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Creșteri de prețuri la gazele naturale
prețul gazelor naturale la consumul 

casnic s-a majorat, de la 1 iulie, de la 
230 lei la 355 lei pentru un metru cub, 
iar pentru agenții economici a scăzut 
de la 769,5 lei la 718,1 lei pentru un 
metru cub, a declarat, marți, Radu 
Berceanu, ministrul Industriei șl 
Comerțului.

Reducerea cu 20% a prețului la 
consumul Industrial urmează să fie 
suportată de Romgaz și Petrom prin 
creșterea eficienței proprii, spune 
ministrul Industriei șl Comerțului.

Noul preț al gazelor naturale pentru 
consumul industrial, echivalentul a 83,5 
dolari/1.000 metri cubi, față de 95 dolari/ 
1.000 metri cubi, până în prezent, dă 
posibilitatea combinatelor chimice, 
siderurgice și metalurgice, precum șl 
altor consumatori de gaze să-și

relanseze producția și să redevină 
competitivi, pe piața Internă și la ex
port. Prețul este aliniat la cel de im
port, în special raportat la gazele din 
Rusia, care ajungeau în România sub 
prețul de 95 dolarl/1.000 metri cubi. 
Această situație a condus la închiderea 
unor exploatări de gaze, la Romgaz și 
la Petrom.

Prețul de 230 lei a fost stabilit la 1 
iunie 1997, la un curs de 7.300 lei/dolar. 
La consumul industrial, prețul a fost 
majorat la 1 februarie 1998, la un curs 
de 8.100 lei/dolar. Prețul pentru gazele 
livrate populației nu a putut fi modificat 
pînă la 30 Iunie a.c., în urma unei 
Hotărâri de Guvern a Cabinetului 
Ciorbea, deși cursul de schimb a 
depășit de mai multe ori pragul de 
devalorizare cu 5%.

COTIDIAN INDEPENDENT

Donații pentru 
sinistrați prin 
apel telefonic

Reamintim abonaților centralelor tele
fonice care doresc să facă donații pentru 
sinistrați, în cazul centralelor digitale pot 
apela la următoarele telefoane, formând 
numărul întreg: 054222205pentru 5000 lei: 
054222210 pentru 10000 lei: 054222225 
pentru 25000 iei: 054222250pentru 50000 iei 
și 054222200 pentru 100000 iei.

Abonații conectați la centrale analogice 
pot face donații prin intermediul liniei 
“Solidaritatea” apelând operatoarea de la 
serviciul 991. Mai multe apeluri înseamnă 
mai mulți oameni de suflet, mai multe 
ajutoare pentru sinistrați. (N.T.)

APARE LA DEVA

De la Comitetul Director 
Teritorial al județului 

Hunedoara
La recenta ședință extraordinară a Comitetului Director Teritorial 

al județului Hunedoara (CDT) s-au luat în discuție posibilitățile 
fiecărui serviciu public descentralizat și ale regiilor de interes 
național reprezentate în județ pentru a veni în sprijinul persoanelor 
și al comunităților locale afectate de inundațiile ce au avut loc în 
această lună.

în calitate de președinte al comitetului, dl prefect a prezentat 
situația pagubelor, care au fost evaluate de către echipele Comisiei 
Județene de Apărare împotriva Dezastrelor, precum și situația 
ajutoarelor primite.

Comitetul a decis ca salari ații instituțiilor membre ale CDT să 
contribuie fiecare cu sume de bani ce vor fi depuse în contul Filialei 
Hunedoara a Crucii Roșii, iar instituțiile cu materiale de construcții, 
echipamente, utilaje, mijloace de transport pentru ajutorarea 
oamenilor din localitățile afectate de inundații.

în același timp, după cum ne-a informat dna Claudia Bedea, 
consilier al Prefecturii, în ziua de 30 iunie a.c. au fost distribuite 
ajutoare alimentare - conserve, ulei, paste făinoase - pentru persoane 
afectate din localitățile Pricaz, Lăpușnic și Tisa. (N. T.)
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Un pas important în 
relațiile Deva-Arras»

Ieri, la Primăria Municipiului Deva s-a desfășurat o 
conferință de presă al cărei subiect l-a reprezentat recenta 
vizită a unei delegații devene în localitatea franceză Arras. 
Asupra rezultatului vizitei în Franța și a altor detalii 
discutate Ieri la conferința de presă, vom reveni cu 
amănunte într-o ediție următoare a ziarului nostru. (C.P.)

Din nou despre valoarea 
economică a materiilor reziduale

în urmă cu circa doi ani, printr- 
o discuție cu prof.dr.ing. N.l. Voina 
încercam să atragem atenția spe
cialiștilor asupra unor valori supe
rioare ale câtorva materii prime 
reziduale cum sunt cenușile de 
termocentrală, zgura de furnal sau 
fosfogipsul. Sigur, toate acestea 
sunt niște reziduuri industriale, ele 
devenind materie primă doar in 
anumite condiții. O oarecare 
valoare economică a lor era de 
mult cunoscută de specialiștii in 
tehnologia materialelor de con
strucții. Cenușa de termocentrală 
extrasă din depozite și granulată 
se folosește, de mulți ani, ca 
agregat la prepararea anumitor 
mărci de mortare, zgura de furnal - 
de asemenea pentru betoane. în 
plus, zgura de furnal intră de 
foarte mulți ani in 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 în
dreptat cercetările asupra unor 
deșeuri industriale de dată mai 
recentă, cum sunt șlamurile 
carbidice rezultate din activi
tatea combinatelor chimice, 
șlamurile sodice, din procesul de 
fabricare a sodei, fosfogipsul - 
substanță reziduală de la fabri
carea îngrășămintelor chimice 
fosfatice, șlamurile carbonifere 
rezultate din spălarea cărbu
nelui. Pentru toate aceste mate
rii reziduale, profesorul Voina a 
descoperit și brevetat rețete și

Ion CiOCLEi
(Continuare îri pag. 2)

Floare lansă floare 
naște frumosul

• Cel mai frumos și bine gospodărit oraș din județ 
• Privatizarea își dovedește eficiența • Asociațiile de 
locatari nu se implică, iar faptul acesta nu se explică • 
Sporește de la an la an zestrea de frumusețe • Ceea ce 
se realizează-frebuie păstrat nu distrus - apel către 
cetățeni

Nu greșim nici o iotă susținând că municipiul Orăștie se numără 
printre cele mai îngrijite și mai frumoase localități rurale din județ.

Treaba asta se explică prin aceea că gospodărirea, curățenia 
localității și înfrumusețarea ei au fost încredințate, încă cu mai mulți 
ani în urmă, evident prin licitație, unei societăți particulare - este

(Gospodărirea localităților)
vorba de SC "Florimex" SRL Orăștie a dnei Sofica Ferdeș. lată, deci, 
încă un argument că numai prin privatizare se poate ajunge la 
rezultatele scontate, la eficiență, în orice domeniu al vieții economice 
și sociale. Dl Alexandru Ferdeș, administratorul societății sus 
amintite, fiul patroanei, ne spunea:

- La început a fost greu până am scos gunoiul din oraș - cantități 
foarte mari. Apoi, în timp, am început să ne organizăm tot mai bine 
treaba, să ne dotăm cu utilaje. Avem motocositori, drujbă pentru 
tăierea coroanelor la pomi ș.a.

- Vă ocupați, mai ales de centrul municipiului, de arterele lui 
principale. încă n-ați pătruns în cartierele de blocuri.

- Așa este. Noi am manifestat această intenție, dar asociațiile de 
locatari, cele mai multe dintre ele, n-au fost de acord fiindcă 
cheltuielile comune ar fi sporit cu 1000 lei pe lună de familie.

Traian BONDOR, 
________ Corne! POENAR

(Continuare în pag. 2)

Aniversare 
Radio 

"Color"
Hunedoara

FONDUL 
R0MÂN0- 

AMERICAN
PENTRU

Tânărul post de 
radio hunedorean -
Radio “Color” - sărbăto
rește azi, 2 iulie a.c., 
împlinirea unui an de ia 
transmiterea primelor 
semnale în eter. In 
cadrul manifestării ani
versare (desfășurată ia 
Camping Boș) se vor 
acorda și premiile Radio 
"Color", sărbătoarea 
finaiizându-se cu o 
discotecă. (G.B.)

INVESTIȚII ȘI BANCA 
TRANSILVANIA

• Acordă împrumuturi In dolari SUA firmelor 
private din Județul Hunedoara prin Intermediul 
Programului de împrumuturi Mici șl Mijlocii.

• Sumele acordate între 20.000 $ - ISO.OOO $, 
pentru finanțarea investițiilor sunt pe o perioadă 
de până la 3 ani, cu o dobândă de 15% pe an, 
existând posibilitatea acordării unei perioade de 
grație.

• Acordarea și rambursarea creditului se face 
în dolari SUA, neexistând restricții legate de 
activități de export sau de utilizarea creditului 
pentru achiziții din extern.

• Firmele interesate sunt rugate să contacteze 
ofițerul de credit al Băncii Transilvania Deva, dl. 
Lucian Țentiu.

Banca Transilvania - B-dul 22 Decembrie, nr. 
42, tel. 054/232280, fax. 054/232258.

Situația economică este îngrijorătoare
Ultimele date economice 

prezentate de Comisia pentru 
Statistică arată că situația eco
nomică este îngrijorătoare, deve
nind o problemă națională, a 
apreciat Adrian Vasilescu, direc
torul Direcției Comunicare a BNR.

“Acestea sunt datele 
specifice unei economii care se 
situează, fără drept de apel, în 
coada Europei. De aici încolo 
trebuie să vedem exact ce avem 
de făcut. Este o problemă 
națională", a afirmat Vasilescu.

Pe primul trimestru al anului, 
Produsul Intern Brut (PIB) a scăzut, 
în termeni reali, cu 9,4% față de 
perioada similară a anului trecut. 
In luna mai, producția industrială a 
scăzut cu 16,5% față de luna mai 
1997. Deficitul comercial s-a 
majorat substanțial pe primele 
patru luni, la 812,7 milioane dolari, 
fiind cu 46,1% mai mare decâtîn 
perioada similară a anului trecut.

Vasilescu apreciază că 

această scădere a PIB se va 
atenua în a doua parte a anului, 
dar nu crede că se va ajunge la o 
creștere economică zero, așa cum 
au anticipat autoritățile la începutul 
anului. Ministrul Finanțelor și-a 
revizuit estimările, prognozând o 
reducere a PIB cu 1-2%.

Oficialul BNR spune că "din 
păcate, situația balanței comerciale 
și a balanței de plăți prezintă niște 
cifre îngrijorătoare”. El crede că 
accentuarea deficitului se 
datorează creșterii importurilor, în 
special realizării unor importuri - 
nu neapărat necesare - de auto
mobile, cu prețul "sufocării balanței 
comerciale".

Pe lângă aceasta, Vasilescu 
a adus în discuție și creșterea 
importurilor de produse agro- 
alimentare, care arată că indus
tria autohtonă de profil nu este 
încă competitivă și că "încă se 
produce puțin". El a afirmat că 
România are o tradiție în indus

tria alimentară și că beneficiază 
de atuul câtorva elemente 
"imbatabile în Europa" și că, de 
aceea, e necesar curajul de a 
promova materiile prime 
românești și produsele 
agroalimentare românești.

O altă explicație a deficitului 
comercial este și faptul că 
exporturile românești se 
bazează pe import în proporție 
de 80%, precum și din faptul 
că "se încasează puțin din 
exporturi masive".

Oficialul BNR a opinat că 
majorarea deficitului balanței 
comerciale nu a fost 
influențată de evoluția cursului 
de schimb al leului. "De câțiva 
ani buni, exporturile sunt la 
același nivel. Dacă ar fi fost o 
cădere a exporturilor, poate m- 
aș fi uitat la cursul de schimb. 
Așa însă, nu am motive să mă 
uit la curs”, a conchis 
Vasilescu. (MEDIAFAX)
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Pentru Valea Jiului BERD 
se teme că nu-și poate 

recupera creditul
Regia autonomă a apei Valea 

Jiului are în derulare programul 
regional de apă și mediu Valea 
Jiului. Finanțarea acestui program, 
evaluat la 54.304.000 de dolari 
SUA, se face din patru surse: 
Programul PHARE, Banca 
Europeană pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare - BERD - Guvernul 
României și Consiliul județean 
Hunedoara.

Programul este generos și

menit să rezolve pentru mulți ani 
de aici înainte problema alimentării 
cu apă potabilă și a epurării apelor 
uzate în toate localitățile Văii Jiului.

Organismele internaționale 
participă astfel la finanțarea 
programului: BERD - 25 de milioane 
de dolari rambursabil iar PHARE - 
9,8 milioane nerambursabil. Dife
rența până la valoarea programului 
o acoperă Guvernul României prin 
transferuri bugetare - 7 la sută și 
Consiliul județean Hunedoara prin 
alocații directe - 5 la sută, regia 
aflându-se sub directa subordonare 
a Consiliului județean.

Până aici nici un fel de nelă
murire sau semn de întrebare. Ca 
urmare a Ordonanței de urgență 
nr.30/1997 a Guvernului României 
însă Consiliul județean Hunedoara 
a aprobat prin Hotărârea nr.38/ 
1997 Programul de reorganizare a 
Regiei autonome a apei Valea Jiului 
într-o singură societate comercială 
pe acțiuni, care să preia drepturile 
și obligațiile regiei. Aici e aici! 
Acordul de împrumut subsidiar și 
garanție parte a planului de 
finanțare a programului sus-citat 
prevede obligația Consiliului 
județean Hunedoara și a Regiei 
autonome a apei Valea Jiului să nu 
întreprindă și să nu aprobe nici o 
acțiune legată de autonomia 
financiară operațională, manage
rială și organizațională, de 
responsabilitatea și independența 
RAAVJ, fără acordul prealabil al 
Ministerului Finanțelor și al BERD!

Este clar ca lumina zilei, nu?

Deocamdată nu creditelor 
subvenționate

'If*'

Casa de Economii și Consemnațiuni (CEC) nu poate relua, pentru 
moment, acordarea de credite cu dobândă subvenționată în vederea 
cumpărării sau construcției de locuințe de către persoanele fizice.

Constantin Cioșcu, vicepreședintele CEC, a declarat că CEC nu 
poate relua creditarea ca urmare a faptului că Ministerul Lucrărilor 
Publice și Amenajării Teritoriului (MLPAT) nu are prevăzută în bugetul 
său întreaga sumă necesară acoperirii diferenței de dobândă pentru 
creditele acordate în perioada 1996-1997. 'CEC a solicitat o sumă de 
201 miliarde de lei pentru acest lucru, în timp ce în bugetul MLPAT este 
prevăzută o sumă de 170 miliarde lei", a afirmat Cioșcu. (MEDIAFAX)
\/

Lucrători ai “FLOR1MEX" S.R.L. Orăștie muncesc la întreținerea trandafirilor în parcul 
din centrul municipiului.
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6.00 România: ora 6 fix!
8.10 Telemondial 9.00 TVR
Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 15.00 
Actualitatea editorială 15.30 
Ecclesiast ’98 16.00
Telemondial 16.25 Conviețuiri
17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 
Katts și câinele (s, ep. 39) 
18.00 Timpul Europei 18.30 
Camera ascunsă - Farse cu 
vedete 19.00 Sunset Beach 
(s, ep. 249) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ediție 
specială 21.00 Destine în 
vremuri de război (s, ep. 4) 
22.05 La volan 22.20 Cu 
ochii’n 4 (anchetă) 23.00 
Dintre sute de catarge... 0.30 
Canary Wharf (s, ep. 170)

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 8.30 

Fotbal (r) 12.00 Sunset 
^Beach (s/r) 12.45 Doar o 

Prevederea era cuprinsă în 
secțiunea 8.02/6 a Acordului de 
împrumut subsidiar și garanție. Și 
totuși s-a adoptat Hotărârea 
nr.38/1997 a CJH de reorganizare 
a regiei; este drept, sub rezerva 
avizului favorabil al BERD. Nu era 
mai normal ca Hotărârea refe
ritoare la transformarea regiei în 
societate comercială să aibă la 
bază acceptul BERD și al MF din 
România așa cum prevedea 
Acordul de împrumut subsidiar și 
garanție?

Dar nu aceasta este esența 
lucrurilor.

O bancă finanțatoare euro
peană de prestigiu nu poate fi 
păcălită așa ușor. BERD care 
finanțează aproape jumătate din 
Programul regional de apă și 
mediu Valea Jiului vrea garanții 
solide pentru rambursarea 
împrumutului pe care l-a aprobat 
pentru finanțarea programului. Și 
cea mai solidă garanție este, în 
cazul dat, Statul Român re
prezentat de Guvernul României 
și de Consiliul județean 
Hunedoara. Banca prefera să 
aibă statul garant și de aceea nu 
este de acord cu transfomarea 
RAAVJ în societate comercială pe 
acțiuni. Așa a apărut pe ordinea 
de zi a ședinței din 29 iunie a.c. 
punctul intitulat “Proiect de 
hotărâre privind suspendarea 
derulării programului de 
reorganizare a RAAVJ" devenit 
hotărâre prin votul consilierilor. O 
societate comercială, fie ea și cu 
capital majoritar de stat, dar posibil 
a fi oricând privatizată prin 
vânzarea pachetului majoritar de 
acțiuni deținut de stat, nu oferă, 
în concepția BERD, suficiente 
garanții că banii investiți de ea se 
vor întoarce în seifurile băncii în 
condițiile acordului de împrumut. 
De aici se mai naște o întrebare: 
câtă încredere au organismele 
finanțatoare internaționale în 
modul cum se face privatizarea în 
România. De aici s-ar mai naște 
întrebarea... Dar știți povestea cu 
cocoșul roșu. Asta este povestea 
reformei în România.

Ion CIOCLEI

vorbă... (r) 14.00 Em. în limba 
germană 15.10 Limbi 
străine. Spaniolă 15.35 Doi 
ani de vacanță printre 
dinozauri (d.a) 16.00
Veronica - Chipul iubirii (s) 
16.50 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.00 Ceaiul 
de la ora cinci (div.) 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 82) 22.00 
Nava plutește spre Shanghai 
(dramă Iugoslavia 1991)
23.30 Lumea sportului

ANTENA I
7.00 Dimineața devreme 

10.00 Planeta vie (do) 10.30 
Orășelul fantastic (s) 11.00 
Timpul împlinirilor (f. SUA 
1993) 12.40 Fără limită 13.00 
Tropical Heat (s/r) 14.00 
Știrile amiezii 14.10 Sfântul 
(s, ep. 34) 15.40 întoarcerea 
Sfântului (s, ep. 9) 16.35 
Văduva (s, ep. 33) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 91) 19.30 
Dallas (s, ep. 35) 20.20 Twin 
Peaks (s, ep. 7) 21.15 Cronici 
paranormale (s, ep. 29)

Valoarea econo
mică a materiilor 

reziduale
(Urmare din pag. 1)

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, neu
mectată, prin urmare colectată și 
însacuită la evacuarea din coșu
rile de fum ale termocentralelor. în 
această stare, afirmă și demon
strează profesorul Voina, cenușa 
devine un înlocuitor eficient al 
cimentului ca liant. Imaginați-vă ce 
ieftinire a construcțiilor ar surveni 
dacă în rețeta anumitor mărci de 
betoane și mortare s-ar elimina 
liantul clasic - ciment sau var; 
bașca economiile de consum 
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 profe
sorului 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.

22.45 Știri/S port 23.00 Tropi
cal Heat (s, ep. 18) 23.45 
Microbiștii de la miezul nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.55 Prima 
pagină 10.00 Procesul 
mondialelor (r) 10.30 Insula 
misterioasă (s) 10.55 Sclavii 
New York-ului (f/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Ritmul 
pasiunii (f. SUA 1983) 15.00 
Maria (s) 16.00 Nano (s) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Tânăr și neliniștit (s) 18.00 
Povești extraordinare (s) 
18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Melrose Place 
(s, ep. 82)21.15 Nikita (s, 
ep. 17) 22.05 Știrile PRO TV 
22.15 Seinfeld (s, ep. 115)
22.45 Cracker (s) 23.30 
Știrile PRO TV 0.00 Procesul 
mondialelor

Băuturile alcoolice nu mai pot fi 
comercializate fără timbru

Băuturi alcoolice nemarcate nu 
mai pot fi comercializate începând 
cu data de 1 iulie.

Marcarea se va face, potrivit 
prevederilor HG 107/1998, pentru 
următoarele grupe de băuturi 
alcoolice: alcool etilic alimentar și 
băuturi spirtoase, țuică și rachiuri 
naturale, vinuri și băuturi pe bâză de 
vin.

Stocurile de băuturi alcoolice 
nemarcate existente la agenții 
economici, în momentul introducerii 
sistemului de marcare, trebuiau 
lichidate până la data de 1 iulie. De 
asemenea, începând cu aceeași

Floare lansă floare naște frumosul

(Urmare din pag. 1)

Am stat de vorbă și cu dl Horia 
Cîndea, șeful Serviciului tehnic din 
cadrul consiliului local, pe care 
l-am întrebat:

Cum colaborați cu 
"Floricom"?

- Tot mai bine. Le plătim lucră
rile ce le efectuează. Uneori cu 
întârziere, cum s-a întâmplat și în 
acest an când bugetul a venit 
foarte târziu.

Cum este organizată 
gospodărirea municipiului?

- Fiecărui salariat al primăriei i 
s-a repartizat o zonă a localității 
de a cărei gospodărire și curățenie 
răspunde și raportează care este 
starea la zi a acesteia.

- Ce s-a realizat, concret, in 
domeniul despre care discutăm?

- Vă spun, în linii mari, că am 
reușit foarte multe. Au fost înlocuiți 
o parte din castanii bătrâni de pe 
artera principală a orașului, 
acțiune ce va continua. Am plantat 
multe mii de fire de gard viu, 
trandafiri, sute de pomi - meri și 
peri etc. S-a încheiat acțiunea de 
plantare a begoniilor, salviilor,

PRIMA TV
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 Contra- 
lovitura (s) 21.15 După Viet
nam (dramă SUA 1977) 
23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe

AGASA
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 Pe 
urmele banilor (f/r) 16.00 
Omul mării (s) 17.00
Marielena (s) 17.45 Din toată 

dată, agenții economici pro
ducători sau importatori nu mai pot 
produce sau introduce pe teritoriul 
României băuturi alcoolice 
nemarcate.

Guvernul a hotărât decalarea 
cu două luni, de la 1 martie la 1 
mai, a termenului de aplicare a 
timbrelor de marcare pe sticlele de 
băuturi alcoolice, din cauza 
imposibilității agenților economici 
producători de băuturi de a-și 
procura utilajele necesare marcării.

Sistemul de marcare pentru 
băuturile alcoolice a fost introdus 
la data de 1 mai. (MEDIAFAX) 

petuniilor ș.a. în paralel, am 
întreținut zestrea de frumusețe 
mai veche a localității. Noi 
mergem pe ideea de a îngriji 
ceea ce avem și să extindem 
spațiile verzi, straturile de flori 
ș.a. în fiecare an cu câte ceva.

- De unde bani, die Cîndea?
- De la buget, cum știți, puțini. 

Trimitem oferte la societăți ce 
produc puieți de arbori și pomi 
ce oferă răsaduri de flori din 
Arad, Timișoara, Cluj, Simeria, 
Dobra ș.a. și le alegem pe cele 
cu preț convenabil. în plus, 
apelăm la sponsorizări, ne ajută 
mult Ocolul silvic din localitate cu 
care colaborăm foarte bine. 
Perioada prin care trecem este 
foarte grea, banii sunt puțini, dar 
asta nu înseamnă să stăm cu 
brațele încrucișate și să ne 
lamentăm că nu avem cu ce 
face una și alta, ci să găsim 
căile prin care să reușim, totuși, 
câte ceva. Facem un cald apel 
către cetățenii municipiului 
nostru să păstreze cu grijă 
ceea ce se realizează în acest 
domeniu, în interesul localității și 
oamenilor ei.

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) 
22.00 Tenis Wimbledon 
(rez.) 22.45 Obsesia 
dragostei (dramă Franța 
’75) 0.20 Secrete de familie 
(s) 1.00 Tenis Wimbledon

PRO TV - DEVA
05.45-06.15 Desene 

animate 06.15-06.45 Pro
gram comercial PRO TV 
Deva 06.45-07.00 Știri lo
cale (r) 09.50-10.15 Pro
gram comercial PRO TV 
Deva 22.05-22.15 Știri lo
cale

ANTENA bDEVA
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, 2 iulie

3 BERBEC 
(21.III - 20.IV)

V-ați suprasolicitat și 
energia dv. este pe sfârșite. 
Menajați-vă câteva zile. Veți 
primi bani sau poate chiar 
plecați la drum.

O TAUR 
(21.IV - 21.V)

Realizarea socială pe 
care v-o doriți vă face să fiți 
mai puțin corect și, din 
păcate, succesul va fi de 
scurtă durată. în curând 
însă șansa vă surâde.

O GEMENI 
(22.V - 22.VI)

Nu fiți prea încrezător în 
cei pe care îi vedeți pentru 
prima oară, căci o pesoană 
de sex feminin vă va 
încurca și nu puteți termina 
ce ați început.

O RAC
(23.VI - 23.VII)

Posibile discuții cu 
părinții, care nu acceptă 
relația dv. sentimentală. O 
propunere de schimbare 
de serviciu va veni pe 
neașteptate.

3 LEU 
(24.VII - 23.VIII)

Originalitatea cu care veți 
atenua starea de încordare 
din familie vă va aduce 
aprecierea tuturor rudelor. 
Persoana iubită este 
supărată, încercați să o 
împăcați.

O FECIOARĂ 
(24.VIII - 22.IX)

Ați putea finaliza unele 
lucruri pe care le-ați început 
mai de mult. După amiază 
veți primi o veste care vă va 
supăra.

O BALANȚĂ 
(23.IX - 23.lt)

Partenerul de viață vi se 
va părea cam bizar. Veți fi 
nevoit să plecați la drum, 
ceea ce nu vă va bucura, 
dar până la urmă veți 
accepta.

3 SCORPION 
(24.X - 21.XI)

Veți culege aprecieri 
pozitive din partea colegilor, 
dar și a unor persoane sus- 
puse. Vă veți implica într-o 
lucrare mai dificilă.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Discuții cu partenerul de 
viață. Telefonul unor 
prieteni vă va binedispune. 
Veți primi o invitație pe care 
ar fi păcat să o refuzați.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Este foarte posibil să 
primiți un cadou. Vi se va 
solicita o mână de ajutor; 
ideile vă sunt cam 
fanteziste, dar dau rezultate 
excelente.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

încercați să duceți la bun 
sfârșit o lucrare de mai 
mare anvergură și nu reușiți 
pentru că în aceste zile 
lucrurile vă ies mai greu.

O PEȘTI 
(19.11 - 20. III)

încercați să puneți 
lucrurile la punct în ceea ce 
privește o chestiune de 
serviciu. întâlnirea cu un 
prieten vă ajută să priviți 
viața mai optimist.
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Campionatul Mondial de fotbal Franța *98
După un ioc slab, tricolorii părăsesc marea competiție

ROMÂNIA - CROATIA 0-1
J

La sfârșitul acestei 
mult așteptate partide, 
când speram să sărbăto
rim victoria asupra croa
ților, ne-a cuprins o tristețe 
greu de redat. Telefoanele 
sunau de la un prieten la 
altul, întrebându-ne unii 
pe alții ce s-a întâmplat cu 
echipa noastră care a fă
cut cel mai slab joc al ei 
la Campionatul Mondial 
de fotbal ’98? Cum se ex
plică faptul că majoritatea 
jucătorilor în frunte cu se
lecționerul Anghel lordă- 
nescu doreau să întâl
nească formația Croației 
"pe care o cunoaștem 
bine" și când colo adver
sarii noștri ne-au dejucat 
cu ușurință tactica preco
nizată de antrenorul lordă- 
nescu, croații jucând mult 
mai simplu, rapid spre 
poarta lui Stelea! Ne su
pără sau nu, tricolorii au 
pierdut pe mâna lor. Au 
fost de nerecunoscut! Mo
leșiți de căldură, practi
când un joc lent, cu o linie 
de mijloc puțin prezentă e- 
ficient în joc, nu au reușit 
nici pe departe să facă 
breșe în linia apărării ad
versarilor (în care lipsa 
“stâlpului” - Soldo - nu s-a 
văzut deloc), să creeze fa
ze periculoase de gol, 

Adrian llie și V. Moldovan 
fiind izolați, ușor de depo
sedat atunci când balonul 
mai ajungea și la picioa
rele lor. Pe acest fond, cro
aților le-a fost mai ușor să 
ajungă ei să pună în pe
ricol poarta lui Stelea, sin
gurul tricolor care s-a făcut 
în final remarcat, în ciuda 
primirii unui gol, dar din 
lovitură de la 11 metri. în 
ciuda jocului anost din pri
ma repriză speram, pe 
măsură ce se scurgea 
timpul, că ai noștri din față, 
llie Adrian sau Moldovan ar 
putea scăpa totuși spre 
poarta croaților și situația 
să se schimbe în bine 
pentru noi. Așteptam cu 
nerăbdare pauza și even
tualele schimbări de jucă
tori, de aplicare a unor noi 
idei tactice ale “coman
dantului trupei”. Când colo, 
chiar în min. 45, Gabriel 
Popescu dă ocazia arbitru
lui Castrilli să ne pricop
sească cu o lovitură de la 
11 metri transformată de 
Suker 0-1.

Nici vorbă de limpezi
rea jocului tricolorilor du
pă pauză când ne aștep
tam să atace mai susținut 
reduta Croației. Generalul 
intră și el în derută și în
cepe schimbările în trupă: 

în min. 61 Niculescu intră 
în locul lui Gabi Popescu, 
apoi Craioveanu în locul 
lui Hagi și ultima “mutare", 
Dan Petrescu este 
schimbat cu Marinescu. 
Nici aceste schimbări nu 
au adus plusul necesar în 
impulsionarea acțiunilor 
ofensive și înscrierii golului 
egalării. în schimb, 
tricolorii au lăsat spații 
largi de contraatac croa
ților și de câteva ori abia 
am scăpat de gol! De alt
fel, în finalul partidei, Ste
lea (care mai salvase vreo 
2 goluri) a respins de 2 ori 
consecutiv șuturile spre 
poartă doar de la câțiva 
metri!

Ne mâhnește mult pier
derea calificării în sferturile 
de finală, dar ne doare 
maniera în care tricolorii au 
pierdui acest joc! Și re
prezentativa Paraguay-ului 
a cedat în fața Franței dar 
ce meci au făcut, ce replică 
au dat gazdelor turneului fi
nal!

România: STELEA - D. 
Petrescu, Ciobotariu, Gh. 
Popescu, Filipescu, D. 
Munteanu, Gâlcă, Gabi 
Popescu, Hagi, \Z. 
Moldovan, Adr. llie.

Sabin CERBU

ARGENTINA - 
ANGLIA 6-5
lată o partidă ce va rămâne în 

istoria Campionatelor Mondiale. A 
fost cel mai frumos meci de până 
acum al acestei ediții a CM, cu 
schimbări rapide ale scorului, un 
meci de luptă pe viață și moarte, cu 
mare angajament fizic, de rar dra
matism, care nu s-a încheiat nici în 
prelungiri, fiind nevoie de loviturile 
de la 11 metri pentru stabilirea învin
gătoarei!

începutul meciului a fost fulmi
nant, în minutul 5, argentinienii be
neficiază de o lovitură de la 11 m 
transformată de Batistuta. Și mul
tora ni s-a părut că zarurile au fost 
aruncate, știută fiind capacitatea 
argentinienilor de a păstra rezultatul 
când le este favorabil. Dar, peste 
numai 4 minute, e rândul englezilor 
să transforme o lovitură de pedeap
să prin Shearer și scorul devine egal 
1-1 și jocul continuă cu aceeași în
suflețire. în minutul 16 tânărul Owen 
dă măsura valorii lui și după o su
perbă cursă, depășind în viteză apă
rarea argentinienilor, intră în careu și 
șutează necruțător 1-2! în ultimul 
minut al primei reprize e rândul ar
gentinienilor să egaleze: la o lovitură 
liberă de la 24 de metri, mingea nu a 
fost șutată peste zid ci trimisă lă 
Gallardo aflat la cca 2 metri de zid și 
el trimite cu sete balonul în colțul de 
sus al porții lui Seaman 2-2. Scor 
rămas neschimbat și în prelungiri!

Trecându-se la executarea lovi
turilor de la 11 metri, Argentina a 
câștigat cu scorul de 6-5.

r
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/<7 7_iulie
FENERBAHCE -

STEAUA
Echipa militară condu

să de Mihai Stoichiță se află 
în plin program de pregă- 

| tire, susținând deja, dumi- 
■ nică, primul meci de verifi- 
! care în compania Tracto-_ Laic iii uuutpaiiia i i aciu-
■ rului Brașov, încheiat cu o 
I remiză (1-11), golul marcat 
| de steliști aparținând lui
■ Denis Șerban. lată și for- 
! mația aliniată de Steaua și
■ jucătorii care au mai intrat 
| pe parcursul acestui meci: 
| Ritli - Reghecampf, Belo-
■ dedici, Răchită, Miu - D.
■ Qorhon Riariii i I

I

I

j dedici, Răchită, Miu - D. 
! Șerban, Baciu, Militaru, L. 
I Roșu - Ciocoiu, Dănciules- 
| cu. Au mai jucat: Minde- 
| leac, Rotaru, Luca, Lasca- 

rache, Fl. Moldovan, Co
drean, Coporan, Hrib, Bă- 

I lan, Marta și C. Naghi (deci, 
| o echipă întreagă).

După meciurile ce le vor 
mai susține Astra Ploiești, 
Jnirea Dej, Metalul Fili-

I
1 U_________ „ ____________
I pești, luni, 6 iulie, Steaua 
| va pleca spre Istanbul pen

tru a juca marți, 7 iulie, cu 
Fenerbahce, un meci ami
cal, de pregătire.i

I 
I
I

l

Ca și în anul trecut, 
conducerea clubului Ra
pid, Mircea Lucescu și lotul 
au optat pentru un scurt 
cantonament, la Câmpu
lung Moldovenesc, pregă

tirile fiind efectuate sub în
drumarea directă a lui Mir 
cea Lucescu. E de la sine 
înțeles că aici se vor afla și 
noile achiziții ale Rapidului 
până în prezent. în primul 
rând, Rednic își va conti
nua activitatea la Rapid cel 
puțin până la iarnă când s- 
ar putea întoarce în Belgia, 
în schimb, la Câmpulung 
este așteptat Sabău, care 
se spune că a semnat pen
tru un an cu Rapid. Și încă 
o noutate, Rapidul este în 
tratative și cu ghanezul Sila, 
în vârstă de 22 de ani și a 
fost selecționat de 30 de ori 
în reprezentativa Ghanei. își 
face echipă Mircea Lu
cescu!

Noutăți și la 
Dinamo

După acumulările făcute 
de jucătorii de la Dinamo, 
la Câmpina, ei au revenit în 
Capitală unde au susținut 
un meci cu Electromagne
tica, urmând ca în perioada 
3-10 iulie să se afle în Iugo
slavia - la Novisad - unde 
vor susține două meciuri 
amicale, din care unul cu 
Vojvodina. Antrenorul prin
cipal Cornel Dinu trebuie să 
fie bucuros că a reușit să-l 
determine pe lonuț Lu- 
pescu să revină la Dinamo. 
Printre noutăți se numără și 
marocanii Kaled - un jucă
tor ce promite foarte mult și 
Jabrane care încă mai tre
buie testat. Se pare că la 
Dinamo vor poposi și Daniel 
Iftodi și lonuț Savu.

Din dorință și prin voință Ci

espărtământul ASTRA 
Orăștie ?

1

ASTRA, prima și cea mai veche 
societate culturală din toate provin
ciile locuite de români (născută la 
Sibiu, în 1861 și desființată abuziv în 
1948), care după 1989 s-a reînființat 
în multe localități din țară, cunoaște la 
Despărțământul Orăștie o activitate 
meritorie. Numărându-se printre pri
mele care și-au reluat activitatea (5 
martie 1990), despărțământul orăștian 
al ASTREI își argumentează statutul în 
viața științifică, culturală și artistică a 
municipiului, cucerind tot mai multă 
audiență și respect.

- Suntem implicați într-o suită 
de activități organizate la nivelul 
orașului, pe care ne străduim să le 
onorăm, să le 
aducem cât 
mai aproape 
de sufletul oa
menilor - ne spune dl prof. Aurel 
Ursu, președintele Despărțămân
tului ASTRA din Orăștie. încercăm 
să rememorăm evenimente care au 
marcat viața culturală a orașului 
de-a lungul vremii, să redăm loc 
cuvenit personalităților care și-au 
lăsat viguroasă amprentă în activi
tatea științifică, literară și artistică a 
zonei, să revigorăm manifestări ini
țiate și organizate odinioară de 
ASTRA cu adâncă aderență la pu
blic. Aș sublinia doar câteva din 
aceste acțiuni cu profund ecou în 
viața culturală a Orăștiei: într-o 
adunare generală a ASTREI am 
marcat 80 de ani de la ultimul zbor 
al lui Aurel Vlaicu - cel care avea 
ca destinație serbările ASTREI de 
la Orăștie. lată, în acest an vom 
marca opt decenii și jumătate! Apoi 
simpozionul comemorativ “Dominic 
Stanca - un cronicar al Orăștiei”, 
cu participarea' unor personalități 
de seamă ale spiritualității româ
nești, reluarea "Maialului orăștian", 
care, în acest an, și-a desfășurat 
cea de-a doua ediție, dar mai ales 
reapariția "Revistei Orăștiei". Cu 
această revistă s-a reluat, în fe
bruarie 1990, tradiția publicisticii 
orăștiene.

Greutățile tranziției nu au permis 
decât trei apariții, realizate cu eforturi 
considerabile.

"Acum se reușește - declara pu
blic redactorul ei șef, dl Florin Dră- 
ghiciu, la apariția celei de-a lll-a serii. 
Cea care și-a asumat această mi
siune este Asociațiunea ASTRA - 
Despărțământul Orăștie care adaugă, 
astfel, încă o importantă realizare la 
cele nu puține de până acum... "Revista 
Orăștiei" își propune un loc special în 
publicistica locală, principala sa direc
ție fiind aceea a susținerii actelor de 
cultură."

Și acest "loc special" și-l câștigă 
cu fiecare nou număr, revista nefiind 

doar o reflectare a 
activității culturale a 
municipiului, ci și un 
spațiu elevat de in

formare, de dezbatere a universului 
literar și artistic ce renaște aici prin 
oamenii ei - profesori, artiști plastici, 
muzicieni, medici, ingineri, oameni de 
condei, dornici de a revigora viața 
spirituală a Orăștiei. Edițiile speciale ale 
revistei, rubricile "Restituiri", "Colțul cu 
prieteni", "In memoriam", "Despre carte 
și cărturar" ș.a. împlinesc fericit o tema
tică ce dă fiecărui număr vigoare, 
prestanță.

Manifestările din acest an la a 
căror împlinire Despărțământul ASTREI 
din Orăștie s-a implicat printre orga
nizatorii de bază - "Maialul orăștian", 
festivitatea de premiere a elevilor cu 
rezultate deosebite la olimpiadele șco
lare, momentul de adâncă rezonantă 
"Eroi au fost, eroi sunt încă", recentul 
eveniment cultural-artistic al împlinirii a 
130 de ani de activitate corală - sunt 
mărturii ale statutului câștigat de aso- 
ciațiune.

Așa cum ASTRA s-a creat "din 
dorința și prin voința tuturor românilor 
transilvăneni", Despărțământul de la 
Orăștie al acesteia, prin dorința și 
voința oamenilor săi, își pune pecete 
de onoare pe fizionomia așezării, re
liefând simbolurile Emblemei ASTREI - 
înțelepciunea, artele și meșteșugurile.

Lucia LiCiU

INTRE I IUNIE SI 11 IULIE
AI O 
ISTOR IC A!

Luminate fețe! Cinstiți boieri! Marc veste marc se arată din nou la CONNEX GO! 

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

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

lupta al marelui RONALDO! Iar de nu știți, să nu vă 

fie cu supărare: primițiun alt cadou drept consolare!

Despre pachetul CONNEX GO! cu telefon, solii aduc o veste 

nouă: acum el costă doar $189**! si la acest pachet veți primi in 

plus convorbiri gratuite echivalente a 36 DE DOLARI! 
Luați aminte, boieri marii!

Iar cumpărând cartela SIM reîncărcabilă CONNEX GO! veți 

primi convorbiri suplimentare gratuite echivalente a 21 DE 

DOLARI! Să tot stai la sfâtuială!

Sau... să tot vorbești despreCUPA 
MONDIALA!
‘ De talii m magaânt. “Prețui nu include T. V.A.

Informații la: 302.11.11

CONNEX

◄
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Vecinii
mei

Pereții b locului Hint 
bătrâni și subțiri, probabil 
urechile lor au auzit multe, insă 
și urechile mele aud ce se 
vorbește în vecini.

Vecinii mei cu trei copii de 
școală par a fi mereu in război. 
Nu atât la copii mă re^er căci 
râsetele, țipetele și gălăgia lor e 
normală, ca la orice copil... 
Părinții însă au mereu ceva de

împărțit. Cearta a devenit .tfarea 
lor normală de comunicare. Se 
ceartă pentru copii, pentru 
pb ică și bunică, pen tril bani și 
cumpărături, pentru programe 
TV șt radio. Par că nu ajung 
ușor la un consens. Tonul vocii e 
mereu răstit. Copiii au modelul 
sub ochii lor și zi de vară până- 
n seară țipă, urlă, se bat și plâng. 
Aceeași tonalitate în glasuldor ca 
ai părinților, valuri de ură și 
venin.

Dar a venit vacanța, copiii 
an fost duși la țară, au rămas 
doar adultii. Fără să vreau le-am 
observat glasurile în liniștea 
încăperii: glasurile lor sunt 
porrrvite mereu pe lungimea de 
undă numită: “ceartă Chiar și 
atunci când nu țipă par a fi în 
pragul unei dezlănțuiri de 
controverse și injurii. Nu au 
răbdare să se asculte reciproc. E 
atât de trist când părinții își 
cresc copiii in veșnică ceartă și 
țipete... “Așchia nu sare 
departe ", intr-n zi și copiii vnr fi 
păiinți... și mai e doar un pas 
pâzi.i fa cercul vicios.

Ina DELEANU

■d dina, Aura, Corina, 
ZjLBoby sunt cei patru 

fii ai doamnei Adela Risipitu din 
Petroșani .în mijlocul lor am 
cunoscut-o cu șase ani în 
urmă, 'la prima ediție a unui 
festival-concurs de muzică 
ușoară pentru copii. îi însoțea, 
rând pe rând spre scenă, unde 
intrau în funcție de categoria 
de vârstă la care participau în 
concurs. Boby concura la 
categoria cea mai mică de 
vârstă, fetele - la cele măricele. 
Micuțul Boby “umpluse’’ sala cu 
cântecul și jocul de scenă, 
evoluând î-n ritm de aplauze. 
După evoluția surioarelor mai 
mari, numele Risipitu era pe 
buzele tuturor. “Aici e risipă de 
talent!’’, exclamase, entu
ziasmat, un spectator, iar un 
profesor de muzică remarca: 
“Am toată stima pentru părinții 
acestor copii. Deși nu le este 
deloc ușor, îi sprijină, îi ajută 
să-și desăvârșească talentul. 
Toți patru se pregătesc muzical 
la Clubul copiilor din Petroșani. 
Unii se inițiază și la pian".

“Nu le este deloc ușor”. Dar 
cine se plânge când, de 6 ani 
încoace, fiii educ numai lauri 
de la concursurile de muzică

ușoară din Valea Jiului - de la 
“Voci de copii” din Aninoasa la 
“Cristal de armindeni” din Petrila 
sau “ Constelația copiilor" din 
Petroșani. Diplome cu premii I, 
II, III, premii speciale ( ale 
juriului, de popularitate) sau 
Marele premiu umplu casa 
familiei Risipitu. Nu le este 
deloc ușor părinților, mai ales

că, de-o vreme, tata e șomer. 
“Mă bucur că am eu loc de 
muncă și ne descurcăm - 
recunoaște mama Adela. Acum 
fetele sunt mari, liceene. Adina a 
absolvit clasa a Xll-a, tot cu 
premii și la învățătură, ca și la 
cântec, iar Aura clasa a X-a. 
Corina a terminat clasa a Vil-a 
la Școala generală nr. 4 iar 
Boby, tot acolo, clasa a V-a. El e 
mai neastâmpărat, ca băieții, 
dar avem copii buni, silitori, 
talentați, ascultători. Cum să nu- 
i sprijini! Cum să nu-i însoțim la 
concursuri când ei sunt bucuria

noastră! Și-apoi, prezența 
noastră le insuflă încredere".

Mama Adela își ridică 
ochii spre Adina și Aura. 
Fetele care au depășit-o mult 
în înălțime - o îmbrățișează: 
“Va fi bine, mamă!” Și iar o 
îmbrățișează. Mama le mai 
privește o dată. Adinei i-a 
pregătit o rochie lungă, albă, 
și-i vine superb la ten și la 
pletele-i negre. Aurei, care 
are părul ca spicul grâului - o 
rochie lungă, neagră. A ales 
această ținută vestimentară 
pentru duetul pe care fiicele 
ei îl vor susține în spectacolul 
de gală al ultimei ediții a 
Festivalului “ Voci de copii".

A fost suficient să le fie 
rostit numele - și sala a izbuc
nit în aplauze. în ropotul lor 
au apărut pe scenă Adina și 
Aura. Și primăvara a inundat 
sala! Ascultându-le, mama se 
făcuse, parcă, și mai mică. 
Tata îi privea, tăcut, ochii 
înrourați. Iar eu îl felicitam în 
gând pe Boby, fiul ce mic, 
pentru ideea de a fi prezentat 
în festival cântecul "Rugă 
pentru părinți" - interpretare 
ce l-a onorat cu locul I.

Lucia LICIU
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Modificările privind aspectul' 

unghiilor, cele apărute în iris | 
evidențiază prezența unor tulbu- ■ 
rări, a unor boli în organismul I 
nostru. Dar interpretarea corectă I 
a acestora trebuie făcută de 1 
soeciaiiști în domeniu. însă pot | 
apărea și alte semne care să ne 
avertizeze asupra unei îmbolnă
viri De pildă o durere de cap 
s j-'venită imediat după mâncare 
chiar dacă nu avem probleme cu 
stomacul, cu vezica biliară ori cu 
intestinele înseamnă că am putea 
fi alergici și ar trebui să facem un 
test. Unele alimente (exemplu 
ciocolata, brânzeturile) pot naște 
'ctii ''"“rgice, manifestate în 

da cap și o
-tare de sfârșeală. E bine să | 
evităm alimentele care ne dau 
astfel de reacții.

Jacă noaptea (mai ales) ne I 
rezssc cârceii care apar în *
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“Arta Modei” - Mureșul Socom Deva. Când serviciu! este 
făcut cu draff, nu poate fi decât perfect. De aceasta s-au 
convins rând pe rând clientele coafezei Olimpia Oprișa.

Foto: Traian MÂNU
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picioarelor, aceștia se 
pot datora sumnenării mușchiloiț 
jisutowa-itei magnezrutui în corp 
sau îmbolnăvirii vaselor sangu
ine Deci este cazul să ne adre
sam medicului. Sau descoperim 
că. in duda măsurilor de igienă 
’olosi'.e facem frecvent car i 
dentare. S-a constatat că ele 
apar și ca urmare a folosirii 
ănticLpresivelor. Alte semnale 
care ai trebui să ne pună pe 
gâ. duri: declanșarea bruscă a 
obezității deși nu ne-am 
st n T'hat regimul alimentar 
'ompartă riscul unui infarct); 

durerile de sale îmiiloc) pot fi 
• . - unei osteoporoze (scă
derea cantității de substanță 
osoasa) care trebuie tratată fără 
întârziere; căderea părului în 
smneun poate fi dată de o gravă 
tulburare hormonală; umflarea 
sici oarelor se poate datora nu 
numai căldurii sau oboselii ci și 
urc defectuoase funcționări a 
tiroidei (dacă umflăturile nu dispar 
după ce am ținut picioarele în 
repaus pe un loc mai înalt); 
amețelile pot fi cauzate dfe 
hipertensiune (mai ales la femei, 
în cazul unor mișcări bruște), de 
insuficiența glucozei sau din foarte 
multe alte motive pe care însă 
trebuie să le stabilească medicul.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 

y

Una calclâ, alta rece
Clătite 

pufoase
1 cană făină, 2 ouă, 1 cană 

cu lapte, 1 plic de zahăr vanilat, o 
jumătate de pachet de unt, puțină 
sare, 2 mere.

Se amestecă făina cu untul, 
ouăle și laptele; se adaugă un 
vârf de cuțit de sare și zahărul 
vanilat. Compoziția astfel 
obținută se lasă să stea cca o 
qră. Apo, se rad cele două mere 
și se amestecă bine în 
compoziție.

Pentru prima clătită se pune 
ulei în tigaie, după care nu mai 
este necesar, clătitele

rumenindu-se pe 
I , ambele părți.

Se pot servi 
ca atare, umplute 
cu dulceață ori cu 
fructe glasate.

,-ț-țf] înghețată 
simplă T

Cantități necesare pentru un 
strat de înghețată:

3 ouă, 3 linguri de smântână, 
3 linguri de zahăr, vanilie.

Cele 3 gălbenușuri se freacă 
cu zăhărel, până când acesta se 
topește. Se pune smântână iar la 
sfârșit albușurile bătute spumă și 
vanilia.

Se pot face 3 astfel de 
straturi, la una dintre compoziții 
adăugându-se 1-2 lingurițe de 
cacao (sau ness).

Se toarnă într-un vas mare 
sau direct în cupe, alternând 
straturile, și se pune la 
congelator.

In compoziție, în loc de 
cacao sau ness, se pot pune 
fructe de sezon (frăguțe, zmeură) 
zdrobite.

9 ....

> FIECARE ÎȘI 
FĂUREȘTE NO
ROCUL SĂU.

(Cervantes)

> FIECAREZI 
NE ÎNVAȚĂ CEVA 
NOU

(Euripide)

Proprietățile 
de vindecare 
ale cartofului

în stare crudă (curățat și ras), 
cartoful este eficient în boli de 
ficat, de rinichi, de inimă, în 
hipertensiune arterială, hemo
roizi, ulcer gastric și dureri de 
stomac nocturne (senzații de 
foame). Se iau câte 100-150gde 
1-2 ori pe zi, cu 30 de minute 
înainte de masă. Sunt mai buni 
cartofii cu coajă roșie și 
tratamentul e indicat primăvara și 
toamna, chiar pentru cei cu o 
sănătate bună. în caz de ulcer 
tratamentul se începe cu o 
linguriță de cartofi rași, doza 
mărindu-se treptat. In toate 
cazurile se începe cu doze mai 
mici. Cartoful ras se poate aplica 
pe arsuri, răni, eczeme, 
dermatite, de câteva ori pe zi.

Sucul se prepară din cartofi 
necurățați de coajă (doar bine 
spălați), rași și dați prin storcător. 
Se ia două săptămâni câte 100- 
150 ml suc proaspăt de 1-2 oh pe 
zi, cu o jumătate de oră înainte 
de mese. în tratamentul cu cartof 
crud poate apărea o senzație 
neplăcută în gât, pe care o 
putem îndepărta clătind gura cu 
apă.

Apa în care am fiert cartofi în 
coajă este bună în caz de calculi 
renali (câte un sfert - o jumătate 
de pahar, înainte de masă, timp 
de 3 săptămâni). Pentru boli de 
stomac sau intestine e bună 
infuzia din flori uscate (o linguriță 
de flori într-un pahar de apă 
clocotită se pun într-un termos 
care se astupă după 5-10 minute 
și rămâne așa 4-5 ore). Se bea 
infuzie de 3-4 ori pe zi cu 30 de 
minute înainte de masă timp de o 
lună (și se repetă la 1-2 luni). 
Inhalațiile cu aburi de cartofi 
(fierți în putină apă) sunt 
recomandate la răceli și se fac 5- 
10 minute seara, mărind treptat 
durata, înainte de culcare.

Cartoful copt pe jăratic face 
bine cardiacilor, alergicilor sau 
celor care au diaree sau lipsă de 

^potasiu.

Familia... m definiții
• “cea mai veche dintre toate societățile și singura 

naturală”.
J.J. Rousseau

• "cristalulsocietății: nu se dizolvă”.
V. Hugo

9 “o formă de guvernământ in care se comandă și in care
se ascultă ".

L. Bourdalone
9 “principiul virtuților ce strălucesc pe teatrul lumii, 

asemănătoare acelor izvoare obscure din care ies marile fluvii 
și ale căror ape merg să mărească oceanul".

H. Lacordaire
9 "mediu în care minimum de plăcere, cu minimum de 

jenă fac menaj Împreună".
• P. Valery

9 “poate fi tot ce este mai bun in lume, dar prea adesea 
ea este tdt ce-i mai rău ”.

H.Fr. Am iei
9 “cămin închis, poartă încuiată, geloasă posesiune a 

fericirii”.
A. Gide 

Selecție de Hie LEAHU

DE PARTEA CW
ADEVĂRUL?

Ne-a sunat la redacție dna 
Czepan Maria din Deva (bloc E 1, 
scara II, apartament 19), 
rugându-ne să-i ascultăm 
plângerea și să ne deplasăm la 
domiciliul dumneaei pentru a ne 
relata pe larg necazul pe care-l 
are. Ceea ce am făcut. "Am fost 
internată la Spitalul CFR din 
Simeria pentru operație - spunea 
dumneaei - și mi s-a pretins să 
plătesc spitalizarea, cu toate că la 
internare am prezentat un cupon 
din care reiese că sunt 
beneficiara unui ajutor social de 
handicapat (SSH - ISTH), ca și 
cuponul de pensie al soțului meu. 
A fost reținut cuponul soțului, iar 
de al meu nu s-a ținut seama. 
Astfel că am plătit 341.810 lei 
(chitanța 0099725) plus 158352 
(chitanța 0099829) - în total peste 
500.000 lei. Pentru mine sunt 
bani foarte mulți. Nu cred că 
trebuia să mi se ia acești bani.

Celui care m-a operat nu i-am 
dat nimic că n-am avut de unde, 
și nici n-a pretins. A fost un mare 
domn, un Dumnezeu pentru 
mine. îi mulțumesc lui și întregului 
colectiv..."

Cu lacrimi în ochi, dna 
Czepan ne spunea cum a fost 
apostrofată de către funcționara 
de la fișier - "Să nu plecați până 
ce nu plătiți" - în prezența mai 
multor oameni. Dumneaei este 
hotărâtă să-și ceară drepturile, 
pentru că legea (53/92) prevede 
că sunt scutite de plata spitalizării 
persoanele handicapate, dum
neaei fiind sub supraveghere 
medicală de peste 21 de ani. Am 
expus dlui loan Rău, directorul 
Direcției Sanitare a județului, 
această situație. Am notat 
răspunsul dumnealui: "Spitalul 
CFR, unde a fost internată, este 
numai pentru oamenii din sistem. 
Nu are dreptate. Dumneaei și-a

exprimat dorința să meargă 
acolo și s-a procedat perfect. 
Acest spital are un regim 
aparte, nu ne este subordonat 
nouă decât pe linie pro
fesională. Unitatea este 
subordonată unei direcții 
medicale speciale din cadrul 
Ministerului Transporturilor. 
Măsuri administrative nu pot lua 
împotriva lor, ei având alt 
statut".

Directorul Spitalului CFR 
Simeria spunea, de asemenea, 
că internarea a cerut-o 
dumneaei. "Are mai multe 
internări la noi. La prima și la a 
doua nu a dat acel cupon de 
handicapat, la internare 
figurâna ca soție de pensionar 
din altă localitate. La a treia 
internare, când a prezentat 
cuponul, n-a mai plătit nimic. 
Până ce n-a arătat acel cupon, 
eu cum s-o scutesc? A motivat 
că i-a fost rușine... Operația a 
avut loc la a treia internare, 
când dumneaei a stat în spital 
din martie până în iunie. 
Aceasta implică cheltuieli 
serioase, cam 40.000 lei pe zi, 
oricum, banii s-au cheltuit, fiind 
depuși la trezorerie. Dumneaei 
continuă să ne amenințe, dar s- 
a procedat legal și nu ne 
sperie..."

Am consemnat fiecare 
opinie, dar nu noi suntem 
abilitați să aflăm de partea cui 
este adevărul. O înțelegem pe 
dna care ne-a sesizat că banii 
plătiți pentru spitalizare sunt 
foarte mulți pentru o persoană 
care primește lunar câte 
126.392 de lei. Dar nu avem 
probe și argumente să-i 
acuzăm că n-au procedat legal 
sau că ne-au dezinformat pe 
cei de la spital.

Estera S/NA

H.Fr
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CE SE ÎNTÂMPLĂ LA 

TEATRUL DE ESTRADA ?
Suntem siguri că multi cetățeni ai municipiului reședință de județ - 

și nu numai ei - își pun întrebarea din titlul acestui articol. Ne aducem 
aminte că clădirea prestigioasei instituții de artă și cultură a intrat, cu 
mulți ani în urmă, în reparație capitală. A existat, când au început 
lucrările, un grafic eșalonat pe etape care, însă, pe parcurs a fost 
abandonat și iată că anii trec unul după altul și frumoasa clădire se află 
tot în șantier. Tocmai de aceea discuția ce am avut-o recent cu dl Aron 
Eugen, directorul instituției, a debutat cu întrebarea noastră:

- Ce se mai întâmplă la Teatrul de estradă?
- Se lucrează la renovarea clădirii. Este adevărat, cu sincope 

determinate de asigurarea fondurilor necesare.
- Știm că de la bugetul Consiliului județean banii s-au dat cu 

târâita și cu multă întârziere. Mai știm însă că, în anul trecut, o 
importantă sumă din banii alocați a rămas necheltuită.

- Așa este, aveți dreptate, dar nu eram eu director pe atunci, ci dl 
Mărilă.

- în ce stadiu au ajuns lucrările, în momentul de față?
- Este greu de spus. în orice caz până la 1 septembrie vor fi 

terminate sala de balet, scena și vestiarele. Așa s-a stabilit într-o analiză 
efectuată în luna februarie a.c. ce a avut loc sub conducerea dlui Barbu, 
președintele Consiliului județean. Și sunt condiții să se respecte acest 
termen.

- Mai știm că lucrarea o execută S.C. "Metal-Expres" S R L. 
o firmă deveană de înalt prestigiu.

- Așa este, aveți dreptate. Firma ce ați numit-o are meseriași foarte 
buni și de altfel patronul ei, dl Drăgoiesc, vine zilnic pe șantier. După știința 
mea întârzierile se datoresc și faptului că bolta sălii de spectacole a 
trebuit refăcută. De altfel dl ing. Ladislau Petric de la consiliul județean, 
dirigintele de șantier, este, în general, mulțumit de calitatea lucrărilor. Acolo 
unde este cazul intervine cu operativitate.

- Una dintre acuzele ce i s-au adus fostului director a fost 
aceea că s-a implicat foarte puțin în desfășurarea lucrărilor. Dvs. 
personal, cum vă implicați?

- Derularea lucrărilor în bune condițiuni, urgentarea lor, este una dintre 
cele mai mari obsesii ale mele. Zilnic, și nu o dată, ci de mai multe ori, merg 
să văd cum se lucrează. Dar și în acest an ne confruntăm cu alocarea 
banilor necesari, lată, suntem la-nceput de iulie și încă nu știm de ce 
fonduri dispunem.

- Asta se întâmplă din două motive, după părerea noastră. 
Primul: la nivel central a întârziat foarte mult aprobarea 
bugetului pe acest an. Al doilea: fondurile prevăzute pentru 
investiții s-au disipat prea mult. Era bine dacă banii de care 
dispune județul în acest domeniu ar fi fost concentrați pe 
câteva obiective care să fie duse până la capăt.

- Perfect de acord cu dvs. Dacă executantul lucrării ar dispune de 
fondurile necesare pentru o anumită perioadă și-ar putea organiza mai 
bine munca, ar putea aduce mai mulți oameni pe șantier, s-ar aproviziona 
ritmic ș.a.

- Una peste alta și în loc de concluzie: cam când va intra 
Teatrul de estradă în slujba oamenilor? Știți că devenii așteaptă 
cu nerăbdare acest eveniment.

- Știu. Cred că dacă vor fi bani, în toamna anului viitor prin septembrie 
Teatrul își va putea redeschide porțile pentru publicul spectator.
- '

Gospodarii 
municipiului

De gospodărirea și înfru
musețarea orașului se ocupă un 
număr de 40 de oameni ai secției 
zone verzi aparținătoare Consi
liului municipal aflați sub condu
cerea dnei ing. Francisca Cris- 
tea care ne-a spus că au fost 
plantate flori în toate ghivecele 
localității. A fost, de asemenea, 
efectuată prașila I la tufele de 
trandafiri. în general, lucrările se 
află în grafic, dar vremea nefa
vorabilă din acest început de 
vară a determinat amânarea 
unora dintre acestea.
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Ne scrie! 
un om ;

Dl Romulus Ciorogaru ne | 
scrie în numele locuitorilor de pe | 
strada N. Grigorescu: "In urmă ■ 
cu peste 15 ani au început Iu- [ 
crările de modernizare a aces-1 
tei străzi, dar datorită unor in-1 
tervenții meschine de interese 
personale, lucrările au fost sis
tate și abandonate, situație in 
care această stradă se află pâ
nă în ziua de azi, fabricându-se 
diferite pretexte care de care 
mai năstrușnice. Pe lângă a- 
bandonarea acestei lucrări au

I început demolările, strada ajun-1 
| gând la discreția unor oameni |
■ hrăpăreți și fără căpătâi, unii ■ 
! ocupând parte din stradă, alții!

• spărgând strada pentru diferite ■ 
| lucrări de branșamente, alții | 
| înfundând brațul de scurgere |
■ liberă "Cema" ce curgea pe ho- ■
* tarul dintre calea ferată și pro-; 
I prietățile cetățenilor. Astfel gră-1 
| dinile cetățenilor sunt inundate | 
| an de an, plus beciurile și de-1
■ pendințele caselor."
! Am redat aproape în între- j 
I gime scrisoarea dlui R. Cioro-1 
| garu în speranța că se vor găsi |
■ soluții pentru rezolvarea pro- ■ 
^blemelor ce le ridică domnia sa.^

0 Offflîf <I
Stăteam la stopul de lân- • 

gă piață să vină culoarea J 
verde ca să pot trece bule- , 
vardul Decebal. Lângă mine i 
mai așteptau doi oameni cu • 
bagaje în mâini. Zice unul 1 
către celălalt: ,

- Mă uit la ceasu’ ăsta ca- i
re stă și-mi dau seama ce • 
fel de conducători are orașu' 1 
ăsta. ,

- Ai dreptate, a spus celă- ■
lalt. •

'Deva - Magazinul universal Ulpia. Unitate ' 
(cândva) etalon a comerțului hunedorean.

k__________________Foto Traian MÂNU y

Doar caii mai lipseau!
în ultimii ani Deva a devenit un oraș pito

resc, cu "valențe reale" de capitală de județ.
Și pentru că orice oraș capitală de județ 

trebuie să aibă de toate în oraș au apărut mai 
întâi câinii, în special cei vagabonzi care te 
întâmplină unde nu te aștepți. Flămânzi în 
anumite zile aceștia devin agresivi, nelipsind în 
decursul ultimelor luni și evenimentele ne
plăcute.

Pentru un tacâm complet au apărut tot mai 
des și caii pe care îi întâlnim pe spațiile verzi, în 
fața blocurilor sau te miri unde, fără să mai 
amintim și alte animale ce conferă unor zone 
imaginea unei gospodării autentice - găini, rațe, 
capre etc.

Va deveni Deva un oraș zoo în scurt 
timp este o întrebare al cărei răspuns ră
mâne deocamdată deschis.

DEVEI
I

Orașul își inundă 
grădinile?

Un om de bine din cartierul 
Viile Noi a trimis prin cineva 
redacției ziarului “Cuvântul li
ber" rugămintea de a se de
plasa la fața locului pentru a 
constata o problemă ce-i doare 
pe mulți oameni ce locuiesc în 
această parte a municipiului. 
Credincioși obiceiului ce ni I- 
am asumat cu răspundere am 
dat curs rugăminții și l-am gă
sit pe autorul mesajului acasă.

- Care-i problema?, l-am 
întrebat.

- Domnule dragă, trșcem 
printr-un mare necaz. Circa 50 
de familii au grădini de legume 
dincolo de calea ferată în care, 
în primăvara trecută, au pus 
cartofi, ceapă, roșii, vinete ș.a. 
Culturile au pornit bine, promi
teau producție bună. Dar iată că 
au fost distruse de apă.

- A venit Mureșul?
- Nu, că avem dig. Imediat ce 

apele râului au început să umfle 
stăvilarele digului au fost închise 
și scurgerea orașului n-a mai 
avut pe unde să se ducă la Mu
reș așa că s-a adunat peste 
grădinile noastre.

- Ce suprafață este afec
tată?

- Mai mult de 100 ha, plus ' cu 200 de lei firul și acum, uitați- 
vreo 24 ha la ferma ce-și are 
sediul aici.

în discuția noastră a inter
venit și dl Ștefan Gligor care ne- 
a spus:

- Există o stație cu trei pom
pe pentru situații de genul celei 
cu care ne confruntăm în pre
zent, ale unității de gospodărie 
comunală și locativă. De la două 
s-a furat aparatura, ba chiar și 
un motor. Cea de a treia a fost 
pusă în funcțiune, dar s-a de
fectat repede Au fost aduse 
alte trei pompe, dar au ca
pacitate mică.

<

- Am fost la primărie, la dom
nul viceprimar... - a reluat cel ce 
ne-a transmis invitația.

- La care, că sunt doi?
- Nu știu, l-am sugerat să 

oprească apa caldă în oraș ca 
să nu se inunde grădinile în în
tregime. A intervenit cu promp
titudine și cererea mea a fost 
îndeplinită.

- Deci, din această pri
cină n-a avut Deva sâmbătă 
și duminică apă caldă.

- Probabil. Dar să mergem ia 
fața locului, mai bine, să vedem 
cum stă treaba.

Am trecui calea ferată. Pe 
partea stângă a drumului ce 
străbate grădina de la un cap la 
altul am văzut apa băltind în mul
te locuri, iar mâlul rămas acolo 
unde acesta s-a retras sugruma 
plantele.

- Simțiți un miros urât?, m-a 
întrebat însoțitorul.

- Da, simt.
- Apa de pe culturi provine 

din scurgerea orașului.
Dl Victor Săuc, pe care l-am 

găsit lângă grădina dumnealui, 
toată distrusă, a zis:

- Am muncit toată primăvara, 
am cumpărat din piață răsaduri 

vă, totul este la pământ. Artre- 
bui strânși de gât cei vinovați.

Nu i-am împărtășit părerea ulti
mului interlocutor, dar este cert că 
edilii orașului trebuie să intervină 
cu promptitudine pentru evacu
area grabnică a apei de pe culturi, 
iar stația de pompare să fie reps 
rată și capabilă în orice moment să 
intre în funcțiune, în situații de ge
nul celei prin care am trecut. Dar, 
chiar dacă o parte din recolta de 
legume va fi salvată, mai poate fi 
ea consumată ținând seama de ce 
fe. de apă a năvălit peste ea° Asta 
trebuie să stabilească specialiștii.

FJecent a v°nit la redacție 
■\un domn ce locuiește pe 
strada Minerului din Deva să ne 

povestească ce i s-a întâmplat 
cu ceva vreme în urmă. Am în
ceput discuția cu dumnealui 
dându-i cuvântul:

- Citesc "Cuvântul liber" încă 
de la primul său număr și-mi pla
ce ziarul. Dar nu asta voiam să 
spun, ci altceva.

- Poftiți, vă ascultăm.
- Am lucrat 35 de ani ca elec

trician auto la marele combinat 
siderurgic din Hunedoara, de 
unde am ieșit la pensie.

- Câți ani aveți?
- Șaptezeci și patru trecuți.
- Mulți înainte!

Intransigentele 
în ghilimele
- Mulțumesc, cu drag. După 

ce am ieșit la pensie am zis să 
nu stau degeaba, ci să-mi conti
nuu practicarea meseriei pe ca
re o cunosc - o spun fără mo
destie - foarte bine. în afară de 
asta, în Deva am foarte mulți 
prieteni, foști colegi de muncă, 
cunoscuți care au venit la mine 
la garaj rugându-mă să-i ajut, să

; le pun la punct instalația elec- 
■ trică. l-am ajutat cu plăcere, fără 

să ie pretind bani. Aduceau ei 
câte o ciocolată, un pepsi etc. 
Unii îmi lăsau și bani, dar sume 
mici, să-mi cumpăr una, alta.

- Ș/ care-i problema cu 
care ați venit la noi?

- Cineva m-a pârât - cam 
bănui cine - că lucrez fără auto
rizație. M-am trezit cu două cu-

j coane de la fisc care au venit și 
m-au amendat cu 100.000 de lei.

: Le-am spus că eu nu lucrez 
! decât ocazional, o dată de două 
! ori pe săptămână. Mi-au zis că 
; încalc nu știu ce lege. Am plătit 

amenda. Sunt prea bătrân ca să-
1 mi scot autorizație.

- Cine erau cucoanele?
- Nu le cunosc. Două tine- 

I rele. Dar nu asta este problema, 
i Vasăzică eu, om bătrân, am că

zut în evaziune fiscală, dar marii 
escroci ce înșală statul cu mili-

l oane și miliarde de lei, o duc 
I bine, mersi, nu-i prinde și nu le 
| cere nimeni socoteală.
| Dl. E.G. de pe strada Mine- 
i rului are perfectă dreptate în ce 

privește escrocii și i-am dat-o. în 
I legătură cu dacă e bine să-și 
I practice meseria sau nu, aici nu 

ne amestecăm. Am zis să pro- 
I cedeze cum crede dumnealui că 

este mai bine. în orice caz, cele 
' două cucoane s-au dovedit foar

te intransigente, dar punem a- 
cest cuvânt în ghilimele.

%________/

Pagină realizată de 
Traian BON DOR, 
Cornel POENAR

Locurile de veci - o afacere rentabilă!
Profanarea mormintelor devine un fapt tot mai 

des la ordinea zilei. Acest lucru se explică atât 
prin conjunctura economico-socială dar mai ales 
prin lipsa de teren pentru noi morminte.

Dacă această profanare este uneori înțeleasă 
din motive să zicem oarecum obiective, interesant 
rămâne comerțul cu cavouri. Vânzarea locurilor 
"de veci" a devenit în vremurile noastre o afacere 
rentabilă. în urmă cu câțiva ani diverse persoane 
au cumpărat mai multe locuri de veci în cimitire ca 
apoi, la scurt timp, să le revândă unor familii con
strânse de situații limită.

Un caz ce a creat nemulțumiri inclusiv între 
reprezentanții bisericii s-a derulat în cimitirul din 
strada Mihai Eminescu. Aici administrația cimitirului, 
spre exemplu, a concesionat teren unor persoane 
fizice care ulterior au construit cavouri pe care le- 
au vândut la 5-6 milioane de lei bucata.

Cu toate că nu există nici o ilegalitate este 
L anormal ca unei persoane să i se vândă circa 5-6

locuri de veci pe când unor familii ce aveau mortul 
în casă să nu li se dea nici unul.

Deși reprezentații bisericii se feresc să dea 
amănunte despre acăste situații, cazul a creat mai 
multe discuții. Discuții și controverse în lumea repre
zentanților bisericii a creat și o adresă a Proto
popiatului Deva în anul 1997 în care se preciza că 
cimitirele trebuie administrate de către parohiile în 
care se găsesc. în contradicție cu aceste precizări 
se regăsește cimitirul din strada Eminescu care este 
administrat de către Parohia nr. 1, cu toate că se află 
pe raza Parohiei nr. 3, iar adresa către Primărie 
spune altceva. Iar pentru o imagine mai completă a 
ceea ce înseamnă cât de întortocheate sunt uneori 
căile Domnului să mai amintim că Parohiei nr.3 i s-a 
anulat o hotărâre (nr. 40/97) prin care i se atribuiseră 
inițial două hectare de teren pentru cimitir pentru ca 
ulterior să fie cedate Parohiei nr. 4.

Una se spune în documente și alta este totuși 
realitatea. 

hoLpnm
Haine de furat

Cu ce treabă a venit prin 
Deva Alexe Poienar din satul 
Rișca, aparținător comunei Baia 
de Criș, nu se știe precis, dar a 
sustras din S.C. SERV MODEX 
SRL haine în valoare de circa 
2.000.000 lei. Sigur că n-a apu
cat să le îmbrace, întrucât poliția 
l-a depistat.

Mână lungă
Călin Munteanu, din Deva, b- 

dul Nicolae Bălcescu, bl.22, apt.
xj.-------  -— 

40, se afla la barul non stop apar
ținând S.C. PROD COM IMPEX 
AURORA SRL consumând ceva, 
sau, în orice caz, prefăcându-se 
că săvârșește treaba asta. Pro
fitând de neatenția barmanei a 
întins mâna după tejghea și a în
hățat o sumă de bani ce se afla 
într-un sertar. Politia l-a înhățat și 
pe dumnealui.

înșelăciune, fals și uz 

de fals
în urma unei acțiuni organizate 

de lucrătorii Poliției municipiului a 
fost depistat Georg Gerhard 
Blavstiyak, lăcătuș la F.E. Mintia, 
care în lunile februarie și martie a 

depus cerere la asociația de lo
catari nr.161 Deva solicitând a- 
cordarea de ajutor bănesc pen
tru plata energiei termice, decla
rând date nereale cu privire la 
veniturile familiei. A încasat ne
justificat tichete în valoare de 
80.000 lei. Fapta sa se cheamă 
înșelăciune, fals și uz de fals.

Hoțul de buzunare
Ștefan Căldăraș din Deva, 

str. Primăverii, nr.5, a fost prins în 
flagrant în vreme ce sustrăgea 
din buzunarul unui om din Lu- 
peni suma de 300.000 lei. Fapta 
s-a petrecut în unitatea S.C. 
HERTEG IMPEX COM SRL din 
municipiul reședință de județ.



Cuvântul liber 2 IULIE 1998

• Vând teren pentru cabană 
lângă șosea Costești, Tel. 214643 
(7803)

• Vând apartament 2 camere, 
cărămidă, etaj 2, Eminescu (vizavi 
Poliția Județeană), frigider Minsk, 
mobilier bucătărie cu colțar și corpuri 
suspendate, furnir paltin și melamină, 
foarte avantajos, canapea cu 
bibliotecă, covoare persane etc. Tel. 
218225, orele 11-19. (6808)

• Vând casă, Ohaba-Lăpugiu, nr. 
59 (6849)

• Vând casă în Archia. Informații 
la nr. 38, Mariș Maria și Simeria 
Veche, nr. 109 (7805 )

• Vând apartament cu 4 camere 
în str. Liliacului, bl.24, sc.B, etaj 1, 
ap.13, Deva. Informații latei. 233719 
(7809)

■ Cumpăr apartament 3 camere, 
decomandate, exclus Micro 15, 
Dacia și ultimul etaj. Ofer 8000 - 
9000 DM. Tel. 092352645 (7808)

• Vând casă cu grădină, 900 mp, 
în Deva, str. A.VIaicu, 12. (7817)

• Vând casă cu grăa'ină, 2500 
mp, Hațeg, Suseni 2, 068/214941. 
(7255)

• Vând casă, curte și grădină 
sat Vinerea, str. Tractoristului, nr. 52. 
Tel. 648165 (7866)

• Vând apartament ultracentral, 
2 camere, zilnic 17-20. Tel. 218707 
(6800)

• Vând garsonieră mobilate (ne
mobilată), Simeria și cuptor micro
unde. Tel. 227479 (6800)

• Vând apartament 2 camere, 
semidecomandat, cu îmbunătățiri, 
zona Miorița. Tei. 228803 (6800)’

• Vând Dacia 1302 (papuc). Tel. 
622854, 626573 (6848)

• Vând Audi 80, avariat spate, 
înmatriculat. 673109, după ora 20 
(6844)

• Vând Lada 1300, an fabricație 
1993, multiple piese și motor, toate 
noi. Hațeg, str. Caragiale, 35. (7205)

• Vând tablă zincată cutată de 
0,75 și dreaptă de 0,45. Tel. 227’929 
(6809)

• Vând oțel beton diametra 6, 
8, 10,12. Tel. 213637 (6809)

• Vând cărucior și marsupiu 
Snugli, pentru copii, stare foarte 
bună. Tel. 626589 (7801)

• Vând rochie mireasă, nr. 42, 
model deosebit. Tel. 217416.

• S.C. ULTRAROM Galați vinele 
tablă zincată, decapată, neagră, 
țevi profile. Tel. 036/416072, 092/ 
248412 (OP).

• Vând vitrină frigorifică, cântar 
electronic, dozator Siemens, balanță 
semiautomată, tel. 247384 (7868)

• Ofer de închiriat spațiu co
mercial în zona pieței agroalimentare 
Deva. Tel. 214595 (6847)

• Ofer garsonieră de închiriat, 
semimobilată, zona Astoria, chiria 
anticipat 6 luni. Vând pătuț pentru 
copil și teren intravilan Geoagiu Băi 
(eventual parcelat). Tel. 216590, 
după ora 90.

IS.C. GRECOM SRL 
Deva

Selectează tinere fete 
până la 30 de ani, cu as
pect plăcut, pentru pregă
tirea în meseria de ospătar 
în vederea angajării în 
această meserie la "Popa
sul Izvor Decebal" Devi ce 
se va deschide în curând.

Relații la fel: 214449 
sau la Pati Bar "Cetate".

• Școala Profesională Sibișel 
anunță înscrieri pentru meseriile: 
tractoriști, muncitori silvicultori 
(pădurar). Perioada înscrierilor până 
în 4 071998, cu posibilități de obținere 
a permisului categoriile B și F. (7861)

• Doriți 2 milioane/lună în buzunar 
Sunați azi, start imediat. DS MAX 
Canada deschide în România 30 de 
noi divizii de marketing-management. 
Pregătire gratuită pentru formare. 
Experiența nu este necesară, 054/ 
627527 (6792)

• Doriți să mergeți în concediu dar 
nu aveți bani? Colaborând cu firma 
noastră câștigați zilnic 150.000-200.000 
lei/zi. Relații la tel. 094814789. (6809)

DIVERSE

• Cu autorizația nr. 15743/15 06 
1998, a luat ființă Asociația familială 
Giurgiu Delia, Orăștie, Unirii 5/36 cu 
obiect de activitate comercializare 
de produse alimentare și neali
mentare. (7869)

PIERDERI

• Pierdut legitimație de serviciu 
2030 pe numele lacob Ionel, eliberată 
de FE Deva-Mintia. O declar nulă. 
(6842)

• Pierdut legitimație de serviciu 
eliberată de FE Mintia pe numele 
Șerban Mircea. Se declară nulă. (7802)

• Pierdut autorizație nr. 12477 din 
25.09. 1996 emisă de Consiliul 
Județean Deva pentru producere și 
comercializare țuică și rachiu natu
ral, pe numele Dobra Pavel. Se 
declară nulă. (7804)

COMEMORĂRI

• Cu inimile zdrobite, mama și 
tata anunță că luni 29 iunie s -au 
împlinit șase săptămâni de când 
nu mai este printre noi scumpul 
nostru copilaș

MARCO NEAMȚU ALEXANDRU
(5 ani). Rămâi cu bine suflet blând/ 
Căci noi venim pe rând/. (7994)

• Duminică, 5 iulie 1998, va 
avea loc parastasul de pomenire, 
la Biserica Ortodoxă din Balșa, la 
împlinirea a 7 ani, de când m-a 
părăsit pentru totdeauna dragul 
meu sot

AVRAM MIHUȚ
la 77 de ani. Nu te voi uita niciodată/ 
Căci ai fost mâna cea dreaptă/ 
Domnul Dumnezeu cel Sfânt/Să-ți 
dea odihnă-n mormânt/ Iar Maica Lui 
cea bună/Să-ți dea multă lumină./ 
Dumnezeu să-ți odihnească sufletul. 
Soția Maria (6833)

r —— — — — — —----------------— — —----------n
| Conform O.G. 11/1996, art 65, cu privire | 
| la executarea creanțelor bugetare, se scot la | 
| licitație unele active (mijloace fixe), ale | 
|| Cooperativei meșteșugărești "Streiul" Călan. | 
| Licitația are ioc în data de 10 iulie 1998, | 
II ora 10, ia sediu! cooperativei, în strada I
II Libertății, bioc 5A, parter. I
I Relații ia tei: 730580 și 730031. I

Prețurile minime nu includ TVA. '

DECESE

• Familia adânc îndurerată 
anunță trecerea fulgerătoare în 
lumea celor drepți a dragului lor

NICOLAE OCTAVIAN CÎNDA
de 54 ani. înmormântarea vineri, ora 
13, la Cimitirul Ortodox Păuliș. 
Amintirea lui va trăi veșnic în 
sufletele noastre. Soția Minodora 
și copiii Nada, Cristina, Florin și 
Dorin.

• Cumnații loan și Cornelia, 
nepoții Dorina, Mircea, Beni, Mari- 
nela și Călin deplâng moartea 
prematură a dragului lor

NICOLAE OCTAVIAN CÎNDA

Dumnezeu să-l ierte și să-l 
odihnească în pace!

• Suntem alături de familia greu 
încercată a celui care a fost dragul 
nostru

NICOLAE OCTAVIAN CÎNDA
plecat atât de repede dintre noi. II 
plâng cumnații Emil, Lucia, soacra 
Elena, nepoții Alina și Claudiu. Fie- 
i țărâna ușoară!

• Colectivul ziarului "Cuvântul 
liber" Deva este alături de colega 
Cristina Cînda în momentele de 
cumplită durere, pricinuită de 
plecarea pe drumul fără întoarcere 
a iubitului său tată

NICOLAE OCTAVIAN CÎNDA
întreaga noastră compasiune 

familiei profund îndurerate.

• Colectivul Judecătoriei Deva 
împărtășește durerea doamnei 
Niculina luga, greu încercată prin 
pierderea prematură a soțului. Sin
cere condoleanțe și compasiune 
familiei, iar defunctului un ultim pios 
omagiu.

• Copiii Pușa și Dorin, soțul Vicu, 
socrii Aurica și loan, nepoții 
Adriana, Neluțu, Mărioara și Nicu, 
mama Linuca, anunță dispariția, 
după o grea suferință, a celei care 
a fost

TEODORA ROMAN
de 46 ani, din Vîlcelele. (7815)

• Colectivul de salariați ai 
Tribunalului Județean Hunedoara 
este alături de familia luga la 
decesul celui care, a fost un soț 
minunat și un tată de excepție

CORNEL IUGA
Sincere condoleanțe familiei 

îndoliate! Dumnezeu să-l odih- 
nească în pace!

• Soția Niculina, fiicele Liliana 
și Ramona, ginerii Daniel și Marin, 
nepoții Răzvan și Andrei anunță 
cu durere în suflet moartea pre
matură a celui care a fost un soț, 
tată, bunic devotat

IUGA CORNEL
înmormântarea va avea loc 

azi, 2 iulie 1998, ora 13, la 
Cimitirul ortodox de pe str. 
Călugăreni, Deva. Corpul neîn
suflețit se află la capela din str. 
Eminescu. îți vom păstra veșnic 
amintirea.

Pe marginea unei 
audiențe

E bine ca 
oamenii să 
se ajute 
singuri

Dna Atica Cornea din 
satul Mintia, comuna Vețel, 
a venit la redacție în audi
ență să ne spună cu ce ne
cazuri se confruntă gospo
dăria dumneaei.

- Casa noastră este așe
zată într-un loc mai jos și în 
ogradă se ad-ună apa. în 
momentul de față casa este 
înconjurată de ape.

- A venit Mureșul?
- Nu, că suntem protejați 

de dig. Se adună apa de 
ploaie ce vine din zonele 
mai ridicate. Ne confruntăm 
cu treaba asta de mai mulți 
ani. Aici există un canal de 
scurgere a apei realizat de 
Termocentrala Mintia care 
însă s-a înfundat. Am fost la 
Primărie și am reclamat 
treaba asta. Dl primar nici n- 
a vrut să mă asculte și a re
fuzat să vină la fața locului.

- Sugerați ca Primăria 
să vină să desfunde ca
nalul?

- Nu, dar ar trebui să ne 
ajute.

l-am explicat doamnei 
A.C. că, în condițiile de as
tăzi, oamenii trebuie, întâi de 
toate, să se ajute singuri și 
numai atunci când nu pot să 
apeleze la ajutor, deși a- 
ceasta nu se prea practică. 
Poate, împreună, cei din 
Mintia care au de suferit din 
cauza înfundării canalului 
vor găsi singuri o soluție. E 
o părere. (Tr.B.)

Un nou dăunător de carantină, 
extrem de periculos:

Dăunătorul, cunoscut și 
sub denumirea de "viermele 
Colorado al rădăcinilor de 
porumb", a pătruns în țara 
noastră în anul 1996, când 
au fost depistate primele e- 
xemplare lângă Nădlac, ju
dețul Arad.

în anul 1997, prin pro
gramul FAO privind comba
terea acestui dăunător de 
carantină, s-au captat aproa
pe 14.000 de exemplare, cu 
ajutorul capcanelor cu fero- 
moni și al celor galbene-lipi- 
cioase.

Adultul este un coleopter 
mic, cu dimensiuni cuprinse 
între 4,8 și 6 mm, de culoa
re galben-verzui, cu striuri 
mai închise.

Oul este galben, depus 
în sol, unde poate rămâne 
viabil timp de aproximativ 11 
luni. O femelă depune între 
108 și 1087 de ouă, iar dez
voltarea larvelor are loc la o 
temperatură de 22°C; împu- 
parea se realizează la o 
adâncime de 5 cm în sol.

Adulții preferă polenul, 
mătasea, boabele imature 
de pe știuleți și frunzele. Pe 
frunze atacul este asemănă
tor cu cei produs de gânda
cul bălos al ovăzului (Lema 
melanopa).

Larvele atacă rădăcinile, 
creând adevărate "caverne",

Drogurile - drama 
sfârșitului de mileniu CU
Drogurile sunt substanțe ca

re conțin compuși ce acționează 
asupra organismului și în spe
cial asupra creierului. Ele deter
mină o accelerare spu o înce
tinire a activității acestuia, înso
țită de modificarea gândirii și 
schimbarea comportamentului 
normal.

Conform Convenției Națiu
nilor Unite despre Droguri, con
sumul de droguri fără justificare 
medicală constituie un abuz. 
Consumul repetat duce la de
pendență, care reprezintă nevo
ia permanentă de a consuma.

Prevenirea abuzului de dro
guri este importantă mai ales la 
copii și la adolescenți. Expu
nerea prelungită la droguri poa
te avea consecințe dezastru
oase. Iluziile induse de droguri, 
oscilațiile de dispoziție și com
portamentul bizar fac relațiile 
normale de familie, integrarea 
socială și maturizarea aproape 
imposibile. La aceasta se adau
gă efectul toxic al drogurilor 
asupra organismului.

Tratamentul abuzului de dro
guri depinde de vârstă, grad de 
dependență sau abuz, drogul 
implicat, starea de sănătate fi
zică și mentală și de alți factori. 
Tratamentul eficient, care duce la 
abstinența de alcool, heroina, 
cocaina sau amfetamina, nece
sită prelungire pe perioade lungi, 
cu terapie de grup și cu sprijinul 
anturajului.

Prezentăm în continuare 
principalele grupe de droguri:

1. OPIACEELE. Opiumul es
te sucul strâns în capsula de 
mac. Principalii alcaloizi ai opiului 
sunt morfina și codeina. Opiumul 
este înghițit sau fumat, morfina 
este inhalată sau injectată, iar 
codeina este injectată sau în
ghițită sub formă de pilule sau 
lichid. Toate opiaceele acționea
ză direct pe sistemul nervos 
central pentru a calma durerea și 
a produce sedare, constipație,

iar în urma atacului plantele 
se ofilesc și cad. Dacă feno
menul este însoțit de o perioa
dă ploioasă, plantele se ridică, 
formând un "gât de lebădă".

Factorii care favorizează 
înmulțirea acestui dăunător 
extrem de periculos sunt: iar
na blândă pentru ouă, o pri-

Viermele vestic al 
rădăcinilor de 

porumb (Diabrotica 
virgifera virgifera La 

Conte)

măvară umedă pentru supra
viețuirea larvelor, temperaturi 
ridicate pentru activitatea a- 
dulților și sol umed pentru de
punerea ouălor.

întrucât dăunătorul atacă 
22 specii de plante, dar pre
feră în principal porumbul, o 
atenție deosebită trebuie să 
acordăm acestei culturi, care 
ocupă suprafețe mari în jude
țul nostru, iar România deține 
1/3 din suprafața cultivată cu 
porumb din Europa.

în condiții de monocultură, 
semănat timpuriu, densitate 
mare a plantelor, fertilizare cu 
azot și irigare a culturii, posi
bilitatea înmulțirii dăunăto
rului este foarte mare. 

constricție pupilară și, uneori, 
euforie sau disforie, greață și 
amețeală. Supradozajul poate 
provoca moartea prin depresie 
respiratorie.

Heroina este obținută din 
morfină și acid acetic. Au trebuit 
aproape 20 de ani de vânzare 
fără restricții și de utilizare frec
ventă pentru a se recunoaște că 
heroina are efecte și riscuri si
milare cu ale morfinei, în care se 
transformă în organism.

Majoritatea celor care iau he
roină încep prin a o considera un 
tranchilizant care să amelioreze 
anxietatea și tensiunea, sau pen
tru a scăpa de plictiseală.

O mică parte dintre utilizatori 
trăiesc o plăcere intensă la prima 
doză și devin rapid dependenți. O 
altă mică parte iau heroina de 2-3 
ori pe săptămână, timp de luni 
sau ani de zile, fără a deveni 
dependenți. Majoritatea depen- 
denților încep ca utilizatori oca
zionali, cresc frecvența utilizării 
și devin dependenți la câteva 
luni de la prima doză. Baza de
pendenței nu este plăcerea, ci 
durerea. Dependentul trebuie să 
ia drogul de 3-4 ori pe zi pentru 
a preveni simptomele severe ale 
întreruperii drogului. Sindromul de 
abstinență, care apare la cei ca
re au renunțat la drog, constă în 
tremurături, dureri musculare, 
crampe abdominale, anxietate, 
depresie, toleranță scăzută la 
factori stresanți minori sau majori 
(zgomot, căldură, frig, supărare 
și necazuri) și o poftă de drog.

Dependentul tipic care folo
sește ilicit ăcest drog scump, 
impur, prezintă risc pentru o serie 
de probleme de sănătate cum ar 
fi hepatita, SIDA și alte infecții, 
insuficiența renală, malnutriție cu 
consecințele ei și leziuni datorate 
violenței, inclusiv crima și suicidul. 
Poate apărea moartea subită, da
torată unei supradoze accidentale, 
în special dacă este combinată cu 
alcool sau sedative, (va urma)

Controlul culturilor de 
porumb se face în perioada 
de maximă apariție a adul- 
ților pe plante, cuprinsă între 
10-15 iuiie și 10-15 august.

Observațiile privind bio
logia și apariția acestui dău
nător în cultură încep cu luna 
iunie și se termină toamna 
târziu, el având o apariție eșa
lonată în funcție de modul de 
depunere a ouălor în sol. Exis
tența larvelor se observă până 
la începutul lunii august, când 
ele produc pagube.

în județul nostru au fost in
stalate în anul 1997 capcane 
tip FAO - cu feromoni și gal- 
bene-lipicioase, începând cu 
localitatea Zam și până în 
cealaltă extremitate a jude
țului. Nu s-a captat nici un e- 
xemplar, dar iminența apa
riției în zonă este mare, dato
rită înaintării dăunătorului din 
județele învecinate (Arad și 
Caraș-Severin) până aproape 
de granița județului nostru.

în cazul semnalării unor 
exemplare în culturile dv, vă 
rugăm să vă adresați In
spectoratului Județean de 
Protecția Plantelor și Caran
tină Fitosanitară Deva, str. 
A.VIaicu, nr. 25 pentru deter
minări și recomandări.

Inspector de carantină, 
Doina MANEA
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Camera de Comerț și Industrie a județului 
Hunedoara organizează în data de 15 iulie 1998, 
ora 10. la sediul din Deva, str. 1 Decembrie, nr.23, 
concurs pentru ocuparea postului de REFERENT la 
ORC Hunedoara.

Condiții de participare: 
v'studii medii
^vârstă maximă 30 de ani
^cunoștințe de bază în lucrul pe calculator.

Dosarele se vor depune la Camera de Comerț 
până în data de 8 iulie și vor conține următoarele 
acte:

S cerere
0 curriculum vitae
[*] act studii
® cazier judiciar
Tematica pentru concurs este:

O Legea nr.31/1990 republicată în 1998 privind 
societățile comerciale (M. Oficial nr.33/1998)

O Legea nr.26/1990 republicată în 1998 privind 
Registrul Comerțului (M. Oficial nr.49/1998)

3 Normele Metodologice nr.P/608-773 din 1998 
privind modul de ținere a registrului comerțului și 
de efectuare a înregistrărilor, emise de Camera 
de Comerț și Industrie a României și de Ministerul 
Justiției. (M. Oficial nr. 176/1998).v--------  „ ------ _ y

Sucursala “PECO” 
Hunedoara-Deva

Aduce la cunoștința clienților săi 
următoarele:

începând din data de 01.07.1998 stațiile 
"PECO" vor elibera chitanțe fiscale emise de 
casele de marcat tip SAPEL, aprobate prin Ordi
nul MF nr.593/1998 ca documente cu regim 
special specifice;

Conform precizărilor Ministerului Finanțelor nr. 
110422/01.04.1998 aceste chitanțe fiscale nu 
trebuie însoțite de bonuri de vânzare sau chitanțe 
pentru încasări diverse;

Pentru a fi luate în considerare la deducerea 
TVA chitanțele fiscale respective trebuie să poarte 
pe verso ștampila stației "PECO” emitentă și nr. 
autovehiculului care s-a aprovizionat, înscris de 
vânzător în momentul livrării.

INSPECTORATUL l)E
POLIȚIE AL JUDEȚULUI 

HUNEDOARA
CU SEDIUL ÎN DEVA, STD. M. EMINESCU, NR. 130-132

Organizează, în condițiile O.G. nr.12/1993, 
Regulamentului privind organizarea licitațiilor pentru 
achizițiile publice de bunuri și servicii, republicat în 
Monitorul Oficial nr.149 din 11.07.1997 și Normelor 
Metodologice nr.45184/96, completate cu Normele 
Metodologice nr.47735/96 ale Ministerului Finanțelor, 
licitație publică deschisă fără preselecție în data de 
14.07.1998, ora 10, pentru achiziționarea următoarelor
cantități de produse:
>Benzină PREMIUM 2001;
^Benzină REGULAR HOt;
^Motorină 1001;
>Ulei motor 3,61;
/-Petrol 1,31;
>Bonuri valorice carburant-auto universale 5270 buc. 

Documentele licitației se pot obține contra cost de 
către olertanții interesați în baza unei scrisori de intenție 
de participare.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 
13.07.1998, ora 15.

Relații suplimentare se pot obține la tel:214433, 
interior 260.

— - _________________ —— ■ —

TRIBUNALUL HUNEDOARA-DEVA - 
EXECUTOR JUDECĂTORESC

Licitație publică la data de 06.07.1998, ora 12, 
în localitatea Călan, satul Valea Sîngeorgiului, 
nr.26, pentru vânzarea unui tractor U 650 în va
loare de 35.OOO.OOO lei șruna remorcă "RM5" pe 
două axe, cu patru roți care aparține SC Aurica 
Cominternațional SRL Călim,

TRIBUNALUL HUNEDOARA-DEVA - 
EXECUTOR JUDECĂTORESC

Licitație publică la dala de 06.07.1998, ora 11, 
în localitatea Călan, str. Eminescu, bl.3, ap.27, 
pentru vânzarea unui autoturism Dacia cu nr. de 
circulație 1 HD 6941, în valoare de 16.000.000 lei 
care aparține S.C. AGROLACT SRL CHITID.

oo O' -»
CARTEA ADRESELOR UTILE

O

Se afirmă că anul 1998 

va fi dur din punct de 

vedere al concurenței. 
Noi vă sfătuim să vă 
înscrieți în Cartea 

Galbenă pentru a 

răzbi în afaceri

Dacă tu vei fi 
în Cartea Galbenă 

și concurența nu, 
înseamnă că " 

. ești cu un pas 
înaintea elU

Tel.: 056-214805, 214845, 282019

Dacă și 

cn ocurența 

rttciu 

( arte-a (.aii vâ, 
cai puțin știi că 

li nivelul amta 

nu 4 reușit 
9 te întreacă.

Deva, Tel/Fax: 054/233743
Carlca tinllxnii eslc marc;! im cgistiară a S C. SEDONA Timișoara la O.S J.M Hucurcșli.

ț 1 ........................;...............m

Coop 
"UNIVERS" 
Simeria 

str. 1 Decembrie, 
bl.104, parter

Ihuimizam ilalade 
MM uni III.

Iii iliiîic |M‘iilni umzarva 
dr irtiajr prnlrii 

liini|iliiiie Iiiiiil 
li’itiiliiiM'iv|rlâîii 

lîHîiiT/jilHiimnri. la 
«Mirași uni. 

hiliiniiiilii la lit Ml.
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CEL MAI MARE DISTRIBUITOR 
DE ÎMBRĂCĂMINTE IMPORT 

DIN ȚARĂ

Vă oferă
> îmbrăcăminte sortată de cea mai bună 
calitate pentru sezonul de vară, ambalată în 
saci transparent de 25 kg;
> încălțăminte pentru sezon de vară, am
balată în saci de 20 kg;
> baloți de 45 kg cu îmbrăcăminte de vară 
cu conținut mixt

- la cele mai avantajoase prețuri: 6500 
leti/kg + FV54
> îmbrăcăminte nesortată din colectare 
originală

- la prețul extraordinar de 10.600 
lEl/kg + TVA - negociabil - in funcție de 
cantitatea cumpărată.

Informații: Cluj Napoca, str. luliu Maniu, 
nr.6, tel: 018/591874; 064/193493

Orar depozit: Zilnic 8-18
Sâmbătă 8-14

S.C.ROMFERCHIMSA.
Luduș, județul Mureș, tel-fax 065/ 

168197,164761

PRODUCE Șl VINDE 
TOATE TIPURILE DE:

® CUIE DE CONSTRUCȚII; _
® PLASA DIN SARMA NEAGRA.^» 

® PLASĂ DIN SÂRMA ZINCAlA^Mg
® PLASĂ RABITZ.

 'dkBaiild
Cel mai bun curs de schimb 

Leu/Anvelopâ
Anvelope pentru camioane și autobuze

SILVANIA
metol-metol

VICTORIA
lextil-metol melalmelol

Anvelope pentru tractoare și mașini agricole

11.00 - 20 1.200.000 lei 11.00 R 20 1.300.000 lei 1.495.000 lei 1.495.000 lei
12.00 20 1.350.000 lei 12.00 R 20 1.525.000 lei 1.700.000 lei 1.700.000 lei

loalt pralurila manlionole in etasi anunț nu conțin TiĂ și suni valabili pentru plclo la liviore

Anvelope diagonale DANUBIANA Anvelope diagonale DANUBIANA

6.00 - 16 (6PR)
6.50 - 20 (6 PR)
6.50 - 20 (8 PR)

238.000 lei
299.000 lei
361.000 lei

14.00 - 38 (8 PR)
15,5 - 38 (8 PR)
18.4 - 26 (10 PR)

1.450.000 lei
1.450.000 lei
2.194.000 lei

I
Pentru fiecare 

anvelopă 
primiți gratuit 
camera de aer

Sucursala Deva, str. Apuseni, nr.1, tel: 054/231563.
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Elevii acuză gradul ridicat 
de dificultate al examenului 

de bacalaureat
Moment de mare emoție și 

tensiune examenul de baca
laureat se apropie de sfârșit. 
Până la finele acestei 
săptămâni absolvenții de liceu 
își vor cunoaște rezultatele 
obținute în urma probelor 
impuse. Despre cum s-au 
desfășurat aceste examene la 
Grupul Școlar Agricol Geoagiu 
am solicitat câteva amănunte 
președintelui comisiei de baca
laureat de la acest liceu, dlui 
profesor universitar Marian 
Bura, de la Universitatea de 
Științe Agricole Timișoara. 
“Examenele de bacalaureat, 
ne-a precizat domnia sa, au 
decurs în condiții bune. Nu s- 
au înregistrat cazuri de fraudă, 
iar la probele orale notele au 
fost între 5 și 10. Au fost disci
pline la care rezultatele sunt 
foarte bune. Așteptăm și notele 
la probele scrise întrucât 
absolvenții trebuie să aibă în fi
nal media șase."

Din totalul de 176 de 
absolvenți cât numără liceul, nu 
s-au înregistrat absențe la 
probele orale sau scrise. Nu au 
fost, de asemenea, probleme 
cu membrii comisiei.

Anticipând un pronostic fi
nal, președintele comisiei de la 
Geoagiu a apreciat că “este 
foarte posibil ca să existe situații 
în care media generală să nu 
fie șase - o condiție obligatorie 
pentru obținerea bacalau
reatului - ceea ce va conduce 
și la eșecuri.” Tot președintele 
comisiei de bacalaureat, dl 
Marian Bura, a apreciat că "în 

acest an examenele au fost mai 
exigente, dar și mai corecte. 
Anul acesta volumul de materie 
nu este chiar așa de mare dar 
în perspectivă va fi mult mai 
dificil. Manualele sunt con
cepute la nivel academic, ceea 
ce face imposibil o stăpânire 
foarte bună a materiei, ci 
dimpotrivă. Efectiv un manual 
voluminos, stufos, cu multe date 
care nu formează o cultură 
generală, ci încarcă memoria 
elevilor, va face ca pregătirea 
acestora să fie mai slabă. Liceul 
în fond trebuie să dea 
elementele de cultură generală, 
iar specializarea să se facă în 
raport de opțiuni.”

Gradul înalt de dificultate a 
probelor de bacalaureat a fost 
resimțit în primul rând de 
candidați. în acest sens doar 

Emoții la examenul de bacalaureat de la Grupul 
Școlar Agricol Geoagiu

câteva opinii ne scutesc de alte 
aprecieri.

MihaelaCiunqu: “Subiec
tele la matematică mi s-au 
părut dificile, iar la română au 
fost mai acceptabile. Revin, 
dacă la celelalte discipline a 
fost cât de cât acceptabil, la 
matematică a fost foarte greu.” 
Angela Perța: “Subiectele au 
fost destul de dificile. Ne-am 
descurcat oarecum. S-a 
întârziat mult cu subiectele la 
limba română când am 
așteptat o oră și jumătate până 
s-au transmis. Mi se pare foarte 
corect ca profesorii să fie mai 
vigilenți la supravegheat atât 
timp cât media se ia în 
considerare la admiterea la 
facultate.”

Cornel POENAR 
Traian BONDOR

La multi ani, die Matieș!
Dl. colonel Samotlâ Matieș: o viațâ 

dedicată armelor, un militar și un OM 
minunat, șef al Statului Major din cadrul 
Centrului de Instrucție Jandarmi Orâștie. La 
trecerea în rezerva, colectivul de cadre al UM 
0812 Orâștie îi ureazâ mulți ani de pensie, 
sânâtafe și împlinirea tuturor dorințelor.

Comandantul CU Orăștie, 
cot. Octavian Stratuiat

Nou an de instrucție
Ieri, 1 iulie a.c., la Centrul de Instrucție 

Jandarmi Orâștie a avut loc deschiderea unui 
nou an de instrucție; In cuvântul domniei sale, 
dl. col Octavian Stratuiat, comandantul 
Centrului, a accentuat importanța desăvârșirii 
tinerilor ostași jandarmi, pentru a fi pregătiți 
sâ intervină la nevoie acolo unde țara o cere. 
Momentul solemn a fost marcat și de 
prezentarea Drapelului de Luptâ al Unității.

Fruntaș T.R. Andrei NtSTOR

Peste! de televiziune 
“Anima! Planet”
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Postul de televiziune “Animal Planet" va fi 

lansat oficial în România azi, 2 iulie, la ora 11.30, 
la World Trade Center, în cadrul unui eveniment 
organizat de Asociația Profesională Română de 
Comunicații prin Cablu (APRCC) și Animal Planet.

Canalul de televiziune dedicat “tuturor 
animalelor, din toate timpurile'', care va fi preluat 
prin rețeaua de cablu autohtonă, este reprezentat 
în România de Zone Vision.

APRCC va folosi prilejul pentru a face publice 
ultimele sale progrese, cât și problemele 
întâmpinate de industria de cablu din România, 
una din primele industrii de acest gen din Europa 
de Est.

Până în prezent, Consiliul Național al 
Audiovizualului a licențiat aproximațiv 500 de 
societăți comerciale care operează rețele de 
televiziune prin cablu ce deservesc peste 2,5 
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administrator 1
agent comercial 33
agent de asigurare 30
agent pază și ordine 42
agent reclamă publicitară 20 
aplicator de detalii la produse 

din ceramică 5
arhitect 2
arhitect urbanism, peisagis

tică și amenajarea teritoriului 1 
asistent maternal profesionist 6 
asistent medical generalist 8 
barman 7
betonist 1
bobinator aparataj electric 1 
brutar 10
bucătar 5
cofetar 5
confectioner - asamblor 
articole din textile 53
contabil 1
contabil șef 1
croitor 8
curier 1

Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Oficiul Județean de Torțe 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_____

cusător piese din piele și 
înlocuitori 22

cusător piese la încălțăminte 14 
distribuitor presă 1
economist în industrie 7
electrician auto 1
electrician de întreținere 
și reparații 2
fierar betonist 8
fochist la căldări pentru 
încălziri centrale 1
frigotehnist 4
gardian public 1
gestionar depozit 5
infirmieră 2
inginer construcții ,
civile, industriale și agricole 7 
inginer constructor instalații 1 
inginer instalații 
pentru construcții 1
inginer tricotaje confecții 3
instalator apă-canal 4
lăcătuș mecanic 16
măcelar 25

maistru în Industria textilă 
pielărie 4
maistru mecanic 1
maistru mecanic auto 2
mecanic mașini confecții 2
mecanic auto 2
modelor polistlren 2
muncitor necalificat 46
ospătar (chelner) 7
patlser 3
sudor autogen 6
sudor electric 1
șofer mașină de mare tonaj 2 
tehnician constructor 2
tâmplar universal 1
tricotor -15
tinichigiu carosier 2
vânzător 20
vopsitor auto 2
zidar rosar-tencuitor 5
zugrav, vopsitor 1 

tot. locuri de muncă vacante490

DANONE

Numărul unu mondial în producția
și distribuția de produse lactate proaspete (iaurturi, smântână etc.)

VĂ OFERĂ POSIBILITATEA DE A DEVENI PARTENERI, 
prin distribuirea produselor sale pe plan local.

Oraș: Deva

Condițiile pe care compania dumneavoastră Compania noastră vă pune la dispoziție:
trebuie să le întrunească sunt următoarele:

• Produse de foarte bună calitate
• Situația financiară bună

• Prețuri competitive
• Spațiu frigorific 2 - 7 C • Materiale promoționale ,

• Portofoliu de clienți en-detail • Consultanță

Trimiteți prin fax o descriere detaliată a companiei dumneavoastră și echipa noastră 
vă va contacta în cel mai scurt timp.

DANONE SRL
Str. Nicolae Cânea, nr. 96, sector 2, București, Fax: 240 22 40


