie a vârstei fragede pe care, 
sunt convins, am fredonat-o și noi 
când am fost de etatea lor: "melc, 
melc, codobelc, scoate coarne 
bourești...". în acordul cântecului 
lor am ieșit din cartier și ne-am 
văzut de alte treburi...
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în această perioadă când 
românii s-au înscris în ... cursa 
pentru depășirea nevoilor materiali 
iar descurcăreții pentru îmbogățire, 
puțini sunt cei dispuși să facă 
activități neretribuite. Situați la polul 
opus celor capabili să facă orice, 
dar pe bani, voluntarii sunt priviți cu 
neîncredere de unii, cu superioritate 
sau curiozitate de alții. Și, firește, 
cu bunăvoință de beneficiarii 
serviciilor lor (sau măcar așa ar 
trebui să stea lucrurile).

^/oluntarele
Sub semnul voluntariatului stă 

și activitatea de Cruce Roșie. La 
subfiliala din Călan, o mână de 
voluntare, conduse de dna Melania 
Roman, desfășoară o activitate 
benevolă în sprijinul unui segment 
al populației orașului. La cantina 
socială, amenajată și dotată cu 
sprijin german, servesc masa 29 de 
asistați. Mâncarea este adusă de la 
cantina orașului și este gustoasă și 
consistentă. Chiar dacă cei care o 
primesc ar dispune de cei 9500 lei, 
alocați zilnic pentru hrana unui 
asistat, ei nu și-ar putea-o asigura 
la aceeași calitate. De servirea lor, 
de spălatul veselei și alte treburi 
presupuse de întreținerea cantinei 
se ocupă în permanență dna

Gherghina Trufea, care e și 
cursantă Iar cursul de surori 
voluntare de Cruce Roșie (a cărui 
dirigintă e dna Metania Roman).

în pregătirea echipajelor de 
elevi pentru acordarea primului 
ajutor “Sanitarii pricepuțT cât și a 
detașamentului de intervenție în 
caz de dezastre se implică dna 
Anca Szokaci, asistentă de 
pediatrie. Iar dna iuâana Tausch. 
vicepreșednta subtitialei de Cruce 
Roșie Călan, este și translator 

atunci când vin în vizită partenerii 
germani din Donau Eschingen.

Când demersurile pentru 
cumpărarea unui spațiu pentru 
sediul subtitialei se vor concretiza 
și activitatea se va putea organiza 
mai bine. Președinta subfilialei 
este optimistă în privința vstorutui 
și pentru că se bucură tn actiunie 
întreprinse “de un foarte mare 
ajutor din partea domnilor 
Octavian Dumutescu, viceprimar. 
și Petru Bora, primari' Cu 
asemenea “colaboratori'e posibil 
ca nu numai baza materială a 
subfilialei să fie în creștere, ci și 
numărul voluntarilor.

Viorica ROMAN

—t- F:/ r a.7 >-
Sii înveli fericirea

Am înălțat o rugă de-a trece cu trupul
către Cel care trece prin prin foc

timp și de a deschide cu o
și vine în numele atingere

pământului inima universului
lovind cu rigoare în porți încins

fără El urmele noastre Atunci am aflat că El
s-ar fi năruit în apus care este semnificația
și fântânile n-ar mai ne va învăța fericirea

fi fost de-a sângera sub spini.
adânci

Paulina POPA
Atunci ni s-a oferit (din volumul “Nunta

puterea cuvintelor")
» AX —X < * * W-". —XL

Cum sâ scoatem petele 1

Petele de iarbă de pe rufele de culori deschise se țin în lapte
acru o zi, după care se spală cu apă caldă.

Urmele de pârlit se îndepărtează prin frecare cu o jumătate de
ceapă; după ce locul a fost bine pătruns de sucul de ceapă se
înmoaie în apă rece.

Calcarul de pe vase și acvarii poate fi eliminat cu o cârpă
muiată în otet și apoi în sare.•-- - - - - - - - - - - - -

• Petele lăsate ele un 
obiect fierbinte pe mobile dispar 
dacă frecăm locul cu o cârpă 
moale înmuiată într-un amestec 
de scrum de țigară și ulei.

• Talpa fierului de călcat 
se păstrează curată dacă după 
fiecare întrebuințare o frecăm 
călduță cu pastă de dinți, o 
ștergem cu un prosop umed, 
apoi cu unul uscat.

O Vi s-a-nfundat nasul! O 
picătură de suc de lămâie pusă 
cu pipeta în nas va evacua toate 
mucozitățile.

O Picăturile de ceară 
căzute pe masă sau pe parchet se 
scot ușor dacă mai întâi sunt 
încălzite cu foc h nul, iar apoi 
absorbite cu o sugativă.

O Vârfurile șireturilor de 
la pantofi intră mult mai ușor în 
găuri dacă le înmuiați în oja de 
unghii, lăsă nd ude să se usuce.

O Cerneala tipografică 
reprezintă un mijloc excelent de 
protecție împotriva moliilor, lată 
de ce se recomandă ca lucrurile 
puse la păstrare să fie învelite în 
hârtie de ziar.

Grupaj de Hie LEAHU

„Am venit în Simeria acum 
14 ani. Mu cunoșteam orașul. 
Atunci am fost pentru prima 
cară în Parcul Dendrologic. Era 
la-nceput de primăvară și-mi 
amwifesc că magnoliile erau 
înflorite. Era o. splendoare, 
aleile erau îiiiMgriiite; păcat că 
acest l»c atât de pitoresc s-a 
cam degradat... în schimb 
aspectul general al urbei a 
devenit în ultimii ani deosebit 
de pllacut. Sun,t încântată de 
oraș, de felul oamenilor lui, 
statornici și serioși..”

Prin natura funcției, ca șef 
al serviciului urbanism al 
Primăriei, dna ing: Ana Voronca 
a reușit să cunoască bine

..Onodtcl fabeuiat ctiti fztcwtrii
așezarea, localnicii. Dar și să 
se integreze în viața urbei, 
făcând acum parte laolaltă cu 
soțul și fiul din marea familie a 
orașului.

Cum a ajuns de la Luduș, 
localitatea ei natală, în 
Simeria? Prin căsătoria cu 
fostul ei coleg de facultate, dl 
ing. Gh. Voronca, simerian de 
origine. Locuiesc acum la casa 
părinților lui, laolaltă cu mama 
(tatăl fiind decedat), care-i ajută 
la treburile gospodăriei.

Lucrează din anul 4990 la 
primărie. La început ca 
inspector la compartimentul 
urbanism și amenajarea 
teritoriului, apoi ca șef birou, 
iar după ce a luat amploare 
acest birou, ca șef serviciu. 
Colegii au acceptat să le fie 
„șef ’ o femeie. O doamnă care 
a creat în mijlocul colectivului 
atmosfera propice bunei 
înțelegeri, extinsă și în dialogul 
zilnic cu populația.

După ce ne-a satisfăcut 
curiozitatea r aceea de a ne 
relata despre o zi de lucru la 

acest important serviciu al 
primăriei, unde se eliberează 
autorizațiile de construcție 
pentru tot ce se înalță în oraș 
sau în satele aparținătoare, ca 
să punctăm doar o latură a 
activității, desfășurate în baza 
Legii 50/1991, dna Voronca a 
încheiat: ,,ne străduim să 
răspundem operativ solicită
rilor (nu așteptăm cele 30 de 
zile cât spune legea). La rândul 
lor, oamenii din oraș sunt 
disciplinați, vin și se docu
mentează ce acte trebuie să 
dețină pentru a începe o 
construcție sau o extindere. 
Din păcate, amenzile sunt 
aceleași, adică între 7 și 20 
milioane de lei, pentru cei care 
n-au autorizații. Nu se face nici 
o diferențiere între cei care 
construiesc un spațiu co
mercial și cei care-și fac o 
bucătărie de vară și cred că 
este vorba de o anomalie a 
legii. Este neplăcut. încercăm 
să găsim rezolvarea oricărei 
probleme și să convingem 
omul să intre în legalitate”.

După ce pune punct 
programului la slujbă, acasă o 
așteaptă alte treburi obișnuite. 
Dar acestea o deconectează, 
căci sentimentul de a fi alături 
de cei dragi și a face pentru ei 
zilnic câte ceva îi dă liniște, 
energie. Florin, băiețelul lor în 
vârstă de zece ani, răsplătește 
grija părinților și a bunicii, 
luând an de an premiul I cu 
coroniță. „în aceste zile va da 
un examen, la Deva, pentru o 
clasă specială de engleză” - 
spunea mama, puțin îngrijorată 
de schimbarea ce va interveni 
în viața lor și în același timp 
mulțumită de rezultatele fiului, 
care-i atras de engleză, de 
desenele animate dar și de 
jocurile pe calculator.

Aceleași jocuri, dar și 
lectura și muzica (îndeosebi 
populară) sunt hobby -urile 
dnei Ana. Nu-i plac tele- 
novelele, în schimb urmărește 
cu emoție meciurile transmise 
acum la TV din Franța, 
împreună cu soțul. își fac timp 
și pentru prieteni, sfârșitul de 

săptămână petrecăndu-l cu o 
familie - foști colegi de 
facultate la Timișoara - pe 
malul Streiului sau jucând 
rummy sau renț, dansând 
uneori căci revelioanele le 
petrec împreună, toate aceste 
activități de divertisment 
menținându-le vitalitatea, 
tinerețea.

...Și-a exprimat din nou 
admirația față de orașul care- 
o fascinează, față de oamenii 
lui, chiar dacă unii au avut 
rezerve, suspiciuni față de 
persoana „venită aici din alte 
părți ale țării”. Dar s-a 
obișnuit cu felul lor de a fi, s- 
a integrat perfect în viața 
așezării. „Nefiind poluare, în 
Simeria se stabilesc an de an 
tot mai multe familii din 
împrejurimi” - spunea dna 
Voronca, încântată de atracția 
ce-o exercită urbea față de cei 
care se stabilesc aici pentru o 
viață.

Estera SÎNA

MCMtt MMM

I Când intrăm într-un | 
lăcaș de cult

Cine intră într-un, lăcaș de cult, 
trebuie sa se comporte solemn și 
să aibă o îmbrăcăminte îngrijită. 
(Nu se-infră îmi biserică în pantaloni 
scurți sau. în, ținută' de plajă')- Dacă 

Bana-cuviiiitâ oriunde și oricând
regulile-cer să-ți acoperi capul, se 
va proceda îm. consecință. Dacă 
intri într-o moschee, chiar ca: turist, 
trebuie să-ți lași pantofii lă intrare.

Pentru evitarea unor situații 
neplăcute, este bine să fim

O
PwfcențB <fe căteani. Cantități: 

1 kg căpșuni, 1 kg zahăr, 1/2 lingu 
frțâ sare ăn lămâie pisată. Sa aleg 
raMrai snyfocii, frumoase, proas
pete, ca coăițe. Se spală eăte puține 
în apă nuită. Se pun M sa scurgă 

I (într-o sM, ciur) ți se îndepărtează 
codițele ți se cântăresc. Intr-un vas 

," smălțuit se pun straturi alternative 
i de zahăr, fructe, pasta care se pre

sară sarea de lămâie; se continui 
până se termină zahărul ți căpșu
nile, ultimul strat fiind de zahăr, 
yarea de lămâie întărește fructele ți 

le pâstreoai culoarea. 
Se lasă si stea astfel a 

^■tXjanMtate de zi, până 
jKK. Insă zeamă. Apoi se

pun la fiert la foc mic la

călăuziți de cineva care să ne I 
ofere lămuririle necesara :

Dacă vizitarea unui lăcaș de . 
cult se face în timp ce acolo se ■ 
săvârșește serviciul religios fie |

plecăm discret, fie, daca ■ 
rămânem, încercăm să nu-i • 
tulburăm pe cei prezenți. |

Ca turiști, în lăcașurile de ■ 
cult nu avem voie să atingem 1 
obiectele, la fel ca și într-un | 
muzeu. j

început, du, care ÎS minute la foc 
mat iute, timp în care nu se mestecă 
cu lingura, ci se scutură doar vasul. 
Se ia apoi vasul de pe foc ți se lasă 
până a doua zi când se mai fierbe 
dulceața din nou 10 minute. Când 
s-a răcit puțin se pune in borcane, 
se leagă cu celofan ți se fierb 15 
minute într-un vas cu apă (ca să nu 
crape celofaneie trebuie acoperite 
cu un șervet umed). La fel se pot 
free ți dulcețurilc de zmeură, cireșe, 
vișine, caise, prune coapte, frăguțe, 
cu condiția să nu se fiarbă mai mult 
de 2 kg de fructe o dată, ca să nu fie 
strivite de zahăr. Atenție ți la vasul 
m care se prepară (trebuie să fie 
smălțuit, ca să nu coclească).

E EINE ȘTIM
3 Mierea trebuie ferită de 

lumină, pentru a nu se deprecia. 
De aceea trebuie păstrată la 
întuneric sau in vase prin care 
lumina nu pătrunde (dacă sunt de 
sticlă, să fie de culoare închisă).

- Ca să nu fermenteze nu se 
pune mierea nou cumpărată peste 
alta mai veche; de asemenea, nu se 
așază vasul cu miere lângă cel cu 
sare (din același motiv).

B hămăia poate fi utilizată și 
ca medicament nu doar ca aliment. 
O compresă cu felii de lămâie ne 
poate scăpa de dureri de cap.

- Sucul de lămâie poate avea

efect calmant în otite dacă e 
picurat în ureche; diluat cu apă 
distilată în proporții egale și 
picurat în ochi poate vindeca 
blefaritele; în amigdalite sucul 
diluat de lămâie este eficient 
(gargară); și hemoragiile nazale 
se opresc dacă se pun în nări 
tampoane de vata îmbibate cu 
suc de lămâie.

- Petele de cerneală de pe 
linoleum se îndepărtează tot eu 
suc de lămâie: se aplică pe locul 
afectat, se lasă să acționeze 10 
minute, după care se șterge cu 
un burete sau o cârpă moale.

/ CE SE POARTĂ ÎN ACEASTĂ VARĂ?
’ Pălăriile de pai sunt moderne în această vară.

Î
 Borurile au dimensiuni obișnuite și sunt orientate in jos. I 
Modelul și culoarea pălăriei trebuie să se asorteze ținutei i 
(care e adecvată momentului zilei, activității sau ocaziei I 
pentru care ne îmbrăcăm). 1

Se mai poartă salopete cu talia supraînăițată, fără I 
mâneci, cu pantaloni bufanți. De asemenea rochiile cu I 
decolteu gen bărcuță, cu mâneci bufante și un nod făcut 1 
într-o parte ia fustă. Tocurile foarte înalte la încălțăminte, | 

drepte ori ușor curbate, pantofii de velur, de satin cu J 
ștrasuri revin din nou în modă. Ciorapii de lână până la / 
genunchi, cu broderii și aplicații de mărgele, colanții L 
brodați sunt șic. GențUe cu „efecte", din piele lucioasă \ 
și cu mânere din metal, în forme geometrice, se poartă, 1 
de asemenea, în această vară. f
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Din țară Din lume
✓“

Rata șomajului a scăzut 
sub nouă procente

'f------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S.

Măsuri reparatorii pentru 

păgubiții cu... Dacia
Numărul total al șome

rilor înregistrați, la data de 
22 iunie a.c., în evidențele 
oficiilor de forță de muncă și 
șomaj era de 892.213 per
soane, reprezentînd o rată a 
șomajului de 8,9 la sută, in
formează Ministerul Muncii 
și Protecției Sociale. Dintre 
acestea, peste 673.000 pri
meau, în funcție de situația 
în care se află, ajutor de șo
maj (aproape 310.000), aju
tor de integrare profesională 
(peste 117.000) și alocație 
de sprijin (aproximativ 
247.000 de persoane). A- 
proape 220.000 de persoa
ne nu primeau nici un fel de 
ajutor.

Județele în care nivelul 
ratei șomajului se menține 
cu mult peste media pe țară 

fe......... ......... .................................

sunt Botoșani (12,9 la sută), 
Brăila (10,7 la sută), Neamț 
(15,3 la sută), Vaslui (16 la 
sută), Vîlcea (13,4 la sută) 
Hunedoara (13,9 la sută), 
Tulcea (11,3 la sută) și Su
ceava (12,2 la sută). Sub 
nivelul ratei medii a șoma
jului pe țară se situează ju
dețele Arad (6 la sută), Bihor 
(4,4 la sută), Timiș (4,2 la 
sută), Satu Mare (4,3 la su
tă), Ilfov (4,6 la sută) și muni
cipiul București (4,6 la sută).

Pe categorii socio-profe- 
sionale muncitorii continuă 
să dețină ponderea cea mai 
mare în numărul total al șo
merilor indemnizați, respec
tiv 76 la sută, persoanele cu 
studii medii 21,7 la sută și 
persoanele cu studii supe
rioare 2,3 la sută.

,Z

i Acord de 
I Compania olandeză Philips, 
| filiala sa PolyGram și grupul 
l canadian Seagram au semnat, 

| ! luni, acordul definitiv de achi-
I ziționare a PolyGram de către 
| Seagram, se arată în comu- 
| nicatul publicat de cele trei
■ companii, citat de AFP. Valoa- 
I rea tranzacției, inițial estimată 
| la 10,6 miliarde dolari, va scă- 
- dea, în final, la 10,4 miliarde do-
■ lari. "Scăderea se datorează 
| previziunilor legate de rezul-
■ țațele financiare mai slabe ale 
! firmei PolyGram în al doilea 
I trimestru al anului 1998", se 
| precizează în comunicat.
■ Conform termenilor acordu-
• lui, Universal Studios, filială a 
I Seagram, va cumpăra, prin o- 
| fertă publică, partea de 75% din 
I capitalul PolyGram, deținută la
■ ora actuală de Philips. Oferta va 
| determina cotarea acțiunilor
■ PolyGram la 115 guldeni olan-
* dezi (57 dolari), față de prețul de

achiziției
’ i

117 guldeni olandezi prevăzut la ■
21 mai, în momentul anunțării |
tranzacției.

Oferta publică va fi lansată 
în cursul trimestrului al treilea al

i

I
anului, cînd Seagram va realiza | 
o emisiune de 47,9 milioane ac- ■■ 
țiuni, în valoare de 2 miliarde do-1 
lari. Astfel, după încheierea tran- | 
zacției, Philips va deține maxim | 
12% din capitalul Seagram, pro- . 
cent pe care se angajează să-l > 
mențină timp de doi ani. |

Compania PolyGram, cu se- ■ 
diul la Londra, este liderul mon- ! 
dial al caselor de discuri. Depar- I 
tamentul său cinematografic, | 
PolyGram Filmed Entertainment, ■ 
este cel mai mare producător1 
european de filme de cinema și I 
televiziune. Condițiile tranzacției | 
preocupă mediile cinematogra- . 
fice europene și Comisia Euro- ■ 
peană, care se tem de o viitoare | 
dominație americană asupra ci- ■ 
nematografiei europene. '

♦
Ministerul Finanțelor va 

prezenta, în ședința de Gu
vern de azi, 25 iunie, o notă 
privind măsurile reparatorii 
ce vor fi acordate celor care 
au depus bani în vederea a- 
chiziționării de automobile 
Dacia.

Constantin lordăchescu, 
directorul general al Direcției 
Juridice din cadrul Ministe
rului Finanțelor, a declarat 
agenției MEDIAFAX că rezol
varea acestei probleme, în 
acest an, este "exclusă”. 
"Există dorința de a se solu
ționa această problemă din 
partea Ministerului Finan
țelor. Unica soluție, în opinia 
mea, este calea legislativă, 
prin adoptarea unei legi cu 
caracter reparatoriu", a pre
cizat lordăchescu. Directorul 
general a afirmat că se "ca
ută o soluție care să nu afec
teze bugetul de stat". "în pre
zent, nu există o hotărâre ju- 
decătorească-care să oblige

Ministerul Finanțelor să plă
tească o despăgubire celor 
care au depus bani pentru 
achiziționarea de Dacii", a a- 
dăugat lordăchescu.

Vicepreședintele Asocia
ției pentru Protecția Cumpă
rătorilor de Autoturisme 
(APCA), Dumitrache Marin, a 
declarat agenției MEDIAFAX 
că membrii asociației doresc 
ca despăgubirile pe care le 
vor primi să reprezinte echi
valentul sumei depuse îna
inte de 1989, reactualizată 
cu indicele inflației. "Valoa
rea trebuia adusă la nivelul 
inflației de azi", a precizat 
Marin. Dumitrache Marin a 
arătat că o soluție pentru re
zolvarea problemei ar con- 
stitui-o acordarea de bonuri 
de tezaur, echivalentul sumei 
reactualizate de către Minis
terul Finanțelor. "Scadența ar 
putea fi la 31 decembrie 
1998, astfel încât bugetul pe 
acest an să nu fie afectat".

Tokio - cel mai costisitor 
oraș din lume

Tokio este cel mai scump 
oraș din lume din punctul de 
vedere al costului de trai, 
conform ultimului studiu rea
lizat de Economist Intelli
gence Unit (EIU), se arată în 
ultima ediție a revistei The 
Economist. EIU a utilizat ca 
etalon costul de trai din New 
York. Astfel costurile de trai 
sunt, la Tokio, cu 46% mai 
ridicate decât cele din New 
York. Hong Kong-ul, aflat pe 
locul al doilea, este cu 22% 
mai scump decât metropola 
new-yorkeză. De asemenea,

Londra, situată pe cel de-al 
treilea loc, este costisitoare, 
ca urmare a cursului stabil 
al lirei sterline. Cel mai 
scump oraș din America La
tină este Buenos Aires. Dja
karta este, în prezent, cea 
mai ieftină capitală, prețurile 
fiind cu 61% mai scăzute de
cât cele din New York. Capi
talele din fostele'state comu
niste, cu excepția Moscovei, 
sunt, în general, ieftine, 
costul vieții la Budapesta 
fiind cu 52% mai puțin decât 
în New York.

Andres Pastrana - primul președinte 
conservator al Columbiei

Candidatul opoziției conser
vatoare, Andres Pastrana, a 
câștigat, duminică, alegerile pre
zidențiale din Columbia, devenind 
primul președinte conservator al 
Columbiei după 12 ani de libe
ralism, informează AFP. Avocat, 
fost ziarist de televiziune și fost 
primar al Bogotei, Pastrana, 44 
de ani, va fi învestit oficial în 
funcție în data de 7 august, pen
tru un mandat de patru ani. Pas
trana se află la originea acuza
țiilor aduse lui Samper că ar fi 
fost finanțat, în timpul campaniei 
precedentelor alegeri preziden

țiale, cu bani provenind de la car
telul drogurilor din Caii, ceea ce a 
dus la declanșarea celei mai gra
ve crize politice a țării din ultimii 50 
de ani, fără a determina, totuși, 
demisia lui Samper. Pastrana a 
promis tuturor columbienilor că va 
acționa "pentru rezolvarea tuturor 
problemelor sociale, pentru eradi
carea corupției și a violenței în 
țară". El a anunțat că este gata să 
stabilească imediat și personal 
contacte cu gherilele de stânga. 
Violența este cauza morții a 
32.000 de columbieni pe an, 6.000 
dintre aceștia pierzându-și viața

în urma unor acțiuni ale 
grupărilor de gherilă.

Gherilele de stânga, care nu
mără circa 18.000 de adenți în în
treaga țară, au refuzat orice dis
cuție cu guvernul lui Ernesto Sam
per. Reprezentantul în stramatate al 
Forțelor Armate Revuiuționare din 
Columbia (FARC), gherilă marxistă, 
i-a cerut, duminică, lui Pastrana să 
dovedească "cu fapte" voința sa 
de a negocia pentru pace. El nu a 
exclus, însă, posibilitatea ca o întâl
nire între Pastrana și comandandul 
FARC să aibă loc în Columbia, pes
te câteva zile.

’ Polițiștii englezi vor' 
învăța sâ gătească 

pentru deținuți 
Poliția britanică va organiza 

pentru sergenți cursuri de artă 
culinară, care cuprind și folosirea 
corectă a cuptorului cu microun
de, pentru ca suspecții reținuți în 
arestul comisariatelor să nu facă 
indigestie, transmite AFP. Ofițerii 
vor învăța timp de multe ore cum 
să încălzească corect toate felu
rile de mâncare, de la micul dejun 
englezesc la lasagna, atunci când 
cantina postului de poliție este în
chisă. Ei vor învăța, de asemenea, 
cum să nu ofenseze musulmanii 
sau vegetarienii. "Nu este vorba 
de a oferi deținuților un meniu ca la 
carte, dar trebuie ca în măsura 
posibilităților să putem răspunde 
cererilor rezonabile", a explicat 
șeful bucătar al Poliției în ziarul 
intern "The Job".

DUPĂ MECIUL CU ANGLIA 
A URMAT O NOAPTE ÎN 

CARE AM VĂZUT 
ROMĂNI FERICIȚI SI LA 

DEVA

Presa britanică, sfătuită de 
familia regală, a oferit un cadou 
de soi prințului William la ani
versarea celor 16 ani: un pane
giric care înșiră toate virtuțile 
unui Făt-Frumos, transmite AFP. 
Prințul William pare, potrivit aces
tuia, să aibă numai două defec
te: este stângaci și nu strălu
cește la fotbal.

"Arhivele regale, care retra- 
sează cronica celor mai fragezi 
ani ai tânărului prinț, relevă por
tretul unui tânăr cugetat și talen
tat", avertizează chiar de la în
ceput agenția națională Press

Prințul britanic William -
personaj de basm

Association, care a fost autorizată 
în mod excepțional să consulte 
documente de arhivă și să îi in
tervieveze, în scris, pe fiii lui 
Charles și ai Dianei. Supușii fa
miliei regale britanice au putut 
afla, cu această ocazie, că tâ
nărul se înroșește ușor și se sim
te stingherit când este confruntat 
cu strigătele de admirație ale tine
relor care i se înclină, așa cum i s-

a întâmplat la ultima vizită în Cana
da. Prințul și-a luat toate exame
nele la Eton, cea mai selectă dintre 
școlile engleze, și are o deose
bită înclinație către studiul geo
grafiei, biologiei și al istoriei artei.

Arhivele de la Saint-James 
Palace, palatul prințului Charles, 
relevă, la rândul lor, că în școala 
primară prințul era foarte apreciat 
de camarazii lui pentru "politețea,

simțul umorului și perspicaci
tatea" de care a dat mereu do
vadă. Căpitan al echipelor de 
rugby și hockey, el era consi
derat și un "înotător excelent", 
excela în baschet și tir dar era, 
chiar de pe atunci, doar ceea ce 
se numește " un fotbalist ono
rabil". Sănătatea lui a fost întot
deauna bună, cu excepția unui 
accident în urma căruia a fost 
spitalizat și operat pe 3 iunie 
1991, pentru un traumatism cra
nian consecutiv unei lovituri în
casate în timpul unei partide de 
golf.
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ANIVERSARI

• La ceas aniversar celui mai 
dulce și drag prieten Dan, "La 
mulți ani!" și caravana fericirii 
să poposească mereu la poarta 
sufletului tău. Ina. (7951)

MATRIMONIALE

• Cetățean olandez, 60 ani, 
situație economică bună, do
resc să cunosc o pfersoană cu 
vârstă cuprinsă între 37-47 ani, 
în scopul căsătoriei. Scrieți pe 
adresa: Varga Aristide, Orăștie, 
str. Eroilor, bl.B.1, ap.8, jud. 
Hunedoara, anexând fotografie 
recentă. (6814)

VÂNZĂRI
CUMPĂRĂRI V

Organizează în ziua de 15.07.1998, ora 10, la sediul %
societății, licitație publică deschisă pentru: 

f vânzare Dacia 1310 L, an fabricație 1995, preț de^ 
\ pornire 23 milioane lei, inclusiv TVA. J

Licitația se va repeta în fiecare zi de luni până la 
adjudecare.

Participanții la licitație vor depune la casieria 
societății o garanție de 10% din valoarea de începere 
a licitației și o taxă de 100.000 lei pentru participare 
la licitație.

Telefon: 213373.K .... ------ -

• Vând mobilă cameră de zi. 
Tel. 626488 (7989)

• Vând societate comercială, 
toate obiectivele, fără activitate. 
Deva, Horea, 54. Tel. 092/ 
739284 (6807)

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

• Vând 6 Flipper stare foarte 
bună, 1.000.000 lei/buc. Tel. 
651077 (7535)

• Vând mobilă second
hand și jucării import, Deva 
(magazin Bachus, etaj 1). Tel. 
234150 (6890)

• Vând garaj tablă Deva. Tel. 
627332 (8160)

ÎNCHIRIERI

• Ofer pentru închiriat garso
nieră, ultracentral. Tel. 214986, 
orele 17-18 (7996) '

□ EERTE DE
SERVICII

• SC Jupitex Prodcom SRL 
Deva, cu sediul în Bălata, 
Ferma 8, bl.6 angajează: 
SECRETARĂ - foarte bună 
cunoscătoare limba germană, 
scris, vorbit, cunoștințe evi
dență contabilă primară și 
operare calculator, PORTAR - 
persoană serioasă, fără cazier 
și MUNCITOARE sortatoare 
obiecte îmbrăcăminte, înălți
me minim 1,65 m, vârsta 20- 
35 ani. Selecție la sediul 
firmei, orele 8-12. (6813)

• Importator direct Canada 
pregătește-formează manageri 
în domeniul vânzărilor. Pre
gătire gratuită, profit zilnic 100- 
150.000/zi. Sunați azi, start 
mâine. Experiența nu este 
necesară. 054/627527 (6758)

• Acum când într-o zi cheltui 
cât câștigi într-o lună, cola
borând cu firma noastră, poți 
câștiga între 100-200.000/zi. 
Relații la tel. 094/814789 .

• Angajez muncitori neca
lificați.pentru depozit en-gros și 
șofer cu permis de conducere, 
categoriile B,C,E - cu vechime 
minimă de 5 ani. Tel. 219300, 
230793 (6760)

• U.M. 01719 Deva organi
zează în ziua de 29.06.1998 
concurs pentru ocuparea func
ției de salariat civil electrician 
auto. Informații la sediul 
U.M.01719 Deva. (6759)

• Ofer TV 1,6 tone spre 
închiriere, 1500 lei/km, plus 
TVA. Tel. 219335 (7092)

JBf? DECESE

• Fiul Nicușor anunță cu 
durere încetarea din viață a 
mamei sale

FELICIA CAISIN
înmormântarea azi, 25 

iunie 1998, ora 13, în Cimitirul 
Călugăreni Deva. (7998)

• Soacra, cumnații, cum
natele și nepoții sunt alături de 
fiul Nicușor la greaua încer
care pricinuită de moartea 
mamei sale

FELICIA CAISIN
(7998)

• Fiul Eugen, nora Adriana 
și nepotul Paul cu nemărginită 
durere anunță moartea fulge
rătoare, după o grea suferință, 
a celui care a fost

AURELLAZĂR
un bun tată, socru și bunic, 
înmormântarea azi, 25 iunie, 
ora 14, la Cimitirul Ortodox 
Vețel. îțrvom păstra o veșnică 
amintire ! (7999)

A

ABONAMENTUL IA "CUVÂNTUL LIBER"
"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai apropiat 
de dumneavoastră, IAR ABONAMENTUL este 
calea cea mai avantajoasă de a intra în posesia lui. 
COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA 
IULIE ESTE DE 8000 DE LEI/LUNĂ, PLUS 
TAXELE POȘTALE.
NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONAMENTUL 
LA "CUVÂNTUL LIBER", iar dacă nu aveți 
abonament, solicitați factorilor poștali să vă facă.

FOARTE IMPORTANT!
Abonamentele se fac la ghișeele oficiilor poștale din 
județ, la factorii poștali, la firma RODIPET, în numerar 
și prin virament.

RĂMÂNEȚI CU NOI! 
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

VINDE EN GROS 
ȘI

EN DETAIL

BERE:*?  . 30 . Aj
SILVA 1/2 “ VOIUA3O LjM

REGLJN 1/2 [ RACHIU ALB 25
NEAGRĂ 1/2 Ștlcldor cireșe negre 20'

minerală BIBORȚENI 1,5 L

• Vând pământ intravilan, str. 
Viilor, suprafața 1900 mp. Tel. 
223233,220286 (7992)

• Vând 9 ari teren Rîu Mare, 
10 milioane lei, relații Spital 
ORL Hațeg, 770522 (7299)

• Vând casă cu etaj, plus 
teren 4800 mp, avantajos, corn. 
Luncoiu de Sus, la șosea. Tel. 
223707 sau 214343 (7977)

• Vând casă Mărtinești, nr. 69 
(în spatele dispensarului) (7988)

• Vând apartament 2 camere, 
zona pieței, parter, ideal pentru 
privatizare,'217203 (6767)

• Vând Dacia 1310, irepro
șabilă, fabricație 1986. Tel.

’■261724, după ora 16 (7997)
• Vând microbuze LT - 13 

locuri, LT 28 marfă. Tel. 261437, 
după ora 20 (7990)

• Vând tractor U 445, cu 
cabină, plug și remorcă. Tel. 
242768 Orăștie. (7456)

• Vând două tractoare româ
nești, de 445 și 550, în perfectă 
stare de funcționare. Relații la 
tel. 054/723123 Hunedoara sau 
str. Buituri, nr. 13. (8162)

• Vând urgent microbuz, 
motor Brașov, preț negociabil, 
27 milioane. Tel. 650734 (7537)

• Vând Nissan Combi 1990, 
Diesel, înmatriculat, tel. 
651579, 094/561588 (7538)

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

• Vând cal, căruță și drujbă. 
Tel. 214020 (7971)’

I Hârtie igienica.
• Zlrnești
• Petreștl
• Prundul Bârgâului________ ____ _________ -»

Relații la depozitlll-magazili din 
Deva., str. 22 Decembrie, nr. 257 

(în incinta S.C. Polidava S—A.-), 
tel: 225904, între orele 10-14.

Ci
Q 
uă

Societate 
comercială 

caută pentru 
închiriere spațiu 

comercial 
(80-100 m2) 

pentru perioadă 
nelimitată, în 

zonă comercială.
Informații la 

tel. 065-219210, 
luni - vineri 8-16.

DIVERSE

• Societatea comercială 
Alexcom SRL Orăștie, str. Mure
șului, bloc 2/12, anunță intenția 
de autorizare a protecției me
diului a magazinului alimentar 
din str. Bălcescu, nr. 3, Orăștie. 
Sesizări și reclamații la APM 
Deva. (7954)

• Pierdut certificat cod fiscal 
nr. R 9354885 aparținând SC 
Claudia Maria Prodcom SRL 
Leșnic. Se declară nul. (7993)

• Pierdut acte tranzit auto
turism Dacia 1310, cu nr. Z 
05595, eliberate de Vama Nă- 
dlag. Le declar nule. (7456)

m BflAKCOOP f .fl.
• fSucursala Hunedoara-Deva, Filiala Orăștie 

P-ța Aurel Vlaicu, nr.2
Scoate la licitație pentru data de 
30.06.1998, ora 10, următoarele:

1. Casă, curte - str. Pricazului, nr.30, 
Orăștie;

2. Restaurant "Pati Bar Paradis" - str. 
Pricazului, nr.30, Orăștie;

3. Camion IFA 7 t, remorcă 7,5 t - str. 
Pricazului, nr.30, Orăștie;

4. Cap tractor RABA, dubă izotermă, 22 t
- str. Pricazului, nr.30, Orăștie;

5. Camion GAZ 4,5 t, an fabricație 1993 - 
preț de pornire 10.000.000 lei (negociabil);

6. Mobilier bar - preț de pornire 1.500.000 
lei.

Informații suplimentare la Banhcoop S.A. 
Orăștie, tel: 247565 și 247456 sau la Jude
cătoria Orăștie, Biroul Executorului Jude
cătoresc.X. _______________________y

v •.
rnuAWTin. I.IHVO"
** • vaa ■■■■■•■■* *

SC. "ALIMENTAM" 
S.A. DEVA

Angajează absolvente ale liceului economic sau 
teoretic, promoțiile 1996-1997,1997-1998, și absol
vente ale Facultății de științe economice, aceleași 
promoții, pentru exercitarea profesiei de vânzător 
in unitatea care se va redeschide in Deva - b-dul 
Decebal, bloc F (vizavi de hotel "Deva").

Informații la telefon 216406 sau la Serviciul 
personal.

\ Cooperativa I 
I “Moțul” BRAD i
’ Organizează luni, 6 iulie 1998, ora 9.
I licitație pentru închirierea spațiului de la 
| parterul Complexului vechi MOȚUL din | 
I Gurabarza. Locul licitației este la sediul 
I |
I cooperativei.
f Relații suplimentare la sediul cooperativei, j
I tel: 650688. I

CARTEA ADRESELOR UTILE
Se afirma că anul 1998 
va fi dur din punct de 
vedere al concurenței. 
Noi vă sfătuim să vă 
înscrieți în Cartea 
Galbenă pentru a 
răzbi în afaceri

Dacă tu vei fi 
în Cartea Galbenă 

și concurența nu. , 
înseamnă că 

ești cit un (tas 
înaintea ei

> TAXI 22.22.22, 
începând cu data de 
1 mai 1998, circulă cu 
următoarele tarife în 
program non-stop: 

® 1900 lei/km - pe
timp de zi;
IEI 2400 lei/km - pe 
timp de noapte.
Cel mai aproape de 
prețul autobuzului.

> angajează dispeceri. 
Concursul se va ține în 
data de 25.06.1998, ora 
17. Rel. la tel. 22.22.22.

CĂ

□c3s 
Os

Tei.: O56-2148O5, 2 14845, 282019
o

<■

Dacă și 
concurența î 

este în 
Cartea Galbenă, 

cel puțin știi că 
la nivelul acesta 

nu a reușit 
să te întreacă.

Deva, Tel/Fax; 054/233743
Cartea Galbenă este marcă înregistrată a S.C SEDONA Timișoara la O.S.I.M. București,
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LA MUNTE? LA MARE? Un tulburător recital
Având în vedere timpul 

scurt care ne-a mai ră
mas până să plecăm în 
concediu, câteva reco
mandări privind prețurile 
în diferite stațiuni turis
tice din țară consider că 
ar fi benefice. Pentru cei 
care doresc să-și petrea
că sejurul la mare:

MAMAIA
Hotel Dunărea, 2 stele, 

pentru un sejur de 10 zile: 
409.850 - 936.800 lei/came- 
ră cu pat matrimonial; 
468.400-995.350 lei/cameră 
cu 2 paturi sau 1.756.500 - 
3.278.800 lei/apartament, 
totul fiind, bineînțeles, în 
funcție de perioada aleasă.

Hotel Sulina, 2 stele, pen
tru un sejur de 10 zile: cazare 
427.700 - 977.000 lei sau ca
zare și pensiune completă 
1.405.300 - 1.955.200 lei.

"ZILELE CIJLTIJRAL-ARTISTICE 
ION BUDAI-DELEANU"

NEPTUN
Hotel Istria (Clăbucet, Cra

iova, Miorița), 2 stele, pentru 
un sejur de 10 zile prețurile 
variază în funcție de perioadă: 
515.250 - 1.639.400 lei cu 
cazare și cină; 608.920 - 
2.049.250 lei, cazare și prânz 
sau cină; 843.120 - 2.400.550 
lei, cazare cu demipensiune; 
1.194.420 - 2.166.350 lei ca
zare cu pensiune completă.

Hotel Calatis, 2 stele, pen
tru un sejur de 10 zile, cazare 
plus pensiune completă 
1.1520.500 - 1.840.000 lei.

COSTINEȘTI
- sejur de 10 zile, cazare la 

căsuțe de lemn plus demi
pensiune 475.932 - 614.912 
lei; la vile cu cazare plus pen
siune completă 874.932 - 
1.245.822 lei; la hotel cazare 
plus o masă 694.067 - 
839.880 lei sau cazare plus 

pensiune completă 974.027 
- 1.198.400 lei, în funcție de 
perioada aleasă.

Cei ce preferă muntele 
dorind să îmbine aerul tare 
și ozonat cu diferite trata
mente, recomandabil ar fi:

VATRA DORNEI - profil 
cardiovascular - un preț pen
tru 14 zile ar fi de aproxima
tiv 2.400.000 lei/persoană.

TUȘNAD - profil cardio
vascular, nevroze pentru 10 
zile aproximativ 1.200.000 
lei/persoană.

HERCULANE -profil reu
matismal - pentru 12 zile pre
țul pentru o persoană este de 
aproximativ 1.900.000 lei.

Nu ne rămâne decât să 
ne consultăm buzunarele 
și... dacă totul este OK să 
profităm de această minu
nată vară mult prea scurtă.

ina JURCONE

"Muzica ne cucerește fie as
cultând-o ca spectatori, fie abor
dând-o ca instrumentiști. în am
bele cazuri încercăm acea reli
giozitate, acea trăire unică din 
preajma misterului ce se așteap
tă deslușit, tălmăcit. în această 
seară vor încerca să pătrundă 
în misterul unor piese ale marilor 
clasici ai muzicii Dianna Luminița 
Vasiu și invitații săi - Cristian 
Dumitriu (cis. a Vl-a), Monica 
Dăian (cls. a Vll-a) și Anca Preda 
(cls. a Vlll-a). Sunt elevi ai lice
ului nostru, reîntorși de curând 
de la concursurile internaționale 
din Italia (Stresa) și Franța 
(Hyeres), unde au cucerit pri
mele locuri. Acest recital este 
dedicat liceului în incinta căruia 
am încercat și bucuriile și triste
țile în pregătirea muzicală, este 
dedicat sponsorilor fără de care 
n-am fi putut participa la între
cerile internaționale și, nu în 
ultimul rând, părinților, bunicilor, 
prietenilor și chiar vecinilor care 
ne-au suportat stoicismul de a 
face muzică. Tuturor, din suflet 
vă mulțumim" - mărturisea dna 
prof. Doina Ona, invitându-și 
copiii de ...auria pian.

Cu "Studiu" de Fr. Chopin op. 
25 nr.12 și "Preludiu și fugă" în 
sol major de J.S. Bach a deschis 

Dianna Luminița Vasiu tulburătorul 
recital din sala festivă a tactului 
de muzică și arte plastice 
"Sigismund Toduță" din Deva. Un 
recital în care a triumfat muzica de 
valoare interpretată de elevi care 
și-au uitat jocurile copilăriei-pentru

Măiestria nu 
așteaptă numărul 

anilor

că studiul, orele de muncă la pian, 
zile și luni, ani în șir, le-au oferit o 
recompensă spirituală de o fru
musețe ce nu poate fi exprimată. 
Invitații Diannei - Cristian Dumitriu 
cu "Invitație la vpls" de Weber, 
Monica Dăian cu "Fantezie im- 
promtu" de Chopin, Anca Preda 
cu "Suita de cântece și dansuri" 
de Sigismund Toduță *u  de
monstrat (ca și colega lor, gazdă 
a manifestării, care a interpretat 
impresionant Sonata în patru părți 
de Beethoven, "Mephisto vals" de 
Liszt și "Burlesca" din sulhi ine
dită a lui G. Enescu) că măiestria 
nu așteaptă numărul anilor atunci 
când artistul se dăruiește terito
riului sublim al muzicii.

Patru copii mari au tălmăcit, 
fără partitură, la un înalt nivel ar
tistic, piese nemuritoare din crea

ția marilor compozitori, publicul 
admirând talentul, maturitatea, 
expresivitatea, subtila policromie 
instrumentală. A fost o seară în 
care elevi, dascăli și părinți au 
încercat fiorul cald al bucuriei 
pe care ți-o dă munca abnegată, 
competentă, singura ce poate 
transforma în flacără scânteia 
talentului.

- Acești copii nu sunt singurii 
foarte buni în catedra dnei Doina 
Ona. Toți, chiar și cel mai modest 
dotat, se află în atenția activă și 
eficientă a colegei noastre - 
apreciază dna prof. Ana Fodor, 
muzicolog, directorul Liceului de 
arte "Sigismund Toduță" Deva. 
Acest lucru se remarcă atât în 
audițiile la care participă elevii 
cât și la examenele de sfârșit 
de an unde obțin note maxime 
din partea unei comisii exigente. 
Activă, dinamică, ambițioasă co
lega noastră a făcut posibilă 
participarea elevilor la concur
surile internaționale, care i-au 
confirmat munca de înaltă cali
tate - prin aurul și argintul cu
cerit de copii în ultimii ani și în 
ultimele luni. Concertul din a- 
ceastă seară e o nouă con
firmare.

Lucia LiCiU

Manifestările cultural-artis- 
tice menite a omagia și, totodată, 
a redeștepta în conștiința con
temporanilor personalitatea de 
excepție, de iluminist român a 
scriitorului Ion Budai-Deleanu, 
autorul unicei epopei din litera
tura română, "Țiganiada", s-au 
încheiat cu impresii plăcute pen
tru participant.

Ziua de 19 iunie a prilejuit 
scriitorilor premiați la Concursul 
de creație literară satirico-umo- 
ristică "Ion Budai-Deleanu", edi
ția a lll-a, poezie și proză scurtă, 
cât și unor oameni de cultură și 
artă din județ, participarea la 
ceremonialul de depunere a unei 
jerbe la placa ce comemorează 
personalitatea scriitorului, mon
tată pe clădirea Școlii Primare, 
acum dezafectată, din Cigmău, 
satul de naștere a iluministului. 
Cu acest prilej, cei prezenți au 
avut deosebita plăcere de a as
culta spusele de cigmăian, get- 
beget, despre scriitor, ale preo

tului ortodox loan Filip, trăitor a- 
cum în satul natal. Locurile de 
baștină ale lui Ion Budai-Deleanu 
au impresionat plăcut atât pe pre- 
miații din alte zone ale țării - Vaslui, 
Cluj-Napoca, Timișoara, cât și pe 
cei hunedoreni.

în continuare, s-au vizitat lo
calitățile Geoagiu și Geoagiu-Băi, 
unde, la Complexul turistic 
"Borza", a avut loc și ceremonia 
de premiere. Aceasta s-a desfă
șurat în pauza reușitului spec
tacol folcloric prezentat de an
samblurile artistice "Doina Mure
șului" al Casei de Cultură Orăștie 
și "Germisara" al Căminului Cultu
ral Geoagiu, ansamblu tânăr și de 
perspectivă, proaspăt reînființat 
de către talentatul și inimosul di
rector al acestei instituții, lulius 
Borza.

Fericiții concurenți premiați, 
cărora premiile le-au fost înmâ
nate de către dl prof, și dirrjor 
Vasile Molodeț, director al Centru
lui județean al Creației Populare, 

instituție de cultură ce a susținut 
financiar această premiere, 
sunt: la secțiunea POEZIE: Pre
miul I - Constantin Manea, din 
Negrești, jud. Vaslui, Premiul II - 
Margareta Peli, din Timișoara și 
Premiul III - Cornel Brustur, din 
Cluj-Napoca; la secțiunea PRO
ZĂ SCURTĂ: Premiul Special al 
Editurii "Destin", Deva - Daniela- 
loana Pisoiu, din Deva, Premiul I 
- Nicolae-Adrian Todor, din Si- 
meria, Premiul II - Doina Valeria, 
din Simeria, Premiul III - Elena- 
Daniela Sgondea, din Orăștie. A 
mai primit o Mențiune Specială a 
Juriului și Diploma de Merit Mar
cel Anghel, șeful Cenaclului lite
rar "Ion Budai-Deleanu" din Si
meria, cenaclu înființat în 1990, 
când multe s-au desființat, pen
tru contribuția de excepție, 
în continuarea, prin scris, la 
reînvierea renumelui auto
rului Țiganiadei.

Petrișor CIOROBEA

I Rezervă
I valutară

BNR a prezentat la sfârșitul
■ lunii trecute situația rezervei
* valutare a țării. Ea se ridica la 
I 2,52 miliarde USD. Totodată s-a 
| precizat și rezerva de aur mo- 
. netar, estimată la 0,96 miliarde
• USD. La rezerva valutară se 
| constată o creștere cu 1,12 mili-
■ arde USD, iar la rezerva de aur 
1 cu 69,12 la sută mai mare față 
I de aceeași perioadă a anului 
| anterior. Pe ansamblul sistemului 
. bancar, rezervele țării sunt în 
I total de 5 miliarde UDȘ.
I
| Top secret
■ Guvernul a adoptat un pro-
■ iect de lege privind securitatea 
I informațiilor secrete de stat și a 
| informațiilor secrete de serviciu. 
. După ce va intra în vigoare, Le- 
I gea va avea ca efect garan- 
K 

tarea drepturilor de acces la in
formațiile de interes public. Se va 
stabili astfel că accesul la infor
mațiile ce sunt secrete de ser
viciu sau de stat este permis 
doar în anumite cazuri stipulate în 
Lege. Apărarea secretului de stat 
este o obligație legală și o datorie 
civică a tuturor românilor.

Auto
13 la sută este procentul cu 

care au crescut vânzările de au
toturisme în acest trimestru față 
de perioada corespunzătoare a 
anului 1997. La autovehicule, 
creșterea a fost de 18 la sută, 
același procent se păstrează și 
față de media anului trecut. Cea 
mai spectaculoasă evoluție au 
avut-o vânzările autovehiculelor 
din import. Producția de mașini a 
scăzut cu 16 la sută și respectiv 
9 la sută față de media anului 
trecut.

Bugetarii și I 
salariile

Proiectul de lege privind sis- | 
ternul de stabilire a salariilor de | 
bază în sectorul bugetar a fost * 
adoptat de către Executiv. Astfel I 
salariile vor fi stabilite pe baza | 
performanțelor stabilite și nu în . 
funcție de vechime. Baza unică de I 
raportare pentru toate sectoarele | 
de activitate bugetară o reprezintă ■ 
valoarea de referință universală J 
și este de 1.158.000 lei. Valoarea | 
de referință sectorială este de I 
637.000 lei. Salariul de bază al . 
unui salariat se reevaluează a- I 
nual de către angajator. Pentru | 
personalul cu funcții de condu- ■ 
cere salariul de bază este cel 1 
corespunzător funcției de exe- | 
cuție, gradului sau treptei profe- | 
sionale la care se adaugă indem1 . 
nizația de conducere.

ina JURCONE 1 
y

Incâ o victima pe 
șoselele 
județului

într-o singură zi (22 iunie 
a.c.), pe raza județului nostru 
au avut loc 5 accidente grave 
de circulați», în care o per
soană și-a pierdut viața, iar 
alte șase au fost grav rănite.

La Deva, pe DN7, în jurul 
orei 21, pe timp de ploaie 
torențială, Adrian Lup, de 34 
de ani, din Brad, conducând 
autoutilitara HD - 03 - HWS, 
nu a redus viteza până la li
mita evitării oricărui pericol. 
A intrat pe contrasens tam- 
ponându-se frontal cu un alt 
autoturism.

în urma accidentului, 
conducătorul auto a murit, 
iar Maria Floroiu și Voicu Su- 
ciu, aflați în autoutilitară, au 
fost grav răniți | UM)

■ — -
- “ ■> 

Lansare de carte
“Tăcerea ca o flacără" 

este titlul cărții ce va fi lan
sată astăzi (25 iunie a.c.) la 
Deva, de către autorul Ion 
Barb. Evenimentul este găz
duit de librăria “Gheorghe 
Lazăr”, începând cu ora 
16,00. țG.B.)W _____________________  •

D.G.M.P.S. - Oficiul Județean de Foită de> >

Muncă și Șomaj Deva
SITUA*  IA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, L

DATA DE 23.06.1998
V- - . . _ . . ....... ______ .........

A

A
/

agent comercial 33 frigotehnist 4
agent de asigurare 30 gardian public 3
agent pază și ordine 108 gestionar depozit 4
aplicator de detalii la infirmieră 2

produse din ceramică 5 inginer construcții civile,
arhitect 2 industriale și agricole 5
arhitect urbanism, peisagis- inginer constructor instalații 1

tică și amenajarea teritoriului 1 inginer instalații pentru
asistent maternal profesionist 6 construcții 1
asistent medical generalist 8 inginer tricotaje, confecții 3
barman 9 instalator apă. canal 6
betonist 3 lăcătuș mecanic 12
bobinator aparataj electric 1 maistru întreținere și reparați,
brutar 10 mașini unelte, utilităti, ser. 1
bucătar 9 mecanic de întreținere 3
casier 2 mecanic mașini confecții 2
cofetar 5 muncitor necalificat 34
confecționer - asamblor măcelar 4
articole din textile 64 operator calculator
contabil 1 electronic și rețele 2
contabil șef 2 ospătar (chelner) 8
croitor 8 patiser 2
curier 1 sudor autogen 7
cusător piese din piele și sudor electric 1
înlocuitori 22 tehnician arhitect 1

cusător piese la încălțăminte 14 tâmplar Universal 1
distribuitor presă 1 tinichigiu cărosier 3
economist în industrie 4 tricotor \ 15
electrician auto 1 vânzător \ 13
electrician de întreținere vopsitor autc 2

și reparații 1 zidar rosar-tencuitor 6
fierar betonist 25 zugrav, vopsitor 2
fochist la căldări pentru

încălziri centrale 1 tot. locuri de muncă vacante 525
—...... ...... ..............- - ■ ---- -. . ---------

Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Oficiul'\
Județean de Forțe de Muncă și Șomaj Hunedoara-Deva puteți primi de
la Centrul de Informare și Documentare, Clubul Șomerilor Deva,
precum și de la Birourile de Forță de Muncă și Șomaj din Hunedoara,
Călan, Orăștie, Brad, Simeria, Hațeg, Petroșani, Lupeni, Vulcan, Ilia, în
zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 8.30 - 12.30 ✓

Politica monetară nu mai poate susține♦
economia în lipsa privatizării și restructurării

România se află în situația în 
care economia nu mai poate fi 
susținută de politici monetare, în 
condițiile în care privatizarea și 
restiucturarea sunt întârziate, iar 
societățile comerciale și regiile 
autonome continuă să acumuleze 
pierderi, aprecia Mugur Isărescu, 
guvernatorul BNR.

"FMI apreciază că în politica 
monetară și fiscală, multe schim- 
oăn nu se întrevăd și nu sunt nece
sare, ci consideră că marile pro
bleme sunt în economia reală. A- 
cesta este și punctul meu de ve

• Pierderile Băncii*;  

; Agricole ; 
i Senatul a adoptat Ordonanța a 
i de urgență 48/1997 prin care ■
• pierderile Băncii Agricole sunt i
• preluate la datoria publică prin * 
1 emiterea de titluri de stat. Credi- * 
J tele și dobânzile încadrate la ca- B 
, tegoria "pierderi" se ridicau, la 30 a 
a iunie 1997, la 3374,5 miliarde lei. a 
i Senatul a modificat această ■
• ordonanță astfel încât, la intra- •
• rea în vigoare a legii de apro-1
J bare a ordonanței, circa 1.000 de J 
, miliarde lei datorii ale unor pro- , 
a ducători agricoli către bancă se a 
a vor reeșalona pe termen de doi a 
i ani și nu se vor mai plăti do-1 
1 bânzi la aceste credite. 1 

dere. Există un moment, și pentru 
România acesta este, în care orice 
mișcare a politicii monetare devine 
contraproductivă, dacă în economia 
reală nu se întâmplă ceva. Politica 
monetară nu poate compensa lipsa 
de eficiență economică", a afirmat 
Mugur Isărescu, la seminarul "Finan
țare prin piața de capital", organizat 
de revista "Piața Financiară".

Guvernatorul consideră că pri
vatizarea și restructurarea trebuie 
realizate, nu numai declarate și a- 
nunțate mereu. "Trebuie făcut, nu 
spus", a opinat Isărescu. El a adău

Personalul din sistemul Ministerului
Culturii se va reduce cu zece la sută

Numărul de posturi din insti
tuțiile subordonate în totalitate 
Ministerului Culturii se va redu
ce, începând cu data de 1 iulie, 
cu zece la sută.

Ana Țutu, șeful Departamen
tului de Resurse Umane din ca
drul ministerului, a declarat pentru 
MEDIAFAX, că de această preve
dere, inclusă în Legea Bugetului, 
vor fi afectate structuri precum 
Inspectoratele Județene pentru 
Cultură, Biblioteca Națională și 
Centrele de Conservare și Valo
rificare a Tradițiilor Populare. în 
aceste instituții posturile se vor 

gat că atenția nu trebuie să se 
mai focalizeze asupra dobânzilor, 
a cursului de schimb sau a legis
lației, pentru că aici lucrurile nu 
prea mai au cu ce să se mai modi
fice, ci asupra reformelor struc
turale, a privatizării și restruc
turării economiei. Isărescu a criti
cat "managementul dezastruos" 
al societăților comerciale și regiilor' 
autonome, care continuă să pro
ducă pierderi. "Pierderile acestea 
nu pot fi compensate de o politică 
monetară, orice ai face", a men
ționat guvernatorul BNR.

reduce în mod egal, cu zece la 
sută. Astfel, dacă în 1997 numărul 
angajaților era de 1.143 el va a- 
junge în 1998, prin lege, la 1029.

Această reducere de pos
turi nu va afecta decât parțial 
instituțiile de spectacol precum 
Teatrele și Operele naționale 
care, în funcție de proiectele pe 
care le vor prezenta conducerii 
ministerului, vor putea obține 
bugete mai mari și, în conse
cință, își vor putea menține un 
număr mai mare de angajați.

MEDIAFAX
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PNȚCD susține înființarea unei 

universități multiculturale
Cititorii cunosc, din artico

lele publicate în ziarul nostru, 
evoluția relațiilor de înfrățire a 
municipiului Deva cu
Comunitatea Urbană Arras, din 
Franța. Mai puțin cunoscută este 
cititorilor istoria regiunii Ărras. 
Le venim în sprijin cu câteva 
informații utile

ARRĂS - oraș în nordul 
Franței, în regiunea Pas-de 
Calais, situat pe cursul râului 
Scarpe. Centru comercial, de 
transport, prelucrarea meta
lelor, meșteșugârie, confecții 
metalice, textile (îmbrăcăminte).

Arras este un oraș de origine 
Galo-Romană și a fost un 
important centru bancar și 
comercial în sec.XII. Orașul a 
devenit capitala provinciei Artois 
în anul 1237 fiind, succesiv, sub 
stăpânirea franceză, burgundă, 
austriacă și spaniolă.

Tratatul de la Arras, semnat 
în 1435, încheie ostilitățile dintre 
Burgundia și Franța.

In perioada Evului Mediu 

orașul era remarcat pentru 
tapiseriile sale foarte frumoase, 
iar dantela de Arras avea 
renume internațional.

Datorită poziției sale stra
tegice, Arrasul a fost scena unor 
lupte grele în primul război 
mondial și a fost puternic 
avariat în timpul celui de al 
doilea război mondial.

ARTOIS - provincie în Nordul 
Franței ce corespunde în mare 
parte actualei regiuni Pas-de- 
Calais. Capitala provinciei era 
orașul ARRAS.

Numele provinciei și al 
capitalei sale provin de la numele 
"ATREBATES", un trib gal care a 
locuit în zonă în sec.l î.e.n. Din 
sec.lX până în sec. XII e.n., 
Artois a aparținut conților 
Flandrei. In 1237, Louis IX, rege 
al Franței, îl face comitat. A fost 
în posesia Burgundiei, Austriei și 
apoi a Spaniei până în 1640, 
când Louis XIII al Franței îl 
cucerește în timpul războiului de 
30 de ani".

începând cu Evul Mediu 
târziu, devine o regiune 
comercială și manufacturieră 
prosperă. Prosperitatea regiunii 
ia sfârșit odată cu distrugerile 
primului război mondial (1914- 
1918). Din mai până în iulie 
1915, Artois a fost teatrul unei 
ofensive a aliaților menite să 
disloce germanii din centrele 
strategice precum orașul Lens, 
situat în partea nordică a 
regiunii. Arras a fost cartierul 
general al acestui atac.

Pierderile au fost mari de 
ambele pârți. Francezii au 
cucerit Lens-ul în iunie, dar 
germanii și-au recâștigat vechile 
poziții și au continuat să 
amenințe Arras-ul până la 
insuccesul ofensivei germane 
urmate de retragerea din 1918 
când orașul Lens a fost cucerit 
de Aliați. Numeroase orașe au 
fost total reconstruite după 
sfârșitul războiului.

Codruța ISTRATE

Țărăniștii, prin preșe
dintele lor, ion Diaconescu, 
susțin inființarea unei 
universități multiculturale. 
Acesta a precizat că în 
comunicatul din 10 iunie 
a.c., liderii coaliției nu s-au 
angajat să înființeze o 
universitate maghiară de 
stat, ci o comisie care să 

Eclipsa de soare din România va fi urmărită de 
aproximativ 500.000 de turiști străini

în 11 august 1999 va avea ioc o eclipsă prilej pentru turismul autohton de a 
totală de soare care va putea fi urmărită și beneficia de această... binefacere. Pentru 
din România. Cu acest prilej se estimează acest lucru însă sunt necesare pregătiri 
că în țara noastră vor poposi peste o intense pentru a nu dezamăgi pe cei care 
jumătate de milion de turiști străini. Va fi un ne vor fi oaspeți.

O prima încercare oe o trezi

analizeze această posibi
litate. El a precizat că 
programul de guvernare 
invocat de udemeriștipreci
zează dreptul minorităților 
de a avea învățământ în 
limba maternă la toate 
gradele, dar nu se specifică 
nicăieri o universitate 
aparte numai a lor.

La rândul său, preșe
dintele P.D., dl. Petre 
Roman, a declarat că 
președinții partidelor din 
coaliția de guvernare au 
convenit că este nece
sară crearea unor uni
versități multiculturale și a 
unor facultăți de limba 
maghiară.

x Conlucrare
Recent, echipaje ale poliției 

rutiere, în colaboare cu Grupul de 
Pompieri "lancu de Hunedoara", 
“Ambulanța" Deva și ACR Deva, 
au organizat o amplă acțiune pe 
traseul Simeria - Deva - Ilia. Au 
fost testate 120 de autoturisme și 
s-au aplicat 21 de sancțiuni 
contravenționale.

> Un urmărit pe 
țară a înghițit sub
stanțe toxice

Pe raza orașului Petrila a fost 
depistat un urmărit pe țară pentru 
spargeri de locuințe, cu un 
prejudiciu de 9.000.000 de lei. 
Dorin Rusu se numește, are 38 de 
ani și de loc este din Vaslui. Locuia 
fără forme legale la Petrila. La 
apariția echipei operative, urmăritul 
a înghițit o substanță toxică dintr- 
o sticlă ce o avea asupra lui. A fost 
internat la spital, sub pază, viața 
fiindu-i în afara oricărui pericol.

> Tentativă de 
omor?

Duminică, 21 iunie a.c., în jurul 
orei 5, în barul "Banpet Ericon" SRL 
din incinta stației CFR Hunedoara 
s-a petrecut un lucru mai puțin 
obișnuit. Un necunoscut l-a lovit 
cu un cuțit în zona ficatului pe 
lordache Unguru, de 23 de ani. 
Victima a fost internată în spital. 
Echipa operativă a Serviciului 
Poliției TF a reușit să-l identifice 
pe autor. Se numește Emil Goleșie 
și ar nn -1'’ ani A fost prezentat 
organ de parchet cu
propurivie de arestare pentru 
tentativă de omor. •

> Cu chei potri
vite la ușa pensio
narului

Cristian Lingurar, 36 de ani, re
cidivist, și Zoltan Muzur, de 45 de 
ani, sunt cercetați în stare de arest 
de polițiștii hunedoreni. Lucrători 
ai Biroului de Ordine Publică au 
stabilit că, într-o seară, cei doi au 
pătruns cu chei potrivite în locuința 
pensionarului Vasile Bujor, de unde 
au furat bunuri în valoare de 
7.000.000 de lei. Prejudiciul a fost 
recuperat în proporție de 75 la 
sută.

> A furat aloca
țiile colegilor

Un elev de la o școală generală 
din Călan a reușit să fure de la doi 
colegi carnetele CEC de alocație 
pentru elevi. A completat filele cu 
date false. M.C.I.a încasat astfel 
130.000 de lei.

Rubrică realizată cu 
sprijinul ÎPJ Hunedoara

' Cunoscut pentru ' 
ce și cum oferă

în prezent magazinul 
“Lumea copiilor" din Deva 
este aprovizionat cu jucării 
felurite, dar și cu articole de 
papetărie, cu biciclete și 
piese pentru biciclete.

“Recent - spunea dna 
responsabilă Viorica Șerban 
- au fost aduse seturi pentru 
jocul la nisip, mingi de fotbal, 
handbal și de volei pentru 
diferite vârste, avem bazine, 
colaci și mânecuțe pentru 
înot, palete de tenis de câmp 
și de masă.”

Vânzarea se derulează 
continuu, de aceea și 
aprovizionarea cu marfă 
trebuie să se facă zilnic. 

^Magazinul este cunoscut 

pentru ceea ce oferă și cum 
oferă - mai spunea dna 
Șerban. Avem clienți din 
Deva și din alte localități. 
Ne comportăm frumos cu 
oamenii și asta contează 
mult.” Salariatele Elena 
Dănilă, luliana Molnar sau 
Ana Mărgineanu, cu 
experiență de zeci de ani 
în domeniul comerțului, 
manifestă atenție față de 
cumpărători, ajutându-i în 
alegerea articolelor cu 
răbdare și bunăvoință. 
Orice marfă cumpărată, 
chiar și papetăria, se poate 
plăti aici în rate, ceea ce 
vine în ajutorul populației, al 
familiilor cu copii. (E.S.) j

“Intenția noastră - afirma 
unul dintre membrii “Alter Ego" 
la conferința de presă 
organizată luni la sediul 
asociației din Deva - esfe aceea 
de a trezi conștiințele. Vrem să 
ne cunoască lumea așa cum 
suntem - oameni fără orgolii, 
fără interese de nici un fel, doar 
acela de a ajuta copiii orfani, 
bătrânii, familiile foarte sărace. 
Vrem ca acești copii - internați 
in instituții de ocrotire - să fie 
salvați. ”

Acesta este și rolul seratei 
ce se va organiza sâmbătă la 
sediul Prefecturii. Apelul 
asociației către agenții 
economici este acela de a 
răspunde pozitiv la solicitările 
acesteia, de a contribui cu 
fonduri pentru acțiunile 
organizate in cele două case de 
copii. Se știe că de sărbători 
foarte mulți sunt cei care își 
amintesc de copiii abandonați 
de familii, instituțlonalizați și 
fiecare le cumpără dulciuri în 
cele mai multe cazuri. Apoi uită 
de ei. Dar acești copii au nevoie 
de multe alte lucruri pentru a fi 
pregătiți pentru viață. “Nu-i 
suficient să le citim doar 
povești - spunea dna Carmen 
Micu. Avem nevoie de grafice, 
de desene, de colaje. 
Amenajarea unor miniateliere de 
tâmplărie și croitorie - broderie 
necesită de asemenea fonduri, 

^susținere din partea celor care
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Din nou despre valoarea economică 
a materiilor reziduale

In urmă cu circa doi ani, printr-o 
discuție cu prof.dr.ing. N.l. Voina 
încercam să atragem atenția 
specialiștilor asupra unor valori 
superioare ale câtorva materii prime 
reziduale cum sunt cenușile de 
termocentrală, zgură de furnal sau 
fosfogipsul. Sigur, toate acestea sunt 
niște reziduuri industriale, ele devenind 
materie primă doar în anumite condiții. 
O oarecare valoare economică a lor era 
de mult cunoscută de specialiștii în 
tehnologia materialelor de construcții. 
Cenușa de termocentrală extrasă din 
depozite și granulată se folosește, de 
mulți ani, ca agregat la prepararea 
anumitor mărci de mortare, zgura de 
fumai - de asemenea pentru betoane. In 
plus, zgura de furnal intră de foarte mulți 
ani în rețeta unor mărci de ciment.

Profesorul N.l.Voina ( de loc din 
Pricaz, comuna Turdaș, deci un 
conjudețean) s-a implicat de mulți ani 
prin cercetările pe care le-a făcut în 
descoperirea unor valori net superioare 
ale acestor materii reziduale. Mai mult 
de atât, profesorul Voina și-a îndreptat 
cercetările asupra unor deșeuri

conștiințele
au posibilități și vor să o facă. ” 

Acești micuți mai au nevoie 
de educație psihologică și 
medicală, dată fiind situația lor 
delicată, de organizarea unor 
excursii și trimiterea lor în 
tabere.

te P&ESă
A fost inițiat un program 

“Vrem să ne cunoaștem țara". S- 
a început cu el o acțiune privind 
organizarea zilelor de naștere. 
Pentru ei contează enorm de 
mult aceasta. Unii nici nu știau 
în ce ah ne aflăm; veneau și 
întrebau "Ziua mea când va fi?”

“Copiii au nevoie de 
comunicare, vor să dialogăm cu 
ei, să mergem și să fim alături 
de ei” - mai spunea dna Micu. 
La sugestia unor membri ai 
“Alter Ego” au fost instalate 
bouă cutii pentru scrisori unde 
cei mici au posibilitatea să-și 
exprime dorințele, să scrie de 
ce au nevoie, ce le lipsește.

La Casa de copii 2, spre 
exemplu, ar fi necesar un gard 
de împrejmuire. Poate o firmă 
de construcții se va oferi să 
ajute în acest sens instituția. 
Concret, face cineva ceva pentru 
acești copii neîmpăcați cu 
destinul lor, refuzând să meargă

industriale de dată mal recentă, curb 
sunt șlamurlle carbidice rezultate din 
activitatea combinatelor chimice, 
șlamurile sodice, din procesul de 
fabricare a sodei, fosfogipsul - 
substanță reziduală de la fabricarea 
îngrășămintelor chimice fosfatlce, 
șlamurile carbonifere rezultate din 
spălarea cărbunelui. Pentru toate aceste 
materii reziduale, profesorul Voina a 
descoperit și brevetat rețete șl tehnologii 
prin care ele devin lianți sau materie 
primă cu valoare economică superioară 
în industria materialelor de construcții și 
a prefabricatelor.

Județul nostru oferă din abundență 
câteva dintre aceste substanțe 
reziduale: cenușa de termocentrală, 
zgura de furnal, șlamurile cărbunoase.

O atenție specială merită cenușa 
de termocentrală, neumectată, prin 
urmare colectată și însăcuită la 
evacuarea din coșurile de fum ale 
termocentralelor. In această stare, 
afirmă și demonstrează profesorul 
Voina, cenușa devine un înlocuitor 
eficient al cimentului ca liant. Imaginați- 
vă ce ieftinire a construcțiilor ar surveni 

acasă căci părinții, în unele 
cazuri, nu-i mai vor? “Este 
bine să se știe că noi ne 
ocupăm de acești copil și îi 
ajutăm pe măsura posi
bilităților noastre. Așteptăm 
toți agenții economici, pe toți 
acei oameni de suflet și care 
cred în Dumnezeu să ne 
sprijine material pentru ca, 
împreună, să realizăm ceva. 
Să le dăm celor mici un țel!"

"Acțiunea de sâmbătă 
este o primă încercare de a 
trezi conștiințele. Ca orice 
început este foarte greu, dar 
există speranța că cel cu 
posibilități materiale vor 
înțelege șl vor încheia 
contracte de sponsorizare cu 
asociația. Facem un apel 
către toți agenții economici - 
spunea dl Dumitru Tâlvescu - 
să răspundă la acțiunile 
noastre pentru a contribui la 
mal binele celor defavorizați 
și pe lângă care nu este drept 
să trecem nepăsători, “Alter 
Ego" fiind un centru pentru 
adunarea tuturor sumelor cât 
și pentru justificarea cheltu
ielilor. în fiecare dormitează 
latent sentimentul compa
siunii și înțelegerii și sperăm 
că-l vom trezi, prin apelurile 
noastre, prin prezentarea 
programelor noastre. ”

Estera SÎNA

dacă în rețeta anumitor mărci de 
betoane și mortare s-ar elimina liantul 
clasic - ciment sau var; bașca 
economiile de corftum energetic 
propriu pe care l-ar realiza 
termocentralele pe cărbune, care nu ar 
mai fi nevoite să pompeze zi și noapte 
cu electropompe de mare capacitate 
noroiul de cenușă în depozite.

Sunt mulți cei cărora li se 
adresează brevetele de Invenție în 
această direcție ale profesorului 
Voina. Alții, de pe alte meleaguri, le 
aplică deja cu folos pentru propriul 
bilanț economic: societăți comerciale 
cu capital privat sau mixt din Rîmnicu 
Vîlcea, Onești, Borzești, Comănești, 
Craiova, Oradea. Brevetele au fost 
vândute și invențiile sunt în curs de 
aplicare în: SUA, Canada, Australia și 
Franța.

Pentru cei interesați, iată și o 
adresă la care profesorul inventator 
poate fi contactat: prof, dr.doc.ing. 
N.l. Voina - Institutul de Construcții 
București.
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