
Schimbări in 
Ministerul de Interne

Generalul de brigadă 
Virgil Ardelean a fost 
aprobat de Consiliul 
Suprem de Apărare a Țării 
la conducerea Direcției 
Generale de Protecție 
Internă a Ministerului de 

Jnterne.

Succesorul său la co
manda Poliției Municipiului 
București este colonelul 
Radu Balici. Cu același prilej, 
colonelul Constantin Dârnă a 
primit conducerea Direcției 
Generale de Investigații a Cri
minalității. (M.B.)

Chiar nu va mai avea loc 
„Cerbul de Aur '?!

fntrucât nu s-a găsit un 
finanțator pentru organizarea 
festivalului, în afară de TVR, 
„Cerbul de Aur" nu va mai 
avea ioc. Pentru ediția din 
acest an ar fi fost necesari 
1.200.000 de dolari, dar 
Televiziunea Română nu

poate să ofere mai mult de 
300.000 de dolari. Chiar nu 
va mai avea ioc „Cerbul de 
Aur"?! Una dintre cele mai 
frumoase și mai presti
gioase întreceri interna
ționale de creație și inter
pretare muzicală. (M.B.)
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Curentul electric va fi 
mai iM*in

Pentru următoarele 3-4 
luni, energia electrică va fi 
mai ieftină, a declarat 
ministrul Industriei și 
Comerțului, Radu Ber- 
ceanu. Procentele sunt 
destul de însemnate pentru

agenții economici. Se 
urmărește în acest mod 
stimularea achitării 
datoriilor, dar și plata la zi 
a celor ce nu înregistrează 
restanțe. Alte precizări în 
pag. a V-a. (M.B.)

După ce a încercat să-l înece

O mama și-a 
îngropat de viu 

fătul!
După o jumătate de an, o copilă a anunțat Poliția 

municipiului Hunedora că, la începutul anului 1998, mama 
sa a născut la domiciliu un făt viu, pe care a încercat să- 
I înece. Se pare că nu a reușit, pentru că ulterior l-a băgat 
într-o pungă și l-a îngropat în zona Buituri. Mama (dacă-i 
putem spune așa) se numește Alexandrina Petruț, are 37 
de ani șl mai are 4 copii, dintre care doi minori. Cadavrul 
fătului a fost depus la morgă, iar cercetările continuă de 
către Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara. (V.N.)
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Grâul românesc nu mai 
are câutare

In fiecare an, la vremea 
secerișului se declanșează un 
adevărat război legat de 
asigurarea pâinii, dar mai ales de 
numeroasele întrebări ce se pun 
în legătură cu modul de 
valorificare a producției. După 
estimările făcute de către 
specialiști, se apreciază că, de 
bine de rău, deși au fost o serie de 
calamități naturale care au afectat 
recolta, în acest art este posibil 
să se strângă, la nivel de țară, circa 
5 milioane (one de grâu. Din 
această cantitate pentru consumul 
populației este nevoie de circa 2 
milioane de tone grâu, diferența 
rămânând disponibilă pentru

18-25 august. Sesiune 
extraordinară de 

bacalaureat
Pentru lichidarea situației 

celor nereușiți la încheiata 
sesiune de bacalaureat, 
Guvernul a adoptat un 
proiect de lege prin care 
abilitează Ministerul Educa
ției Naționale să organizeze 
în perioada 18-25 august 

>a. c. o nouă sesiune de 

valorificare, fie în puțina zootehnie 
care a mai rămas, fie la export.

Se pare însă că, in 
conjunctura actuală, există o 
supraofertă pe piața mondial^ 
vehiculându-se date potrivit 
cărora prețul în unele țări 
consacrate, mari producătoare 
de grâu, s-ar situa undeva în jurul 
a 85-90 de dolari pe tonă, deși in 
alți ani acesta a oscilat între 120- 
130 de dolari pe tonă.

După socotelile făcute tot de 
către specialiști rezultă c4 în 
situația concretă din țara 

________ Nicoîae TfRCOB 
(Continuare în pag. 2)

bacalaureat. La această 
sesiune se pot înscrie 
absolvenții liceelor, pro
moția 1998, care nu s-au 
înscris la prima sesiune 
de bacalaureat sau nu au 
promovat examenul în 
această primă sesiune.

Vorta - comuna celor
f

șase vai
Comuna Vorta cu cele șapte 

sate ale sale - Vorța, Certeju de 
Jos, Coaja, Dumești, Luncșoara, 
Valea Poienii și Visca - este 
situată pe șase văi - Lungă, 
Poienii, Almășel, Malului, Scoarța 
și Bătrâna. Sigur că fiecare vale 
își are pârâul ei, subțire de obicei 
- care însă se înfurie când se 
întâmplă .ploi torențiale, dar 
treaba asta nu le ține mult și nu 
întotdeauna provoacă pagube.

Este inutil s-o spunem, dar o 
facem totuși: cele șase văi sunt, 
în această perioadă de vară, de o 
frumusețe care te năucește, îți 
încântă sufletul și inima. Drumul 
ce duce prin ele trece pe lângă 
stânci cu pereți abrupți, pe sub 
tunele de crengi dăruite de 
pădurile seculare care coboară 
până la marginea acestora, pe 
lângă culturi agricole ce 
dovedesc hărnicia oamenilor, pe 
lângă animale duse la păscut de 
oamenii în vârstă și pe lângă 
gospodării bine rostuite, făloase 
chiar, așa cum sunt aproape 
toate așezările din această parte 
a țării numită Ardeal.

Comuna are circa 1270 de 
locuitori și este alcătuită din 436 
de gospodării, prin acestea 

înscriindu-se printre localitățile 
rurale mici ale județului 
Hunedoara. Aici însă se 
întâlnește o situație inedită și 
iată care este aceasta: dl 
Damian Miclăuș, viceprimarul 
localității, este frate cu 
contabilul șef al primăriei și 
verișor primar cu secretarul 
consiliului local. Această treabă 
te îndeamnă să crezi că în 
comună domină dinastia 
Miclăuș, dar greșești 
considerând așa ceva. O 
lucrătoare a sus-numitei 
instituții, nu-i scriem numele 
fiind oameni discreți, ne spunea 
că cei trei au adeseori discuții 
în contradictoriu, acestea fiind, 
bineînțeles, în scopul bunului 
mers al treburilor în localitate.

Revenind la comună și la 
actualitatea ei, să spunem că 
cel mai mare și mai important 
sat al ei este nu Vorța, ci Visca, 
așezat pe o vale largă, 
luminoasă, cu case și 
gospodării mândre. Cel mai mic 
este Dumeștiul care mai are 15

Traian BONDOR, 
________Corne! POENAR 

(Continuare în pag. 2)

De ta Asociația Umanitară 
"Hunyadi Janos” din 
Hunedoara am fost informați 
că acțiunea organizată 
pentru colectarea de ajutoare 
în folosul celor ce au avut de 
suferit în urma inundațiilor și 
altor calamități naturale ce s- 
au abătut asupra unor zone 
din județul nostru s-a bucurat 
de un larg ecou. Ca urmare 
Consiliul director ai 
asociației aduce pe această 
cale mulțumiri celor peste 
100 de familii din municipiul 
Hunedoara care au donat 

^haine și încălțăminte pentru 

DEVA: Gura, principala poartă de intrare în oraș 
Foto: Traian MÂNU

sinistrați, cât și firmelor 
Tubicom SRL și Como SRL 
care au avut o contribuție 
esențială ia strângerea a 
circa 1,5 tone articole de 
primă necesitate.

fn colaborare cu Pre
fectura județului Hunedoara 
și cu Comandamentul 
pentru apărare civilă, 
articolele adunate au fost 
transportate și predate ia 
Consiliul local Petroșani, 
distribuirea iorfăcăndu-se 
sub îndrumarea nemijlo
cită a primarului Carol 
Schreter. (N. T.),

Nr. crt. UNITATEA ȘCOLARĂ ÎN
1. Colegiul Național “Decebal” Deva

SCRIȘI PREZ
181

ENTAȚI
181

PROMOVAȚI
179

2. Școala Normală “Sabin Drăgoi” Deva 136 135 118
3. Liceul Teoretic “Traian” Deva 220 219 169
4. Liceul de Artă “Sigismund Toduță” Deva 55 55 55
5. Grupul Șc. Sportiv Deva 61 61 61
6. Gr. Șc. “Transilvania" Deva 197 194 159
7. Gr. Șc. “Horea” Deva 134 133 105
8. Gr. Șc. “Grigore Moisil” Deva 196 191 91
9. Gr. Șc. Energetic Deva 169 168 103

10. Liceul Teoretic "A. lancu" Brad 162 161 121
11. Gr. Șc. Minier Barza Crlșcior 104 103 103
12. Liceul Teoretic “S. Dragomir" Ilia 73 73 58
13. Gr. Șc. M.R. Slmerla 116 115 102
14. Gr. Sc. Agricol Geoagiu 176 176 166
15. Gr. Șc. Chimic Orăștie 162 162 143
16. Liceul Teoretic “A. Vlaicu” Orăștie 123 123 123
17. Lie. Teoretic “lancu de Hunedoara” Hd. 176 176 169
18. Liceul de Informatică 86 86 82
19. Gr. Șc. Metalurgic Hunedoara 180 175 140
20. Gr. Șc. C-ții Metalurgice Hunedoara 202 200 159

(Continuare în pag. 6)

NEHOTARAREA UNORA PUNE LA
ÎNCERCARE RĂBDAREA CELORLALȚI

Ne-am aflat marți, 7 iulie, 
ia magazinul de prezentare 
și desfacere din incinta S. C. 
Chimica S.A. Orăștie, acolo 
unde se prezintă zilnic 
câteva zeci de acționari, 
pentru a-și ridica bunuri din 
mase plastice în schimbul 
bonurilor valorice.

lată și câteva opinii: „Am 
avut posibilitatea să mă 
informez cu privire ia 
obiectele casnice care pot fi 
luate, cât șl la prețul 
acestora, din lista afișată ia 
intrare. Mă bucur că am 
posibilitatea să-mi iau 
văniță, bidoane și alte 
mărunțișuri, pentru că 
tocmai îmi erau necesare". 
(Angela Bobar - Deva).

„Bani aș vrea, că am 
luat și anul trecut obiecte și 
nu mai aveam nevoie acum. 
Dar mă voi orienta să iau 
ceva articole căutate, pe 
care să ie valorific ia rândul 
meu". (Viorica Botar).

„Anui acesta îmi convine 
acest sistem, dar ce voi face 

cu ele la anul, dacă tot așa 
se va proceda?" (Nicolae 
Grigoraș - Brad).

„Dividendele față de anul 
trecut au crescut. Păcat că 
nu ne putem lua banii." 
(Lucian Alexa - Brad).

„Am trei bonuri în

La magazinul de 
prezentare al 

S.C. Chimica S.A.
valoare de 500 de mii de lei și 
am hotărât să ne luăm masă 
și scaune; ne vom hotărî și 
la alte obiecte pentru a ne 
încadra în valoarea respec
tivă. " (Viorica Mumătă - 
Orăștie).

„E prima dată când vin 
aici. M-am înarmat cu răb
dare șl sper șl în răbdarea 
celor care mă vor servi, 
pentru a-m! alege obiecte 
bune șl folositoare. Am de 
luat în valoare de 400.000 
lei". (Petru Drimba - Hațeg).

La bjrouj privatizare, 

primul popas unde vin 
oamenii pentru atestarea 
calității de acționar, dar șl 
unde se dau bonurile 
valorice și numerele de 
ordine, am putut constata 
că activitatea este orga
nizată astfel încât totul să 
decurgă operativ.

Dna Tamara Stîrc, șefa 
biroului, ne-a spus: 
„Avem în evidență în jur 
de 15000 de acționari. Se 
lucrează de luni până 
vineri, zilnic între orele 7 și 
15,00. Este un flux mare. 
Ne-am străduit să lucrăm 
astfel încât să nu fie 
nemulțumiri, pentru că 
oamenii deja sunt stresați 
cu problemele lor. Majo
ritatea sunt din județ, dar 
și din țară, chiar și din 
Marghlta (Bihor) avem 
câțiva acționari, din Sa tu 
Mare, București, Arad, 
Tulcea.
____________Estera SÎNA 

(Continuare în pag. 6)
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(Urmare din pag. 1) Grâul românesc

noastră cheltuielile efective pentru 
realizarea producției de grâu se 
ridică undeva la 1200 lei pe kg, la 
nivelul actual de producție, fără a 
mai lua în calcul și un profit mo
dest de 10-15 la sută, care să 
permită agricultorului reluarea în 
toamnă a ciclului de producție. 
Cum producătorii agricoli din țara 
noastră sunt complet debusolați, 
firește că ei nu mai știu spre ce 
culturi să se îndrepte dacă nici 
grâul nu mai are căutare. S-a spus 
nu o singură dată că grâul este 
considerat ca o -plantă de cultură 
de importanță națională, strategică, 
însă în nici un an nu s-a știut din 
timp ce preț minim garantat va primi 
producătorul pentru surplusul

“Lacrima de ambră"' și “Peisaj confiscată
Ultimele săptămâni, obiș- 

nuindu-i deja pe deveni cu câteva 
lansări de carte, au mai prilejuit 
recent o dublă întâlnire,cupoezia, 
organizată de S. C. Bibliofor S.A. 
și de Editura “Călăuza”. 
Cunoscuțiipoeți Mariana Pândaru 
și loan Vieru ■ redactori-șef ai 
revistelor “Ardealul literar și ar
tistic" și, respectiv, “Contra
punct” ■ s-au aflat marți, 7 iulie, 
la Librăria “Gheorghe Lazăr", cu 
cele mai noi volume de poezie 
proprii (amfitrionifiind dniiHoria 
Crișan și Valeriu Bârgău).

“Lacrima de ambră”, cartea 
Marianei Pândaru (apărută la 
Editura “Călăuza”), se rosto
golește domol din universul lăuntric 
al unei poete “de o reală 
sensibilitate, coerență interioară și 
de o reală forță lirică ” (loan Vieru). 
“O experiență de viată profundă,
\’

JOI 
9 IULIE

TVR I
6.00 România: ora 6 fix! 

8.10 Telemondial 8.30 D.a. (r) 
9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 
TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 15.00 Dialog. 
Actualitatea culturală 17.10 
Telemondial 17.30 Desene 
animate 18.00 Katts și 
câinele (s) 19.00 Sunset 

each (s, ep. 254) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ed. 
specială 21.00 Război în 
bucătărie (f. România 1996) 
22.05 Cu ochii’n 4 (anchetă)
23.45 Jurnalul de noapte 
0.35 Canary Wharf (s, ep. 
174)

TVR 2
8.30 Fotbal Turneul Final al 

CM-Franța’98 (r) 12.00 Sun
set Beach (s/r) 12.45 Doar o 
vorbă... (r) 14.00 Emisiune în 
limba germană 15.10 Limbi 

realizat. Ba mai mult, ne amintim 
cum prin Programul ASAL erau 
limitați la a constitui rezerve de stat 
mai mari de 350000 tone grâu, 
ceea ce a fost o aberație impusă 
de FMI. lată însă că nici acum, la 
timpul secerișului, unitățile cu capi
tal de stat, specializate pentru 
depozitarea și păstrarea recoltei - 
respectiv Comcereal si Cerealcom 
- nu dispun de fonduri pentru a 
achiziționa oferta de grâu de la 
țărani și nici semnale favorabile în 
acest sens nu există.

Se tot ^orbește de constituirea 
unui fond special la dispoziția 
Ministerului Agriculturii și 
Alimentației, care ar fi necesar să 
poată fi achiziționat surplusul de

dar bine structurată, dublată de 
cunoașterea în detaliu a tehnicii 
scrisului” considera loan Macovei

L a n s a r i 
de carte

(președintele filialei județene ■ 
PNL) ar fi structura de rezistență 
a poemelor sale.

Dacă poeta deveană 
“recidivează” în privința cărților 
publicate, loan Vieru a avut parte 
de o premieră: “Peisaj confiscat" 
(apărut la Editura “Helicon ”, în 
colecția liliput) reprezintă primul 
volum lansat în fața publicului din 
România, și asta fiindcă poetul a 
refuzat până acum orice astfel de

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.) 19.10 
Față-n față cu autorul 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 87) 22.00 
Doctor Semmelweis (dramă 
Franța/Polonia 1995) 23.40 
Lumea sportului

ANTENA I
7.00 Dimineața devreme 

10.00 Planeta vie (do) 10.25 
Animal Show ()s 12.40 Fără 
limită 13.00 Tropical Heat (s/ 
r) 14.00 Știrile amiezii 14.10 
Sfântul (s) 15.40 întoarcerea 
Sfântului (s, ep. 14) 16.35 
Văduva (s, ep. 38) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 98) 19.30 
Dallas (s, ep.40) 20.20 Twin 
Peaks (s, ep. 8) 21.15 
Cronici paranormale (s, ep. 
30) 22.45 Știri/Sport 23.00 
Tropical Heat (s, ep. 23) 

gâru, dar efectiv banii respectivi 
nu se dau de către nimeni. 
Probabil că se vor găsi în cele 
din urmă undeva resurse, cum 
se găsesc pentru elicoptere cu 
foarte mare ușurință, dar mai 
întâi țăranul trebuie să fie fiert în 
suc propriu ca să-i fie amărâtă 
și mai mult viața grea pe care o 
duce. Se amintește, între altele, 
că s-ar disponibiliza circa 1000 
miliarde lei pentru acest fond la 
dispoziția MAA. Important este 
însă ca și în ceasul al 
doisprezecelea să se facă 
lumină și să fie dați banii acolo 
unde trebuie, adică pentru 
recunoașterea muncii țăranului 
român.

manifestări. Debutant al anului 
1980, în revista “Luceafărul", 
loan Vieru s-a afirmat ca o 
prezență discretă în peisajul 
literar românesc, căruia însă nu-i 
lipsesc premii din partea câtorva 
reviste și instituții literare din țară 
și din străinătate. “Poezia lui 
loan Vieru este copleșitoare ■ 
remarca tânăra Daniela Pisoiu, 
îți dezvăluie întrebări care parcă 
refuzau să-și caute formularea în 
propria conștiință, dă glas 
căutării febrile, dezamăgirii în 
fața realității fatale ",

Ecoul volumelor lansate a 
venit repede, o bună parte din 
numerosul public prezent 
devenind cititori și amatori de 
autografe ale celor doi poeți.

A consemnat 
Georgeta BÎRLA

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 Me 
and Veronica (f/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 
Rivalitate (thriller SUA1993) 
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. 83)
21.15 Nikita (s, ep. 18)22.05 
Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 119) 22.45 
Cracker (s) 23.30 Știrile 
PRO TV 0.00 Procesul 
mondialelor

Vorto - comuna celor
wr •

(Urmare din pag. 1)

gospodării și cam tot atâția 
locuitori. Deci Vorța cunoaște 
acel fenomen prezent în toate 
localitățile de munte hunedorene 
și din toată România credem - 
depopularea. Tineretul s-a dus 
spre orașe și nu puțini dintre 
aceștia regretă gestul. Mulți 
dintre ei s-ar întoarce în locurile 
natale și nu înțelegem de ce nu o 
fac, în condițiile apariției la orașe 
a șomajului și a nesiguranței zilei 
de mâine. Trandafir Bisorca din 
Visca, un om ce a muncit o viață 
întreagă în mineritul din zonă, ne 
spunea:

- Am doi copii, doi feciori și 
amândoi au rămas în sat.

- Nu i-ați lăsat dv să 
plece? am întrebat.

- Nu. Ei au vrut să rămână 
aici. Fiecare are gospodăria lui, 
lucrează pământul și crește 
animale. Sunt oameni așezați, 
cum se zice pe la noi.

De la Visca ne-am dus pe 
Valea Poienii - o altă zonă de o 
frumusețe deosebită. Satul cu 
numele de mai sus este așezat 
pe malurile pârâului Bătrâna și 
ne-am mirat de ce se cheamă 
așa întrucât comuna cu numele 
respectiv se află în altă parte a 
județului. Explicațiile ce ni s-au 
dat nu ne-au convins. în satul 
numit locuiește dl viceprimar al 
comunei, Damian Miclăuș, care 
are o casă mare, o grădină 
așijderea și pământ mult pe care- 
I lucrează cu spor, deși acesta 
nu este prea productiv. Am fost 
în sat după o furtună foarte 
puternică- despre care, de altfel,

Ieri a avut loc, la sediul Tribunalului Hunedoara, 
tragerea la sorți pentru desemnarea membrilor Biroului 
electoral județean, în vederea alegerilor parțiale pentru 
funcția de primar ai comunei Ilia.

Tragerea la sorți s-a făcut din rândul judecătorilor 
Tribunalului Hunedoara, fiind desemnați următorii: Ghilea 
Rodica, Mugescu Adriana-Viorica, Wardegger Nicolae, 
Zdrenghea Elena, Moldovan Aurica.

Biroul și-a ales ca președinte pe doamna Ghilea 
Rodica.

Tot cu acest prilej a avut loc tragerea la sorți pentru 
desemnarea președintelui și a locțiitorului acestuia la 
Biroul electoral de circumscripție comunală Ilia, în 
persoana domnișoarei Popa Mariana-Daniela (juristă) și 
respectiv a domnului Gherasim Mitică (inginer 
constructor).

PRIMA TV
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 
The Teahouse of the August 
Moon (f/r) 16.00 Omul mării 
(s) 17.00 Marielena (s) 17.45 
Din toată inima (s) 18.30 
Concursul de Acasă 18.45 
Din toată inima (s) 19.30 D.a. 
20.00 Dragoste și putere (s) 
21.00 Verdict: crimă! (s) 
22.00 Nimic personal (s)
22.45 Râul roșu (western 
SUA ’48)

ACASĂ

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 

am scris sub titlul "Tornada de 
la Vorța" - și omul era cam 
necăjit deoarece în cinci 
minute toate culturile au fost 
puse la pământ.

Și Valea Poienii are case 
frumoase, gospodării temei
nice, cu multe acareturi și 
animale. Casele lui însă sunt 
așezate la mare distanță una 
de alta, pricină din care 
localitatea se întinde pe mulți 
km de-a lungul pârâului cu 
numele scris mai sus. Am aflat 
că numele satului vine de 
acolo că pe Valea Bătrânei, 
sus în munte, sunt multe poieni 
unde oamenii cosesc fân 
pentru vite sau urcă cu 
animale la păscut. Iar poienile 
Apusenilor sunt foarte 
frumoase și bogate în iarbă. L- 
am întrebat pe dl viceprimar 
cum sunt oamenii comunei. Și 
ne-a răspuns:

- Foarte de treabă și buni 
prieteni cu munca. în Vorța 
pământul este sărac. Ca să-i 
dea stăpânului cele necesare 
traiului trebuie băgată multă 
muncă în el. Și oamenii chiar 
asta fac, cu foarte mult efort. 
Ca să-și completeze veniturile 
cresc multe animale. Nu este 
casă cu suflet de om în ea 
care să n-aibă cel puțin o 
vacă.

Comuna de pe șase văi - 
Vorța - este așezată în locuri 
de o frumusețe de rai. Dacă 
aveți vreme treceți pe acolo și 
vă asigurăm că nu veți 
regreta.

Pretutindeni cu tine (s)1
16.45 Prietenul nostru 
Jake (s) 18.00 Celebri și 
bogați (s) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s) 20.15 
Contralovitura (s) 21.15 
Viață de erou (dramă SUA 
1988, p. I) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe

PRO TV - DEVA
05.45-06.15 Desene ani

mate 06.15-06.45 Program 
comercial PRO TV Deva 
06.45-07.00 Știri locale (r) 
10.30-11.00 Program co
mercial PRO TV Deva 18.00- 
18.05 Știri pe scurt 18.05- 
18.25 Program comercial 
PRO TV Deva 22.05-22.20 
Știri locale

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) J

flatase»^
Joi, 9 iulie

2 Berbec
Indispoziție de scurtă 

durată, spre seară vă veți 
reveni și vă veți relua 
activitățile plăcute. Va trebui 
să munciți din greu pentru a 
realiza tot ceea ce v-ați 
propus.

Z) Taur
Partenerul de viață devine 

suspicios; ar fi bine să-i 
oferiți toate detaliile. Cineva 
din familie vă dă niște bani.

Z> Gemeni
O persoană necunoscută 

vă va da o informație 
importantă. Ați putea să vă 
învingeți suspiciunile și să o 
folosiți. După amiază veți 
încheia o activitate 
gospodărească.

Z> Rac
Relația cu șefii nu mai 

este chiar atât de 
tensionată. Sunt observate 
realizările dv. Flerul vă 
poate conduce spre o 
reușită sigură.

O Leu
Veți cunoaște o persoană 

care v-ar putea da o mână 
de ajutor în ceea ce doriți 
să întreprindeți. Dacă simțiți 
ceva potrivnic, amânați, 
orice fel de cerere.

O Fecioară
Aveți o zi agitată. 

Repercusiunile neliniștii se 
vor resimți în domeniul 
afectiv. încercați să vă 
calmați.

Z> Balanță
Partenerul de viață 

trăiește alături de dv toate 
bucuriile și necazurile pe 
care le aveți. Puneți-vă 
problemele cu o rudenie la 
punct, dar fiți calm.

O Scorpion
Bucuria unei realizări 

deosebite la serviciu. Vă 
veți remarca în fața unor 
persoane cu funcții. Nu fiți 
prea încrezător în 
capacitățile dv.

2 Săgetător
Vă gândiți să mergeți pe 

calea schimbărilor, dar 
aveți tendința să exagerați. 
Faceți cât mai puține 
schimbări de anvergură.

3 Capricorn
Aveți idei nenumărate, nu 

trebuie decât să le aplicați. 
Șefii nu vă dau mână 
liberă, iar colegii se vor 
opune inițiativelor dv., dar 
aveți suficientă putere de 
convingere.

Z> Vărsător
Nu aveți chef să vă 

ocupați de lucrurile 
serioase pe care vi le-ați 
propus. Adunați vă toate 
puterile, căci vă așteaptă o 
zi grea. Persoana iubită vă 
face o imensă bucurie.

O Pești
Discutați cu partenerul de 

viață problemele pe care le 
aveți pentru a vă mai liniști. 
Speculațiile pe care 
intenționați să le faceți nu 
vor avea rezultatele 
așteptate.
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Intr-o zi cu vreme incertă prin 
cartierul Viile Noi

DISBEBIMINEAȚĂ ÎN 
CENTRUL MUNICIPIULUI

Se presupune că Viile Noi, 
un important cartier al municipiu
lui reședință de județ, începe la 
Băile sărate și se termină la 
marginea dinspre Mintia a Devei. 
Geografic, cartierul face parte 
din municipiu, dar nu se deose
bește de o localitate rurală mai 
răsărită. Aici nu există blocuri cu 
mai multe etaje, doar case cu 
cel mult două nivele, cu curți 
largi și cu grădini întinse, in ultimii 
ani în cartier s-a introdus gazul 
metan așa că băncile din fața 
porților au dispărut, iar oamenii 
ce ies la taclale în șosea au un
de să șadă, pe conducta de 
gaz. Dacă treaba asta este în 
regulă, nu ne pronunțăm, doar 
consemnăm faptul respectiv.

Familia Bogdan este printre 
primele care s-au privatizat din 
cartier, înființând în 13 iulie 1990 
un abator și o măcelărie în pro
pria casă ce se cheamă "La nea 
Mircea". Dl M.B. cumpără porci 
din târg sau de la oameni de 
acasă, pe care îi taie și-i pune în 
vânzare.

- Am tot timpul carne proas
pătă - ne-a spus patronul socie
tății. Oamenii știu asta și vin să 
cumpere de la mine. Nu numai 
cei din cartier, ci din toată Deva. 
Mi-am format deja o clientelă 
stabilă, tocmai de aceea n-am 
nevoie de publicitate.

Rândurile de mai sus nu se 
vor a fi publicitate, consem
nează doar o situație. Mai sus. pe 
strada Horea, tot pe partea stân
gă, se află o altă unitate comer

cială privată - este vorba de barul 
"Capucino" al dlui Marcu care nu 
are concurență în cartier fiind 
singura unitate de acest fel.

Cu mai mulți ani în urmă în 
cartier funcționa un complex co
mercial alcătuit dintr-o alimentară, 
un bufet - se chema zahana - 
aprozar și un magazin cu produse 
industriale la etaj. în prezent func
ționează doar alimentara luată în 
chirie de dna Anica Bențe. Interlo
cutoarea ne-a spus:

- Avem grijă să aducem în 
unitate tot ceea ce au nevoie oa
menii în mod cotidian.

- Ce vânzări realizați zilnic?
- Două milioane și jumătate, în 

medie.
- Am văzut că în Viile Noi nu 

prea au apărut comercianții priva
tizați.

- Sunt, parcă, două buticuri pe 
strada principală, dar nu ne de
ranjează.

Am aflat că spațiul de la etaj 
aparține cooperației de consum, 
cel al fostei zahana S.C. "Venus", 
iar cel de la mezanin fostului Apro
zar. Dacă societățile amintite n-au 
nevoie de ele ar putea să le pună 
la dispoziție celor ce vor să se 
privatizeze.

Cartierul Viile Noi se află așe
zat în pantă și din această pricină 
este brăzdat de șanțuri pentru 
scurgerea apei de ploaie. Un ast
fel de canal de mare capacitate 
se află pe strada Matei Corvin. în 
timp acesta s-a înfundat și din 
această cauză în ziua aceea cu 
vreme incertă când am pășit prin

cartier - când ploua, când ieșea 
soarele - o echipă de lucrători ai 
S.C. "Capitel" - administrator un 
domn cu numele Micin - muncea 
la desfundarea lui lăsând apei 
loc să se ducă la vale. Se sco
teau din canal nu numai mizerie, 
ci și bolovani mari ceea ce în
seamnă că și oamenii de pe 
stradă trebuie s.ă aibă mai multă 
grijă de ceea ce aruncă în șan
țurile de scurgere.

Am văzut în plimbarea noas
tră prin cartier că mulți oameni își 
ridică case noi, mari, frumoase, 
cu mai multe nivele. Se constru
iește pe strada Horea la nr.126, 
128,133 și la alte numere, mulți își 
fac adăugiri la casele ce le au. 
Am văzut doar o singură familie 
de țigani - la nr.132 - și ni s-a 
spus că sunt oameni de treabă, 
se ocupă de adunarea fierului 
vechi din cartier și din oraș, așa 
că fac o treabă utilă. Cineva ce 
locuiește pe str. Matei Corvin și-a 
pus pe un par al gardului din
spre stradă un ceas ce merge 
foarte exact. De ce l-o fi așezat 
acolo nu știm și nici nu intere
sează, dar gestul este inedit.

Ziceam că Viile Noi este un 
cartier ce seamănă cu o co
mună mai răsărită. Și ce este rău 
în asta? Nimic, dar trebuie con
semnat că fiecare gospodărie 
are grădină, pomi fructiferi, mul
te, foarte multe flori. Este un 
cartier liniștit, oamenii sunt foarte 
de treabă și se împacă bine unii 
cu alții. Iar acest din urmă fapt 
este foarte important.

r ® Soarele se uită pieziș la pământ® Cu ochii pe cer
® Cucoana ce ia dejunul în oraș
® Oamenii îmbrăcați lejer® Presă proaspătă, caldă
® Concurența în transportul în comun încă n-a venit
® Lăptăresele din Chergheș ® îngrijorări de gospodine
® Spre vest se adună nori
® întrebarea din mintea oamenilor

\__________________________________________________—_________ ,________________________________________/

Am ajuns în zona pieței cen
trale la ora când soarele, abia 
răsărit, se uita chiorâș parcă la 
cei de pe pământ. Am citit pe 
chipurile oamenilor cu care mă 
încrucișam în cale că se bucură 
de ziua cu cer limpede și soare 
darnic ce se anunța. în vecină
tatea intrării în piață, doi oameni 
discutau. Unul îl întreabă pe ce
lălalt:

- Unde mergi?
- La grădină, la sapă.
- Mai ai?
- Mai, că ploile ne-au tot o- 

prit din lucru. Astăzi, dacă 
Dumnezeu dă vreme bună - și 
văd că vrea asta, termin - zise 
omul uitându-se în sus.

O cucoană tânără trecu pe 
lângă cei doi punctând puternic 
cu tocurile de metal. Mergând 
începu să mănânce dintr-un 
corn umplut cu cine știe ce. Zice 
unul dintre ei:

- Doamna ia masa în oraș.
Intrau în piață primii cumpă

rători. Am văzut oameni îmbră
cați decent, dar și bărbați în pan
taloni scurți, cu cămașa afară din 
pantaloni. Doamnele - multe din
tre ele - erau îmbrăcate în ro
chițe subțiri și bluzițe așijderea 
ce nu constituiau obstacole în 
fața unor priviri mai persistente.

Prin piață și în jurul ei mulți 
câini vagabonzi și flămânzi aler
gau de colo colo fără să aibă 
treabă cu nimeni, fără ca să le 
aibă baiu cineva. Femeile de la 
tarabele cu ziare și reviste își 
aranjau marfa, iar primii cititori de 
presă cumpărau ziarul preferat. I- 
am văzut pe mulți dintre ei cumpă
rând "Cuvântul liber". Din presa 
centrală cel mai negru mi s-a pă
rut "Ziua" cu litere negre și groa
se cât degetul pe prima pagină. 
Asupra conținutului publicației nu 
ne pronunțăm.

în stația "Opera" vânzoleală 
mare. Taxiurile înșirate la marginea 
trotuarului, în lipsă de clienți, dor
meau încă. Autobuzele și micro
buzele soseau și plecau unul 
după altul, parcă pe bandă rulantă. 
Am urmărit o vreme autobuzul cu 
nr.6. Avea destul de mulți călători 
și mi-am adus aminte că șoferii de 
pe aceste mijloace de transport 
se plângeau de concurența priva- 
tizaților. în orice caz la ora aceea - 
era șapte - concurența nu se 
manifesta. Unitatea ce desfăcea 
hot-dog, hamburger ș.a. - cochetă 
- funcționa din plin fiind foarte 
solicitată. Se pare că devenii 
apreciază mult fast-food, ceea ce 
înseamnă mâncare rapidă și asta 
nu e rău deloc fiindcă în vâltoarea

vieții de astăzi ești obligat să te 
hrănești în mare grabă, timpul 
începând să devină și pentru 
români ca și pentru englezi - 
bani.

Pe una din băncile din stație 
stăteau trei femei - ce își puse
seră plasele cu ceva voluminos - 
sticle de plastic, parcă și vorbeau:

- Ai dus la toți lapte?
- Da, am șapte abonați.
- Tot șapte am și eu.
Vorbiră de una de alta - de 

sapă, de întorsul și adunatul fâ
nului, de multele treburi ce le aș
teptau acasă - apoi una dintre ele 
le atenționă pe celelalte două:

- Uite-I că vine.
Câteva clipe mai apoi urcau 

în autobuzul pe care - pe placa 
din față - scria Chergheș. Am 
înțeles că erau lăptăresele ce 
veneau în Deva cu lapte.

Dinspre piață veneau trei 
femei purtând în fiecare mână 
plase pline și grele.

- Găsești de toate în piață 
scumpe.

- Da, fiindcă încă n-au venit 
cu marfă arădenii și lugojenii.

- Cine știe dacă vor mai veni. 
Cu inundațiile astea, cine știe ce 
s-a întâmplat cu legumele lor.

Soarele urca încet-încet pe 
cer și puterea lui era tot mai mare. 
Cerul era deasupra Devei ca la
crima. Doar undeva deasupra lliei 
sau Dobrei se vedeau nori întu
necați. Unii dintre oamenii din sta
ția "Opera" îi priveau cu îngrijo
rare. Sunt convins că în gândul 
fiecăruia se rotunjea întrebarea:

- Oare o să plouă și astăzi?r 
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I 
I 
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I 
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I 
I 
I 
I 
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I 
I 
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Cum reparăm 
străzile? [ 

I 
I 
I 
i 
i 
I 
i

lată o întrebare pe care ne-o 
punem de mulți ani, fără ca răs
punsul să fie unul care să ne 
mulțumească.

Cu toate că am semnalat nu 
o dată starea precară a unor 
străzi din municipiul Deva, la care 
se mai adaugă zeci de gropi din 
Kogălniceanu, chiar Libertății și 
nu în ultimul rând Horea. Emi- 
nescu, Eroilor, exemplele fiind |P 
aproape la fiecare pas, în aceste ■ 
zile am asistat la cârpirea unor1 
gropi în diverse zone - 22 De- I 
cembrie, 1 Decembrie etc. | ~

Spunem "cârpirea unor.j 
gropi" nu din răutate sau rea 
credință pentru că efectiv călită- | ■ 
tea lucrărilor pune sub semnul i1 
întrebării eticheta firmei ce preș- .1 
tează asemenea lucrări și nu în I B 
ultimul rând a celor care fac re- I ■ 
cepția lucrărilor de reparare a ■ i 
străzilor. 1 ■

Nu de puține ori am semna- 11 
lat faptul că din groapă s-a făcut | J 
"deal", canalele de scurgere au 
rămas sub nivelul covorului as- 

| faltic sau cele de gaz metan
I
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în Deva au fost, în această vară, puține zile însorite. Fotoreporterul nostru 
a avut noroc de o asemenea zi și a prins în obiectiv Complexul “Lido" 

Foto Anton ȘOCA Ci

(Amatorul de muzica)

f Fată bună, dar cu 
I lipsuri

sunt mai ridicate. Cu toate a- 
ceste semnale starea jalnică a 
străzilor rămâne la fiecare pas. 
Se știe că nu sunt bani, se știe 
că sunt greutăți, dar ne punem 
întrebarea: Când facem un lucru 
de ce să nu îl facem cum se cu
vine? Oare un canal nu se poate 
aduce la aceeași linie cu covo
rul de asfalt? Oare atunci când 
se așterne un petic de asfalt nu 
se poate face la același nivel cu 
strada? Sunt o multitudine de 
întrebări pe care le punem la fie-

| care pas și totuși respectul pen-1 a 
■ tru calitate rămâne încă o pro- ■ ■ unde au sustras bunuri în valoare 
^ilemă mai actuală decât oricând^ ■ de 10 milioane lei.
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I
■
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I
I 
I
I

I
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Despre Simona Gligor din 
Călan, barmană la SC Unicron 
SRL Deva, se știa că este, cum 
se zice, fată bună, lată însă că

I a poliția i-a depistat încă o calitate 
| ■ - are și lipsuri. Mai precis a fost 

prinsă vânzând băuturi alcoolice 
cu lipsă la măsurătoare.
Z

Nu se știe precis ce fel de 
muzică îi place lui Victor loan 
Căldărar. Dar nu asta este impor
tant, ci altceva. Băiatul de 20 de 
ani din Deva, str. Bejan, bl. 79, apt 
19, a făcut rost de o cheie ce se 
potrivea la yala camerei nr. 221 
din Căminul Energetic. Cu ajutorul 
acesteia a pătruns înăuntru și a 
furat o combină muzicală in va
loare de 1,6 milioane de lei.

modernizeazăautoturismelor
Telefonia se

i: 
I: 

i: 
!■ 
■: 
«: 
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La adăpostul 
întunericului

x

yX
Vasile lancu Moise din Aiud și 

Liviu Filip din comuna Săcel, 
județul Alba, au crezut că la adă
postul întunericului nopții nu le va 
depista nimeni fapta ce au pus-o 
la cale în noaptea de 9 spre 10 
octombrie 1997 când au forțat 
grilajul metalic al depozitului en 
gros MONTE CARLO din Deva de

( Hoții de cutii ~)
loan Marinescu din satul lan

cea Mare, județul Timiș, era an
gajat cu contract de prestări ser
vicii la SC lunia Impex SRL din 
Deva. în această calitate cunoș
tea foarte bine unitatea și ce bu
nuri are. împreună cu Dănuț Nelu 
Viscan din satul Dealu Mare, co
muna Vălișoara, pun la cale o 
afacere. Pătrund într-o seară în 
incinta unității și demontează de 
la o autoutilitară o cutie de viteze 
ce valorează circa 5 milioane de 
lei. Fapta lor a fost dovedită de 
poliția deveană și urmează să 
răspundă pentru ea.

♦

Din dialogul pe care l-am 
avut cu dl Dumitru Gherghel, 
directorul comercial al SC 
Dacia Service SA Deva, am 
reținut că pe lângă activita
tea tradițională de bază - în
treținere și reparații auto - în 
activitatea de comerț, în ulti
mii ani au apărut noi ele
mente - în special preluarea 
spre vânzare a autoturis
melor din gama Daewoo 
pentru județul Hunedoara - 
autoturisme care ocupă în 
prezent un segment impor
tant pe piața românească.

Concurența din domeniu, 
ne preciza directorul comercial 
al societății, a determinat pro
ducătorul indigen să acorde 
facilități la termenele de ga
ranție. Astfel, pentru autoturis
mul Dacia, pentru persoane 
fizice, termenul de garanție 
este de 18 luni sau 94000 de 
kilometri. Referitor la comer
cializarea celui mai nou model 
de autoturism din gama Dae
woo - Leganza -, dl Dumitru 
Gherghel ne-a precizat: "Mo
delul Leganza corespunde din 
toate punctele standardelor 
europene, fiind apreciat de că
tre cumpărători. Acest autotu
rism se poate vinde cu banii 
jos, în rate sau leasing cu peri
oade cuprinse între 1-5 ani, cu 
avans între 40-60 la sută în 
raDort de fiecare caz în parte."

Un autoturism marca 
Daewoo se poate obține în 
maximum o săptămână, în 
funcție de pregătirea docu
mentelor și a garanțiilor afe
rente sistemului de rate sau 
leasing.

Deși pe piață se înregis
trează o mare competiție în 
producția pieselor de 
schimb, calitatea acestora 
este deficitară, fapt ce implică 
achiziționarea de produse 
numai de la producători a- 
greați. în acest sens ni s-a 
mai precizat că o calitate 
proastă a pieselor se înre
gistrează la producătorii ce 
dețin "monopolul" la unele 
piese. Interlocutorul nostru a 
amintit că proasta calitate a 
pieselor are un impact ne
gativ și asupra calității lucră
rilor efectuate. în context s-a 
amintit că multe piese nu co
respund întotdeauna stan
dardelor de calitate, în spe
cial discurile de frână, discu
rile de ambreiaj, planetarele 
și seturile motoare realizate 
de către EGMA Pitești, pre
cum și tablourile de bord - 
acestea fiind realizate de că
tre unici producători. Doresc 
să rețin atenția clienților să 
cumpere repere auto doar de 
la distribuitori autorizați și fir
me autorizate pentru a fi scu
tiți de necazuri ulterioare

I 
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în cartierul de blocuri din 
centrul municipiului - ne referim 
la blocurile de o parte și de alta 
a străzii Ion Creangă - legăturile 
telefonice se realizau prin sâr
me aeriene. Era un mod rudi
mentar de telefonie ce făcea ca 
circuitele să se defecteze des.

De circa două săptămâni în 
zonă au sosit utilaje și oameni 
care au început să sape șanțuri | 
în care au așezat țevi de plastic 
prin care vor fi trase cabluri. Am 
înțeles discutând cu un om ce 
coordona lucrările că se reali
zează instalațiile telefonice exte
rioare care se vor introduce în 
pământ - sistem modern în do
meniu. Am înțeles că lucrarea o 
execută sucursala din Hune
doara a S.C. Teleconstrucția.

Merită remarcate, în legătură | 
cu modul în care este organi
zată și se desfășoară 
activitatea, câteva elemente și 
anume: «se lucrează de dimi

neața până seara; »după 
introducerea în șanțuri a tubu
rilor de plastic acestea sunt 
imediat astupate, tasate iar 
deasupra se toarnă un strat de 
beton, astfel că aleile dintre 
blocuri revin la forma lor inițială.

Atât, deocamdată, despre 
extinderea telefoniei subterane 

. a Devei. Vom reveni cu amă- 
I nunte.
K
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Mirosul îmbietor :il 

foietajiilui copt te îmbie încă 
din stradă. Curiozitatea ne dă 
ghes să intrăm în cofetărie. In 
vitrine - fel de fel de prăjituri și 
torturi, dar și produse de 
patiserie. “Sunt pregătite în 
laboratorul nostru propriu - 
spunea dna Mariana Sălășan. 
Vin aici !a noi clienți și din alte 
localități, învecinate Ha
țegului, inclusiv din Deva, dar 
și turiști in trecere prin oraș. 
Pregătim și torturi pentru 
mirese, primim comenzi 
pentru diferite ocazii".

A tunci cănd realizezi zilnic, 
prin propriul efort, peste un

dna Sălășan 
efectiv la

X
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milion de lei nu-i lucru 
simplu. Alături de cele trei 
angajate, 
participă
activitatea de desfacere, 
supraveghează și munca din 
laborator, se ocupă de 
aprovizionarea cu cele 
necesare producției. O face 
cu răbdare și plăcere, cum 
afirma, 
migălos, 
colectiv 
cofetăria “Lana ", Hațeg, ca și 
inclinația spre această 
meserie sunt înmănuncheate | 
în aspectul și gustul | 
produselor finite. (E.S.)

fiind un lucru 
Eforturile micului | 

feminin de hI
r .• i.

Acțiunile băilor de plante
Băi cu flori de fân

Reumatismul articular poate fi 
tratat și cu băi din flori de fân 
(scuturătură de fân). Tratamentul 
este eficient după 30-50 de băi, 
făcute zilnic câte 20-45 de minute 
(cei cu afecțiuni cardiace o fac 
din două în două zile). Pentru o 
cadă de baie este necesar un kg 
de scuturătură de fân pus în apă 
rnce (într-un săculeț) și fiert o 
jumătate de oră. Baia se face la 
temperatura de 37 de grade C. 
Ea acționează benefic asupra 
pielii (de aceea e recomandată și 
după scoaterea din ghips a unei 
părți a corpului); stimulează 
metabolismul, ajută la eliminarea 
nisipului sau pietricelelor din 
vezica biliară, a pietrelor de la 
rinichi, calmează colicii și unele 
afscț;uni ale intestinului gros.

Bâi pentru cardiaci. Băile cu 
extract de ace de pin îi relaxează 
pe cei irascibili și sunt un întăritor

cardiac; sunt benefice și în 
insomnii, gută, dureri articulare, 
în boli de piele, astm, obezitate, 
afecțiuni respiratoii. Extractul 
poate fi cumpărat, din farmacii 
sau preparat acasă din ramuri, 
ace și conuri de pin fierte 30 de 
minute și lăsate apoi 12 ore. La 
o cadă de apă se adaugă 1,5 I 
de extract (maroniu - cel 
preparat acasă, nu verde ca cel 
cumpărat și în care s-au pus 
coloranți). în baie se pot pune și 
numai picături de ulei de pin, 
valoroase în tratamentul căilor 
respiratorii.

Tot pentru inimă sunt bune 
și băile cu infuzie de 
valeriană. Acestea liniștesc 
inima și nervii, scad tensiunea 
arterială, sunt indicate celor cu 
insomnii cronice, cu afecțiuni 
gastrice sau astm. La o cadă 
plină trebuie 0,5 kg de 
valeriană.

Privește-napi
Atâtea iubiri ucise, atâtea 

căsnicii destrămate și atâta 
ură între oameni ce cândva s- 
au iubit... Nu o să pot înțelege 
vreodată de ce doi oameni nu 
știu să facă despărțirea să 
devină un lucru 
pașnic...

Dezamăgiri, 
dureri, tristeți, 
furii și ură, atâta 
venin se revarsă în ziua 
despărțirii. Ușa destinului e 
trântită în nasul celuilalt, din 
suflet curge doar blestemul 
asupra zilelor ce au fost și 
dorința ca niciodată să nu-și 
mai amintească zilele 
frumoase, speranțe și iubiri...

- “ Vezi, chiar dacă l-am 
iubit doar în visele mele, chiar 
dacă iubirea noastră a fost 
doar o fantezie înainte de a 
deveni realitate și chiar dacă 
realitatea s-a transformat într- 
o tristă despărțire... Toate 
acestea nu înseamnă că eu îl

s
urăsc, că l-am șters pentru 
totdeauna din amintirile 
mele. A fost o visare, o 
speranță, un eșec, dar cu 
toate acestea îmi doresc să 
știu că există, că e bine, că 

Ipoate iubi o 
Alta. Dar ce 
păcat că el 
privește- 
napoi cu

mânie și nimic nu pot face, 
căci el vede numai două 
alternative: iubire sau ură, 
relație de dragoste sau 
tăcere totală...

Și mă întreb de ce vrea 
să uite ce a fost frumos și 
de ce nu acceptă eșecul?! 
între noi poate fi o relație 
normală ca între doi oameni 
ce s-au cunoscut cândva.

Și eu l-aș întreba doar 
atât: “- Ce mai faci?"

Ina DELEANU

' MMM.I I ,

Buma-cuviință oriunde și oricând

CUM SERVIM CAFEAUA
Se servește direct din vasul 

în care a fost pregătită, în fața 
musafirilor, în ceștile dinainte 
pregătite, așezate pe farfurioare. 
Este preferabil să avem un vas 
cu zahăr și o linguriță pentru ca 
fiecare să o îndulcească după 
gust. Dacă avem și un mic vas, 
acoperit, cu lapte (pentru cei 
care preferă cafeaua servită 
astfel) va fi perfect.

Chiar dacă în C 
casă nu se fu
mează, în ase
menea ocazii nu se fixează 
interdicții; este bine ca și 
musafirii să ceară îngăduința de 
a fuma. în cazul în care este 
vorba de o familie cu copii mici, 
este preferabil să nu se fumeze, 
sau să fie servită cafeaua într-o 
altă încăpere unde se poate 
fuma.

S-au dus muncă 
sa bani

Catastrofele care ne-au 
lovit în această vară au distrus
sute de hectare de culturi, de 
livezi și fânețe, zeci de 
gospodării. Greu încercați au 
fost și locuitorii satului Pricaz. 
între ei se numără și Maria 
Hanciu care-și plângea (și 
poate o mai face încă) grădina 
de legume și cele 4 holde 
distruse de ape. E normal să-și 
plângă munca irosită și 
milioanele pierdute, cât și 
faptul că nu mai are alți bani să 
refacă ceea ce a pierdut. Și nu

are nici cine s-o ajute, 
mărturisindu-ne că ai săi
copii stau la oraș și sunt 
șomeri.

în situația femeii din 
fotografie sunt foarte multe 
persoane din județul nostru. 
Poate unele în situații și mai 
disperate. Pentru ele 
donațiile venite de la alți 
oameni sau firme constituie 
un ajutor și o mângâiere 
pentru că cineva le e aproape 
cu gândul și cu fapta în fața 
durerii. (V.R.)

• Pe autostradă, în fața 
automobilului lui Gică sare brusc o 
grăsană. Gică apasă frâna până la 
refuz, dar, vai, dama se răstoarnă.

- Ce nerușinare! se năpustește 
ea asupra șoferului, după ce abia 
izbutește să se ridice. Chiar nu 
puteai să mă ocolești?

■ Mi-a fost teamă, madam, că 
n-o să-mi ajungă benzina!...

• Soții fac cumpărături.
I Când ies din supermarket, ea îl 
întreabă:

■ Știi de ce am plâns la etajul 
patru?

■ Știu, insă nu aveam atâția 
bani!

• Soții privesc la televizor 
un film:

■ Vai! exclamă soția. Filmul 
acesta e făcut cu exactitate după 
romanul pe care l-am citit.

- De unde știi?
- Am adormit în același loc... 

Culese și "asezonate" de
Hie LEAHU

- ______ . d)

... aveți pistrui e bine să vă tamponați fața de câteva 
ori pe zi, timp de o săptămână, cu suc de ceapă 
amestecat cu ulei de măsline.

... părul vă este uscat trebuie uns cu o jumătate de 
oră înainte de spălare cu ulei de măsline. îl. va revitaliza.

... pielea s-a înroșit o puteți înlătura (roșeața) cu 
rondele proaspete de castraveți aplicate pe locurile cu 
pricina și lăsate să acționeze 15 minute.

... vreți să mai pierdeți din greutate preparați o 
infuzie de mușețel (15 flori la 1 litru de apă clocotită, 
lăsate 3 minute acoperite); se bea de-a lungul unei zile, 
după ce s-a răcit.

Bucurii efemere CE FACEM
De multe ori, după ce 

îmi termin cumpărăturile 
și dacă n-am prea multe 
plase, îmi rezerv bucuria 
de-o clipă de a trece prin 
"tunelul" de flori din Piața 
Centrală a Devei. Ce 
senzații îmi dau culorile 
minunate și atât de 
variate ca și tipul, felul și

1 ___

mărimea florilor e lesne 
de înțeles. Mai ales că 
senzațiilor vizuale H se 
alătură cele olfactive, 
parfumurile discrete ale 
florilor ducându-te cu 
gândul la paradis. în plus, 
de la vasele cu apă în 
care sunt ținute, culoarul 
cu flori emană o răcoare

plăcută mai ales în arșița 
verii.

Un singur regret cred 
că îi încearcă pe cei mai 
multi care trec prin această 
zonă: făptui că nu-și pot 
permite să transfere măcar 
o fărâmă dip această 
frumusețe naturală în 
propriile case. (V.R.)

IN CAZ DE:
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• Insolație: Cel suferind 
trebuie transportat la umbră 
într-un loc răcoros; să fie 
degajat de orice strânsoare a 
unui articol de îmbrăcăminte; 
dacă are fața roșie-violacee, 
trebuie pus în poziție șezând, 
cu capul și partea superioară a 
trunchiului înălțate; dacă fața 
este.palidă, trebuie culcat. 
Trebuie stropit cu apă rece pe 
față, pe gât, pe mâini, pe piept. 
Vor fi aplicate comprese reci pe 
frunte, creștet, ceafă Dacă 
este posibil, va fi înfășurat în 
cearșafuri umede. Se 
recomandă să i se dea lichide 
reci și să inspire oțet, amoniac 
sau eter. în cazuri mai grave, va 
fi transportat la medic

Sete: Când nu avem la 
îndemână apă de băut - aflân- 
du-ne în tren, în mașină, într-o 
sală cu public - setea poate fi 
combătută prin recurgerea la 
un "truc": mușcarea vârfului 
limbii și înghițirea salivei.

Sughiț: Se recomandă una 
din următoarele "manevre": 
întreruperea respirației cât mai 
mult timp posibil; inspirații 
profunde și prelungite, pe nas; 
inspirație și expirație bruscă, 
apoi reținerea respirației; se 
bea, pe nerăsuflate, un pahar 
cu apă rece.

Festivitatea care a avut loc 
duminică, 5 iulie, la Casa de 
cultură Deva, sub egida 
Fundațiilor Radex și Eden din 
Dej și, respectiv Breaza, a marcat 
pe de o parte încheierea cursului 
de nutriție și a seminarului de 
studiu al Bibliei, dar și 
deschiderea un or noi cursuri ca re 
să ne învețe un nou stil de 
a lini en tație, h răn in du-n e cu 
preparate culinare strict 
vegetariene, pentru săuătatea 
noastră.

Cei prezenți au urmărit cu 
interes Conferința, deschisă de dl 
Daniel Buzdugan, in cadrul 
căreia dr. Radu Pop a făcut o 
pledoarie pentru un nou stil de 
viață, explicând relația dintre 
alimentație, boli și credință. 
“Nimic nu vorbește mai grăitor 
despre Dumnezeu decât nevoia 
noastră de El. “ Pentru prevenirea 
și tra tanientul boli liir, Dumnezeii 
a lăsat pentru noi un plan format 
din opt fic tori necesari, care stau 
la îndemâna fiecăruia în mod 
gratuit: strălucirea soarelui lui 
Dumnezeu; aer curat; exerciții 
fizice zilnice; încredere simplă in 
Dumnezeu; odihnă corespun
zătoare, adecvată, corectă; multă 
apă; întotdeauna cumpătat; 
hrană vegetariană.

Au fost prezentate urmările 
exceselor de colesterol și grăsimi, 
al celui de carne și zahăr rafinat, 
excesului de sare și condimente, 
recoma n dă n du-se fru ctele și 
legumele din abundență, gătite 
într-o formă cat mai naturală. 
Zahărul mai este numit și 
“criminalul alb ”, provocând 
cariile dentare, iar piperul, 
ardeiul iute, oțetul și murăturile 
în oțet, praful de copt sau 
bica rbonatul irită m u coasa 
gastrică.

“Vom accepta un nou stil de 
viață! Hrănihdu-ne într-un mod 
aparte față de ce a zis Dumnezeu 
(“lată că v-am dat orice iarbă care

face sămânță și care este pe fața 
întregului pământ, și orice pom 
care are în el rod cu sămânță; 
aceasta să fie hrana voastră” - 
Geneza 1:29), îl contrazicem; 
fără Dumnezeu nu se poate face 
nimic. Un medie care nu se 
roagă pentru pacienții Iui, nu-i 
poate ajuta. Să ne amintim, să 
pre ven im îm boln ă vi rea
noastră” - spunea dr. Radu Pop, 
a dă ugă n d că tra ta m en tul 
natural esie net superior celui 
cu medicamente, dar că acesta 
se poate aplica eu succes celui 
care trăiește natural.

Biblia ne spune că noi avem 
un rol deosebit, că “suntem 
temple ale Duhului Sfânt ” și nu 
este tot una ce fac cu acest 
templu; intr-o zi voi fi tras la 
răspundere de modul cum am 
respectat aceasta. Ateroscleroza 
la noul născut (!) sau decesul 
unor tineri bolnavi de 
ca rd io pa tie ischem ică sun t 
rezultatul alim en ta ți ei
moderne.

“Toate adevărurile mari 
sunt Ia început blasfemie” 
spunea George Bernard Shaw. 
Este greu să ne întoarcem după 
mii de ani Ia ceea ce a fost dat la 
Creațiune, chiar dacă sunt dure 
adevărurile trebuie să le 
spunem direct, să dărâmăm 
obiceiurile alimentare atât de 
dăunătoare sănătății noastre.

Cu prilejul acestei 
festivități a lost organizată și o 
expoziție de artă culinară, cei 
care au dorit gustând din 
prepa ra tele prezen ta te.

A fost, totodată, lansată 
cartea de bucătărie vegetariană 
“Pro - Sănătate” (autori dr. 
Radu Pop și farm. Elena Pop), 
iar dna Lidia Boje a premiat 
câțiva cursanți care au încheiat 
cu rezultate frumoase cursul 
de nutriție și de studiu al 
Bibliei.

Estera SÎNA

i



b

9 IULIE 1998 Cuvântul liber

Reducere de plata ta 
energie

Seminar privind insecuritatea în 
Balcani

Conform unei propuneri a 
Ministerului Industriei și Comer
țului, agenții economici vor bene
ficia, în perioada august - oc
tombrie a anului curent, de redu
ceri de 10 - 16% la plata factu
rilor curente, precum și de 10% 
la plata sumelor achitate peste 
reeșalonările curente.

Ministrul Industriei și Comer
țului, Radu Berceanu, a precizat, 
la o conferință de presă, că re
ducerile vor fi astfel eșalonate: 
pentru plata până la data de 5 a 
lunii în curs a consumului - o 
reducere de 16%, pentru plata 
între 6 și 10 ale lunii în curs a 
consumului - o reducere de 
13%, iar pentru plata între 11 și 
15 ale lunii a consumului - o re
ducere de 10%. Consumatorii 
care achită în perioada august - 
octombrie sume peste reeșa
lonările la datorii convenite be
neficiază de o reducere de 
10%. Măsura este aplicabilă dat 
fiind că, în prezent, circa jumă
tate din energia electrică fur
nizată de RENEL este produsă în 
hidrocentrale, cu costuri reduse.

200 de mii de infracțiuni descoperite în 
primele cinci luni ale anului

în primele cinci luni ale aces
tui an, polițiștii au descoperit și 
soluționat 213.808 infracțiuni, 
dintre care 45.264 au fost fla
grante, a declarat într-o con
ferință de presă șeful Inspec
toratul General de Poliție, gene
ralul Nicolae Berechet.

Pentru soluționarea acestor 
infracțiuni au fost cercetate 
143.523 de persoane, dintre ca
re 15.573 au fost reținute sau 
arestate. în această perioadă 
au fost confiscate 453.774 de 
dolari, 28 de kilograme de aur, 
bunuri și numerar în valoare de 
aproape 50 de milioane de lei, 
883 de arme de foc, 5.277 kg de 
material exploziv, 10.888 kilo
grame de substanțe toxice și 
442 de kilograme de droguri.

"De apreciat este faptul că la 
principalele infracțiuni grave se

Un submarin rus aflat in submersiune 
a reușit lansarea unui satelit

Un submarin rusesc cu propulsie nucleară a lansat cu succes 
pentru prima oară în condiții de submersiune o rachetă balistică ce 
a plasat pe orbită un satelit german de comunicații, transmite AFP, 
citând agenția ITAR-TASS. Echipajul submarinului "Novomoskovsk", 
comandat de căpitanul Aleksandr Moiseiev, a efectuat lansarea în 
Marea Barents. Satelitul a ajuns pe orbită la timpul stabilit.

Satelitul, în greutate de zece kilograme, a fost pus la punct de 
specialiști din Berlin, iar racheta cu care a fost lansat este de tipul 
SS-H-23. Scopul satelitului va fi nu numai utilizarea în teleco
municații și sistemul internațional de navigație, ci și studierea 
turmelor de reni din emisfera nordică și a deplasărilor urșilor polari.

Lansările de pe "cosmodromurile submarine", care nu depind 
de condițiile meteorologice, vor permite reducerea prețurilor la 
lansările de sateliți comerciali, ceea ce va atrage parteneri străini, 
sublinia, în ediția sa de luni, cotidianul armatei ruse, "Krasnaia 
Zvezda".

\ Decizie în privința noului sediu ai NATO 
i Alianța Nord-Atlantică urmea- 
| ză să ia o decizie în privința noului 

său sediu, situat tot la Bruxelles și 
a cărui realizare ar putea fi fina
lizată până în 2005, informează 
AFP. Costul acestei investiții este 
de aproximativ 258 de milioane de 
dolari, în afara dobânzii, dacă 
Alianța va contracta un împrumut. 
NATO a definit, în 1997, patru op
țiuni pentru viitorul său sediu, cel 
actual, construit la sfârșitul anilor 
'60, având unele porțiuni con
struite din prefabricate, devenite 
improprii.

Două dintre opțiuni au fost 
abandonate: transferarea într-un
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Consumatorilor industriali care 
nu achită datoriile conform reeșa- 
lonărilor stabilite sau contrava
loarea consumului curent de ener
gie electrică sau termică li se va 
întrerupe livrarea, cu un preaviz 
de 15 zile lucrătoare. Răspun
derea sau consecințele ce re
zultă ca urmare a întreruperii li
vrării energiei cad în sarcina con
ducerii executive a consumatorilor 
respectivi. "Vor exista situații în 
care și conducerile executive și 
lucrătorii din întreprinderi ar trebui 
să-și aducă aminte de coreeni, 
care stăteau la coadă pentru a-și 
da bijuteriile, și în situația în care 
nu există bani pentru plata fac
turilor la energie să mai aștepte 
cu salariile sau să găsească alte 
formule de plată. Altfel, se vor 
gândi pe întuneric cum să facă să 
plătească datoriile", spune Radu 
Berceanu.

Proiectul de Hotărâre de Gu
vern va fi discutat în ședința Exe
cutivului de vineri, 10 iulie, și se 
va aplica de la 1 august.

Măsura reducerii nu va fi apli
cată consumatorilor casnici. "Con

înregistrează scăderi: la omoruri, 
tentative de omor, loviri sau vătă
mări cauzatoare de moarte, tâl
hării și violuri", a adăugat Bere
chet. însă, pe linia circulației ru
tiere au avut loc în primele cinci 
luni ale anului un număr mare de 
accidente cu urmări grave, în ca
re 1.070 de persoane și-au pier
dut viața, iar 2.942 au fost grav 
rănite.

Ilegalitățile privind Flota Mari
timă, săvârșite de 23 de persoa
ne, au făcut obiectul cercetărilor 
în șase cauze, iar alte patru sunt 
în curs de soluționare. Prejudiciul, 
estimat la 115 de miliarde de lei și 
7,2 milioane de dolari, a fost cau
zat Companiilor de Navigație Mari
timă Petromin și Romline, Compa
niei de Pescuit Oceanic Tulcea și 
SC "Self Invest Maritime" SRL.

Generalul Berechet a afirmat
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spital recent construit și neutilizat, 
din nordul Brujtelles-ului sau ex
tinderea clădirii, pentru a se putea 
adapta numărului mai mare de 
membri, după aderarea Ungariei, 
Cehiei și Poloniei.

Consiliul permanent al NATO 
(la nivel de ambasadori) a ales, în 
cadrul reuniunii săptămânale, una 
dintre posibilitățile rămase în 
discuție: construirea unui nou 
sediu în apropierea celui actual și 
înlocuirea progresivă, "bucată cu 
bucată" a clădirii existente.

Membrii NATO au căzut deja 
de acord pentru construirea unui 
nou sediu, au afirmat surse di- 

sumul Casnic este în continuare 
puternic subvenționat de cel 
industrial, iar intenția ministerului 
este de a elimina subvențiile în
crucișate", a precizat Berceanu.

RENEL acționează în pre
zent ca o bancă care acordă 
credite ieftine în industrie, prin 
energia furnizată și neplătită. 
Unitățile bugetare însumează o 
datorie de 1.520 miliarde lei că
tre RENEL, iar primele 22 de uni
tăți industriale de pe lista dator
nicilor cumulează alte 2.357 mili
arde lei. "Cu această sumă, de 
circa 4.000 miliarde lei, care re
prezintă circa 1% din PIB, 
RENEL ar putea să plătească 
datoriile către bugetul statului", 
a adăugat Berceanu.

în cadrul unităților bugetare, 
administrația publică locală tota
lizează datorii de 1.401 miliarde 
lei, unitățile Ministerului Apărării 
Naționale, ale Ministerului de In
terne și SRI - 39 miliarde lei, spi
talele și organismele Ministerului 
Sănătății - 38 miliarde lei, uni
tățile de învățământ - 17,3 mili
arde lei.

că a fost întocmit proiectul unei 
noi legi privind organizarea și 
funcționarea Poliției Române. 
Potrivit acestuia, Poliția Română 
va avea în compunere Poliția 
Națională, cu structuri centrale 
și teritoriale, și Poliția Comuni
tară, organizată în toate jude
țele, municipiile și orașele țării. 
Inspectoratul General al Poliției 
Naționale va fi în continuare uni
tatea centrală a poliției, care va 
conduce și va controla activi
tatea unităților Poliției Naționale 
și ale Poliției Comunitare. Poliția 
Comunitară va avea în compe
tență constatarea contravențiilor 
și criminalității mărunte. Perso
nalul său va fi fără grad profe
sional și va fi supus prevede
rilor statutului funcționarilor pu
blici, dispozițiilor Codului muncii 
și celorlalte norme legale.

%
I
I
I

Marijuana protejează 
creierul

Un element natural conținut în mari
juana protejează celulele creierului, se 
arată într-un studiu publicat în "Proce- 
deengs of the National Academy of 
Sciences", citat de AFP. Această sub
stanță, canabidiol, "are proprietăți anti
oxidante care ar putea permite evitarea 
unor afecțiuni, cum ar fi congestiile cere
brale, bolile Alzhaimer și Parkinson și, 
poate, chiar atacurile cardiace", subli
niază articolul. Conform profesorului 
Hampson, canabidiolul a fost testat pe 
cobai pentru verificarea efectului său de 
a preveni riscul unor congestii cerebrale 
și dă rezultate mai bune împreună cu un 
tratament cu vitaminele C și E sau cu un 
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plomatice. Discuțiile au abordat 
în special problema finanțării 
construcției. Belgia a propus să 
garanteze un împrumut contrac
tat de aliați.

Alegerea uneia dintre posi
bilități va permite lansarea unui 
studiu de fezabilitate care ar 
urma să dureze încă zece luni, 
în primăvara lui 1999, NATO va 
lansa o licitație pentru a găsi un 
arhitect și firmele de construcții | 
care se vor ocupa de problema 
noului sediu. începerea lucră
rilor ar putea avea loc în 2001, | 
iar lucrările ar urma să dureze | 
patru ani.

!

Institutul pentru Studii Politice 
de Apărare și Istorie Militară din 
cadrul Departamentului pentru 
Politica de Apărare organizează, 
în perioada 9-11 iulie, seminarul 
internațional cu tema "Surse de 
insecuritate în Balcani. Riscuri și 
conflicte". Seminarul este orga
nizat în colaborare cu Institutul 
pentru Studii Strategice Națio
nale din Washington și Biroul 
pentru Informare și Presă din 
cadrul NATO, informează un 
comunicat remis agenției 
MEDIAFAX de Ministerul Apărării 
Naționale.

La seminar sunt invitate să 
participe 34 de personalități poli

Senatul a adoptat proiectul 
de modificare a Legii Curții Su
preme de Justiție (CSJ), prin ca
re se desființează Secția milita
ră a acestei instanțe. Senatorii 
au acceptat reducerea de la 15 
la 12 ani a vechimii în magis

Sala de expoziții Richard 
Kaselowsky din Bielefeld este, 
de câteva săptămâni, centrul 
disputei între sponsorii săi și o 
asociație de "prieteni ai artei" 
care sunt nemulțumiți că numele 
galeriei aparține unui fost nazist, 
transmite AFP.

Asociația "Pasiune pentru 
arte" cere schimbarea numelui 
sălii, care se află în prezent într- 
o situație financiară delicată. 
Clădirea a fost oferită în 1968

Cele mai importante valori 
pentru americanii cu vârsta între 
18 și 29 de ani sunt munca dură, 
reușita în viață, câștigul de bani 
și un partener fidel, se arată într- 
un sondaj apărut în "Wall Street 
Journal", citat de AFP.

Majoritatea americanilor între 
18 și 29 de ani, adică 87 la sută 
dintre cei chestionați, consideră 
că munca dură este foarte im
portantă, față de numai 83 la 
sută din cei care aparțin genera
țiilor anterioare.

Trei sferturi din tinerii ame
ricani consideră ca foarte im
portantă reușita lor personală, 
acesta fiind un procentaj rhai 
ridicat decât în cazul genera
țiilor anterioare: 65 la sută pen
tru cei între 30-49 de ani, 66 la 
sută pentru grupa 50-64 de ani 

tice și militare din 18 state membre 
NATO și partenere, reprezentanți 
de la Cartierul General NATO din 
Bruxelles, de la Cartierul General al 
Flancului de Sud de la Napoli, de la 
Centrul de Studii Strategice "George 
C. Marshall", precum și delegați din 
toate țările sud-est europene.

Din partea României sunt invi
tați să participe reprezentanți din 
cadrul Președinției, Guvernului, 
Parlamentului, Ministerului de Ex
terne, Ministerului de Interne, ȘRI, 
SIE, generali și ofițeri, ambasadori 
și atașați militari din state NATO și 
țări partenere, experți, analiști, 
cercetători și reprezentanți ai 
mass-media.

Senatul a adoptat modificările la 
Legea Curții Supreme de Justiție

tratură necesară pentru preșe
dintele, vicepreședinții și preșe
dinții de secții de la CSJ și de la 
12 la 10 ani pentru judecătorii a- 
cestei instanțe. Ei au respins însă 
reducerea vechimii necesare 
pentru numirea magistraților asis

orașului Bielefeld de către unul 
dintre cei mai importanți oameni de 
afaceri germani, Rudolf August 
Oetker, care a dorit ca în acest fel 
să omagieze memoria bunicului 
său, Richard Kaselowsky. Acesta, 
mort în 1944 într-un bombarda
ment, este numit "victimă" a celui 
de-al doilea război mondial, pe 
placa comemorativă a muzeului, 
deși a fost membru al partidului 
nazist și al "Cercului prietenilor lui 
Heinrich Himmler", conducător al 

și 65 la sută pentru cei de 65 de 
ani și peste. De asemenea și banii 
au devenit mai importanți. 48 la 
sută din cei de 18-29 de ani con
sideră banii ca fiind o valoare 
foarte importantă, față de 33 la 
sută din cei între 30 și 49 de ani, 
22 la sută în cazul grupei de 50- 
64 de ani și 23 ia sută pentru ulti
ma grupă de vârstă.

Tinerii americani sunt mai 
toleranți decât generațiile ante
rioare în ceea ce privește relațiile 
sexuale înainte de căsătorie, dar 
mai severi în privința adulterului. 
Dacă 47 la sută dintre tineri nu 
văd nimic rău în a avea relații 
sexuale înainte de căsătorie, 80 
la sută consideră inacceptabile 
aventurile extraconjugale. Aceste 
procentaje sunt de respectiv 43 la 
sută și 73 la sută în cazul celor de

Participanții vor analiza și 
prezenta percentiile și conclu
ziile privind securitatea în sud- 
estul Europei, inclusiv riscurile 
și amenințările de natură non- 
militară - crima organizată, tero
rismul, imigrația clandestină, co
rupția, contrabanda, traficul de 
droguri - și militară specifice la 
adresa fiecărui stat. Seminarul 
reprezintă cea mai importantă 
reuniune științifică organizată 
de România în acest an pe tema 
securității în Balcani, consti- 
tuindu-se, totodată, într-un prilej 
de evaluare a extinderii NATO în 
cel de-al doilea val, se arată în 
comunicatul MApN.

tenți ai directorilor. Legea a fost 
adoptată cu 86 de voturi pentru, 
3 împotrivă și 2 abțineri.

MEDIAFAX

Gestapoului și al trupelor SS, 
ministru de interne al celui de-al 
treilea Reich.

Acest trecut nazist a deter
minat orașul și muzeul să păs
treze, timp de trei decenii, o tă
cere pudică asupra numelui sălii, 
numită "Sala de expoziții din 
Bielefeld". Denumirea sa com
pletă a ieșit la iveală în 1996, 
odată cu sosirea unui nou di
rector, întreg orașul trezindu-se 
în mijlocul unei polemici.

30-49 de ani, 29 și 71 la sută 
pentru cei de 50-64 de ani și de 
12 și 74 la sută pentru ultima 
grupă de vârstă.

De-a lungul generațiilor, 
există două valori care pierd 
teren în mod constant: patri
otismul și religia. Patriotismul 
rămâne o valoare fundamen
tală pentru 55 la sută din cei de 
18-29 de ani, 67 la sută pentru 
cei de 30-49 de ani, 75 la sută 
pentru categoria 50-64 de ani 
și 85 la sută pentru ultima gru
pă de vârstă. Religia este foar
te importantă pentru 53 la sută 
din cei aparținând categoriei 
18-29 de ani, 60 la sută pentru 
cei între 30 și 49 de ani, 65 la 
sută la categoria 50-64 de ani 
și 73 la sută din cei de peste 
65 de ani. >-
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VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând garsonieră, Dacia, 
parter, preț 30.000.000 lei. Tel. 
092712214 (7708)

• Vând apartament 3 camere, 
etaj 2, Astoria. Tel. 620139 
(7723)

• Vând urgent casă, baie, 
grădină, un hectar pădure. 
Mărtinești, 69 (7724)

• Vând casă Băcia. Tel. 
672130 (7725)

• Vând apartament 2 camere, 
decomandat, etaj 3, cartier 
Dacia. Tel. 038414748 Buzău, 
familia Vlad C-tin, după ora 17 
(7732)

• Vând garsonieră, M.Emi- 
nescu. Tel. 623577, după ora 16 
(3486)

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

• Vând casă cu grădină, gaz 
metan, apă, 400 mp, Orăștie, 
Plantelor, 59. Informații Gh.Doja 
nr.6. (7875)

• Vând casă situată în Orăștie, 
str. N.Titulescu, nr. 22, tel. 
242228 (7976)

• Vând 2 apartamente, 2 
camere, decomandate, îmbu
nătățiri, ultracentral, bloc 21, 
ap.51, deasupra ASIROM, et.1, 
Gojdu, bl.02, et.2, ap. 103. Tel. 
213219, 227520 (9008)

• Vând tractor 651. Tel. 
666506 (7714)

• Asociația Sportivă Non
profit "Dacia" Orăștie licitează 
un autocar M 302, la sediul 
firmei SC Chimica SA Orăștie, 
în fiecare vineri. (7709)

• Vând VW Mixt, 6 locuri, plus 
una tonă benzină, înmatriculat, 
CI, televizor color. Tel. 620402 
(7718)

• Vând VW Diesel 1,5 tone, 
CIVT, autorizat transport carne. 
Informații 054/241918 (7872)

• Vând Nissan Diesel Combi 
1990, înmatriculat, tel. 651579, 
094/561588 (7550)

• Vând urgent microbuz mo
tor Brașov, preț negociabil, 28 
milioane. Tel. 650734 (8501)

Satul de vacanta
Tabăra școlară de la Sântă- 

măria Orlea e un autentic sat de 
vacanță! Amplasată într-un su
perb decor natural, cu copaci um
broși, arbuști, ierburi și flori, cu 
alei dalate care te conduc spre 
căsuțele de poveste., tabăra și-a 
deschis porțile pentru prima serie 
de copii din această vacanță ma
re. Pentru ca beneficiarii ei să se 
bucure de confort și de o recrea
ție cât mai plăcută, aici s-au făcut 
investiții importante.

- Ele s-au materializat în nume
roase lucrări care au schimbat în 
bine și aspectul taberei și serviciile 
- precizează dna Nicoleta Turcu, 
administratorul taberei. S-au con
struit balcoane noi, din beton, la 
fiecare căsuță, "îngrădite" cu lemn, 
s-a introdus gazul metan la bucă
tărie și la grupurile sanitare, iar 
cantina și blocul alimentar au bene
ficiat de reparații capitale. Aprovi
zionarea este asigurată și mereu 
completată.

Tocmai în acele momente fur- 
goneta TV 21 HD 241 a intrat pe 
aleea principală a taberei. Doru 
Orșa, conducătorul auto, predă o 
parte din marfă și "urcă" cu ma
șina spre blocul alimentar. "Iar ne- 
ați adus marfă! No, bine ați venit!"-

stare nouă. Tel 627192 (7707)
• Vând tapă și câruțâ Leșnic 

nr. 65, tel. 230622 (7'711)
• Vând SRL fără activitate, 

1.200.000 lei, negociabil, 
pendulă. Tel. 221813, după ora 
16 (7716)

• Vând mobilă caimeră de zi, 
preț negociabil 4.500.000 . Tel. 
234336 (7719)

• Vând convenabil recamier.
Tel. 228325 (7728)__________

• Vând mașină de brodat 
respete. Tel. 039/6111134. (OP)

SCHIMBUIRI DE 
LOCUINȚE

• Schimb garsonieră, cu 
apartament 2-3 camere. Tel. 
226562 (7848)

OFERTE DE
SERVICII

• Traduceri engleză, tehno
redactare computerizată, me
ditații engleză. Tel. 626860 
(7840) 
r“ • SC NETTO RONIMEX 

SRL- Fabrica de Pâine UZO 
BALCAN DEVA, str. T.Maio- 
rescu (stația de autobuz) an
gajează brutari băieți, cu ve
chime minimă 2 ani. Informații 
la tel. 234168 (7722)

DIVERSE

• S.V.M. Romintrade ajută 
persoanele disponibilizate cu 
Ord.9 pentru recuperarea 
rapidă a sumei. FRel. la tel. 
234048, între orele 9 -16. (O.P.)

S.C. Chimica S.A. 
Orăștie

vinde la licitație publică în ziua de 22.07.1998 și în 
fiecare zi de miercuri până la epuizarea stocului 

următoarele:
1) Autoturism ARO 243 - 1994 = 29.000.000 lei
2) Autocamionetă TV14C- 1992 = 34.000.000 lei
3) Autocamionetă ARO - 1992 = 31.450.000 lei
4) DACIA Break - 1992 = 12.750.000 lei
5) DACIA Break - 1994 = 14.450.000 lei 
Relații suplimentare la tel. 241250/256

^chimica s a 
w orastie

îl întâmpină cele două tinere, 
frumoase și harnice bucătărese - 
Dorina Prejban și Dorina Roșianu, 
dând o mână de ajutor la descăr
carea și transportul sutelor de 
borcane cu zarzavat pentru cior
be, compoturi, gemuri și a sticlelor 
cu oțet. "Avem totul pregătit - ne 
spun bucătăresele, arătându-ne 
cămara aprovizionată cu făină, 
zahăr, orez, griș, paste făinoase, 
ulei, conserve, margarina, dulciuri, 
cu de toate aranjate în ordine ca-n 
farmacie. Numai să vină copiii!"

Și copiii au venit. 42 de la Ca
sa de copii din Arad și alți 42 din 
celălalt colț de țară - de la lași. Și 
locuri de cazare mai sunt. Că 48 
de căsuțe de poveste, cu 3 sau 4 
locuri fiecare, ca și două dor
mitoare "sus în Bungalov" au fost 
pregătite pentru școlarii din județ 
și din țară pentru a-și petrece o 
parte din recreația mare a verii. O 
recreație care, aici, la Sântămăria 
Orlea - dacă și timpul nneteo va fi 
de partea lor - le va crea ade
vărate bucurii. Pentru că grija 
pentru confort este împodobită de 
frumusețea fără egal a naturii, 
căreia Vara i-a împrumutat din 
lumina și parfumul ei.

Lucia LICIU

• în conformitate cu Legea nr. 
137/1995, Asociația Familială 
Floarea de Colț Zam anunță 
începerea demersurilor pentru 
obținerea acordului de mediu 
pentru chioșcul alimentar. 
Eventualele sesizări se depun 
la sediul APM Deva, str. Aurel 
Vlaicu, nr. 25.(7720)

• Cu autorizația nr. 15803 din 
29.06. 1998 a luat ființă 
As.Fam."Garofița" Bunea Nico- 
lae Șesuri pentru comercia
lizare de produse alimentare, 
nealimentare, agroalimentare, 
alimentație publică, transport 
marfă. (7721)

• Nou în România !!! Vă mo
tivează un profit de plus 300 $ 
pe lună,în societatea româ
nească, fără investiție financi
ară? Toată lumea poate profita 
dar numai persoanele ambiți
oase pot reuși în posturile: 
vânzări directe, organizare, con
ducere. Fără limită de vârstă. 
Experiența nu este necesară. 
Dra. Ofelia T, 054/627527 (7715)

• S.C. Transcolect SRL Orăș
tie practică un adaos comercial 
între zero și 200 la sută pentru 
produsele comercializate. (7877)

PIERDERI

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Băjan Ovidiu. îl declar 
nul. (8186)

DECESE

• Soția și rudele apropiate 
anunță cu durere trecerea în 
eternitate a

ing. FRANCISC BRAȘOVEAN
Amintire veșnică I (7733)

Ciobăneștii 
românești

Ciobăneștii membri ai Clu
bului Național de Câini Ciobănești 
Românești (CNCCR) vor fi de
parazitați și vaccinați gratuit cu 
începere de la 1 august, a de
clarat pentru MEDIAFAX Cezar 
Osiceanu, președintele Clubului. 
Prima acțiune de acest fel la 
nivelul Clubului va fi posibilă ca 
urmare a unei înțelegeri între 
CNCCR și firmele Bayer și Me- 
rial, care vor furniza tratamen
tele necesare pentru deparazi
tarea și vaccinarea câinilor cio
bănești mioritici și a ciobăneștilor 
carpatini.

Vaccinarea și deparazita
rea se vor face pe bază de 
cupoane în schimbul cărora 
proprietarii unor astfel de 
exemplare canine, membri ai 
Clubului, vor obține vaccinele 
și substanțele antiparazitare 
externe și interne. Un astfel de 
tratament costă în prezent 
aproape 300.000 de lei.

Nehotărârea unora pune la încercare 
răbdarea celorlalți

(urmare din pag. 1)
Erau mulți solicitanți de 

mese și scaune, fiind sezo
nul verii.

"Aprovizionarea magazinu
lui se face zilnic din magaziile 
fabricii cu produse care se fac 
la noi în secții și totul se vinde" 
- spunea una dintre funcțio
narele care ținea evidențele la 
magazin. Reținem că au fost 
perioade în care erau câte 
100 de solicitanți zilnic.

Tireii ziille dleimire die ailllbuiirn
40 de elevi din ciclul gimnazial al Școlii Gene

rale nr. 2 Brad, însoțiți de profesorii Gheorghe Ciur, 
Mircea Danciu și Liviu Berar, au fost, timp de trei 
zile, într-o excursie pe un traseu de neuitat: Brad- 
Timișoara-Reșița-Drobeta-Tr.Severin-Porțile de 
Fier-Orșova-Tismana-Tg.Jiu-Lainici-Deva. Vizitele 
la Muzeul Banatului (Timișoara), la podul construit 
de Apolodor din Damasc, de la Drobeta Tr.Severin, 
Hidrocentrala Porțile de Fier, Mănăstirea Tismana, 
popasurile la Masa Tăcerii și Poarta Sărutului ale

unicului Brâncuși, ca și la Casa Memorială a aces
tuia de la Hobița, sau la Mănăstirea Lainici, au în
semnat momente de larg interes, de admirație și 
informare culturală, de cunoaștere a frumuseților 
naturale ale zonei din sud-vestul țării. "Cazarea în 
taberele școlare de la Tismana, Orșova, dar mai 
cu seamă în cea de la Rîu Alb (Reșița) a împlinit 
fericit excursia - recunoaște dl.profesor Gheor
ghe Ciur - cele trei zile fiind demne de un autentic 
ălbum al vacanței mari" (L.L.)

(urmare din pag. 1)
Nr. crt. UNITATEA ȘCOLARĂ ÎNSCRIȘI PREZENTAȚI PROMOVAȚI»

21. Gr. Șc. Economic Hunedoara 187 185 64
22. Lie. Teoretic Ghelar 48 47 42
23. Gr. Șc. Metalurgic Călan 127 127 92
24. Lie. Teoretic Hațeg 178 176 141
25. Lie. Teoretic Petroșani 124 122 108
26. Liceul de Informatică Petroșani 175 174 170
27. Gr. Șc. Minier Petroșani 283 281 227
28. Gr. Șc. Economic Petroșani 138 137 100
29. Lie. Teoretic Lupeni 126 125 79
30. Gr. Șc. Minier Lupeni 131 130 65
31. Gr. Șc. Minier Vulcan 154 147 110
32. Gr. Șc.C-ții de Mașini Petrila 156 153 76

Câteva întrebări
Urmărind tabelul cu rezultatele obținute 

de absolvenții de licee din județul nostru fără 
să vrei observi câteva lucruri frapante. Sunt 
situații care ridică justificate semne de între
bare. Este mai bun liceul din Crișcior (unde 
toți absolvenții care s-au prezentat au pro
movat) decât - de pildă - "Traian" din Deva? 
Nu cumva unii examinatori au ridicat (sau 
după caz au coborât) ștacheta pretențiilor 
după faima liceului? întrebarea aceasta, ca 
și altele, am auzit-o rostită de dascăli dar și 
de absolvenți.

înțelegem dezamăgirea și suferința celor 
picați la bac, indiferent în ce liceu au învățat. 
Ar fi păcat să nu poată da admitere la facul
tate elevi care și-au ratat examenul de matu
ritate pentru că au avut ghinion la o materie

(de obicei la cele care nu i-au interesat 
pentru învățământul superior). Dar nu poți să 
nu le dai dreptate profesorilor și elevilor care 
întreabă și se întreabă: este echitabil ca unii 
să-și fi luat examenul în condițiile dure din 
vară iar ceilalți în altele, mai indulgente, în 
sesiunea extraordinară, știut fiind că la multe 
facultăți media de la bacalaureat este luată 
în calcul? După cum îndreptățită este și o 
altă întrebare: dacă bacalaureatul-bis urmă
rește promovarea tuturor candidaților se mai 
justifică cheltuielile mari pe care le presu
pune? Și cu siguranță mai sunt și alte între
bări, marea lor majoritate fiind legate de cât 
de obiective și cât de conforme cu realitatea 
din fiecare liceu sunt rezultatele unui exa
men chiar național fiind el. (k ROMAN)

O prezența salutară la 
Dupăpiatrâ

Participanții, în număr impre
sionant anul acesta, la manifes
tarea cultural-artiștică "întâlnirea 
moților cu istoria", au remarcat 
și unii chiar au beneficiat de 
prezența salutară a unui echipaj 
al Crucii Roșii Române, Filiala 
județului Hunedoara, Subfiliala 
Brad, gata să intervină încă din 
după amiaza zilei premergătoare, 
4 iulie, pentru a acorda, cu pro
fesionalism, primul ajutor per
soanelor ce ar fi avut nevoie.

Echipajul, condus de dl Mihai 
Oprea, director al Subfilialei de 
Cruce Roșie Brad, din care au 
mai făcut parte voluntarii de 
Cruce Roșie Mirciulică Farcaș, 
Călin Abrudean și Ana Maria 
Vidrașcu.au avut în dotare un 
cort și o salvare "Ford", cu toate 
cele trebuincioase centru acor
darea primului ajutor, primite de 
la Crucea Roșie Germană din 

y Freiburg.

Față de unele opinii expri
mate de acționarii care ar fi 
preferat banii în locul obiec
telor, ni s-a spus că dacă so
cietatea nu ar fi avut datorii că
tre stat, s-ar fi dat bani și în 
acest an. Notăm că pentru ridi
carea dividendelor este nece
sar să fie prezentat certificatul 
de acționar, pe 1997 valoarea 
unei acțiuni fiind de 4766 lei. 
Acțiunile sunt tranzactionate și 
pe piața "RASDAQ".

în seara zilei de 4 iulie și în 
ziua de 5 iulie a.c., acest sufle
tist echipaj a aplicat pansamente 
pe răni ușoare și a distribuit gra
tuit pliante documentare privind 
necesitatea abandonării fuma
tului, ca viciu dăunător sănătății 
și pliante despre activitatea Cru
cii Roșii Române, menite a co
opta noi membri în această orga
nizație umanitară de prestigiu.

Consemnarea acestei pre
zențe, pe lângă rolul ei de a o- 
magia această activitate umani
tară voluntară, are menirea de a 
impulsiona și alte subfiliale de 
Cruce Roșie din județul Hune
doara - Hunedoara, Orăștie etc 
de a participa cu echipaje de 
prim-ajutor la manifestări cul- 
tural-artistice cum sunt: Sărbă
toarea pădurenilor (de la Ruda) 
și, respectiv, Costești '98.

Petrișor CIOROBEA

Dacă au fost reproșuri 
privind calitatea produselor 
oferite, dnele de la magazin 
ne-au spus că, dimpotrivă, 
oamenii sunt mulțumiți, a- 
vând posibilitatea să-și alea
gă singuri obiectele. Mai 
greu este atunci când oame
nii nu sunt hotărâți, stau 
mult în magazin, punând la 
încercare răbdarea celor 
care așteaptă la ușă să le 
vină rândul.— ------ —

i “PuTuTeti li
| tradiționali j

Din această săptămână, la ■
* Deva, o idee care aparține dom- * 
| nilor Gheorghe și Geo Rotariu a | 
l fost pusă în practică. în incinta | 
J BADPS a fost pusă în funcțiune . 
I o secție de pufuleți tradiționali. I 
| Gândul de a face o aseme- | 
a nea investiție derivă din aceea că ■
* activitatea din comerț începe să * 
| meargă mai greoi, iar producția | 
I reprezintă o cale mult mai sigură | 
’ într-o inițiativă privată. Să mai no- . 
I tăm că odată prin punerea în func- I 
| țiune a acestei secții s-au creat și |
■ noi locuri de muncă pentru tineri ■ 
I lipsiți de șansa unei activități.
j Și nu în ultimul rând, ne mai |
■ spunea unul dintre cei doi asociați | 
: ai firmei Rotariu, Lipan SNC, . 
I "avem satisfacția unor produse I 
| de o foarte bună calitate, iar prețul |
■ de vânzare este cel mai scăzut." ■ 
' La acestea am mai adăuga că I 
| și în acest domeniu competiția a în- | 
i ceput să-și spună cuvântul, fapt ce i 
^reprezintă un lucru benefic. (C.P.) J

Vidra%25c8%2599cu.au
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CREDETBAMC DEVA
vinde la licitație publică ce va avea 
loc în data de 16.07.1998, ora 12, la 
sediul societății 4 AS Prodimpex SRL 
din Deva, str. B. Delavrancea, nr.15, 

următoarele:
E> autoutilitară ARO 320,an fabricație 

1993, motorină, transport marfă - preț 
pornire 30.000.000 lei;

E> autotractor DAf (TIR), an fabricație
1990, cu semiremorcă cu prelată, marca 
SCHWARTZMULLER, an fabricație 1990, 
capacitate 24 tone - preț pornire 
300.000.000 lei;

E> autotractor DAF (TIR), an fabricație
1991, cu semiremorcă cu prelată, marca 
KAESSBOHRE,an fabricație 1991, capacitate 
24 tone - preț pornire 300.000.000 lei.

Informații suplimentare la telefon 
211855 sau la sediul Băncii Credit Bank 
Deva.

■■ ■ ------ ■

Consiliul de administrație al
S.C. CORVINUL S.a'

Hunedoara
Convoacă ADUNAREA GENERALĂ 

EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR la sediul 
societății din str. Moldovei, nr.8, în data de 

29.07.1998, ora 12, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea Proiectului de divizare a so

cietății;
2. Aprobarea vânzării Terasei “Gambrinus”;
3- Analiza indicatorilor economico-finan- 

ciari ai societății pe primele 6 luni ale anului 
1998 și rectificarea BVC-ului la sfârșitul lunii 
iulie 1998;

4. Informare privind spațiile revendicate 
de foștii proprietari;

5. Diverse.
| în cazul în care adunarea nu va fi legal 
I constituită, se va reprograma în același loc și la
I aceeași oră, în data de 31.07.1998.

BERE^Jf
SUVA 1/2

REGIN1/2 
NFAClRĂ 1/2 J lUi

ROM 30' A
VODCĂ 30

RACMIl ALB 25'
Idiior cireșe necfre 20

Hârtie igienică
* Zârnești
* i>etrești
* Prundul Bârgâulul

SC AVICOLA DEVA
MINTIA

Calitate excepțională; 
Sortimente diversificate; 
Cele mai accesibile prețuri; 
Facilități la plată: la 7 zile

Produce și oferă 
consumatorilor 

din județul 
nostru și din 
țară cantități 
nelimitate de 

carne aeliastire.
■ 'J

Informații suplimentare la telefoanele 054/ 
215884, 216120, 215622 sau la sediul firmei.

>
>

pentru cantități peste 5 tone;
> Livrare zilnic, inclusiv sâm
băta.

IxL-kLVLklxLL t'U 
h’LLiELLa

Distribuitor și service autorizat pentru acu
mulatoarele ROMBAT efectuează în mod gra
tuit în perioada de garanție și postgaranție 
verificarea instalațiilor electrice, reglarea 
releului de încărcare, completarea electrolitului 
și încărcarea acumulatoarelor descărcate în 
timpul exploatării, cumpărate de la unitățile 
Aproterra SA.

în cadrul activității de service, în scop eco
logic, colectează acumulatoarele auto vechi (cu 
electrolit) la prețul de 120 lei/kg cele în bac de 
bachelită și 150 lei/kg cele din bac de poli- 
propilenă.

SC ROMAVICOM SRL DEVA
Fermă particulară de păsări situată în 

Mintia, zona Mureș, vinde pui de carne zilnic 
începând cu 10 iulie 1998, între orele 7-15.

Informații suplimentare la telefon 233484.

llATMIL - UZINA 
MECANICĂ ORĂȘTIE 

cu sediul în Orăștie, str. N. Titulescu, nr. 60, cod 2600, 
jud. Hunedoara, telefon 054/241040, fax 054/241131 

organizează în ziua de 23.07.1998, ora 10,00, 
licitație publică deschisă pentru 

"EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE REFACERE A 
HIDROIZOLAȚII LOR LA HALELE DE PRODUCȚIE" 

din incinta uzinei.
Ofertanții interesați vor putea ridica de la sediul uzinei, contra 

cost, documentația de licitație care cuprinde Caietul de sarcini și 
Regulamentul de desfășurare a licitației.

• Prețul documentației este de 50 USD și se va depune la casieria 
unității sau în contul 25110502009801 deschis la BASA Orăștie.

Ofertele se vor depune la sediul Uzinei Mecanice Orăștie, până la 
data de 22.07.1998, ora 15,00.

Relații suplimentare la telefon 054/241040, int. 148, Serviciul 
Dezvoltare Capacități.

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

168197,164761

PRODUCE Șl VINDE 
TOATE TIPURILE DE:

L

A\
3

® CUIE DE CONSTRUCȚII;
® PIASĂ DIN OHIIITIH llUWnK/\.

® PLASĂ DIN SÂRMA ZINCATĂ^S^ 

® PIASĂ RABITZ.

_____________________
......... ..............................

S.C. Sl’ElHTION TIUNSCOMINENTAL SRL 
distribuitor al produselor renumitei companii

Cel mai bun curs de schimb

Philip Morris
Leu/Anvelopă

Anvelope pentru camioane și autobuze

I
I

MARLBORO L&M BOND STREET

Angajează pentru zona Deva
AGENȚI COMERCIALI

Anvelope diagonale DANUBIANĂ
Anvelope radiole VICTO

textil-metal
RIA

metal-metal
SILVANIA 

metal-mela!

11.00 - 20
12.00 ■ 20

1.200.000 lei
1.350.000 lei

11.00 R 20
12.00 R 20

1.300.000 lei
1.525.000 lei

1.495.000 lei
1.700.000 lei

1.495.000 lei
1.700.000 lei

Anvelope pentru tractoare și mașini agricole )

z 
z 
z 
z 
z

CONDIȚII:
vârsta 20 ■ 35 ani; 
permis de conducere valid; 
abilitate de comunicare; 
dorință de afirmare;
studii superioare și experiență anterioară 

în domeniul vânzărilor constituie un avantaj; 
S recomandare de la ultimul loc de muncă.

Cei interesați sunt rugați sâ prezinte un C.V. pânâ cel târziu vineri, 10.07.1998, 
la adresa: Deva, str. Gh. Barițiu, nr.l A.

Interviurile vor fi programate sâmbătă, 11.0 1998, începând cu ora 1,7 
Relații la telefoanele 092/258471,092/258472, zilnic între orele 11-15.

SEOFERÂ.
J curs de pregătire în 
tehnici de vânzare asigurat 
de angajații companiei 
Philip Morris;
■J venit atractiv, conform 
cu munca depusa;
•S mașină de serviciu.

Țoale prețurile menlianoia în acul anunț nu canlifl TVA și suni valabila pBnlru plain Io livrare.

Anvelope diagonale DANUBIANA Anvelope diagonale DANUBIANA

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

238.000 lei 14.00 - 38 (8 PR) 1.450.000 lei
299.000 lei 15,5 - 38 (8 PR) 1.450.000 lei
361.000 lei 18.4 - 26 (10 PR) 2.194.000 lei

ft
ya-iantie Je dewice in to-<zte &ncccz&a,tete.

<g5 TOFAN GRUP
Sucursala Deva, str. Apuseni, nr.1, tel: 054/231563.

I
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Interpelare prezentată de senatorul Dorn Gaița 
in Parlamentul României

Tinerețea ca un dar
r

In prezenta interpelare mă 
adresez Ministerului Sănătății.

In județul Hunedoara există 
mai multe farmacii umanitare, 
care au un singur scop: ajuto
rarea omului bolnav, necon
diționat decât de un singur 
lucru: diagnosticul corect al 
bolii și tratamentul adecvat. In 
ajutorul acestora contribuie 
asociații umanitare din Franța 
și SUA. Intrarea în țară a medi
camentelor s-a făcut întotdeauna 
cu avizul Ministerului Sănătății, 
distribuirea ține cont de 
indicații, contraindicații și 
termen de valabilitate.

Moto-ul acestei acțiuni este: 
“Eu nu te întreb ce rasă ești, 
nici de religie, ori origine, cât 
numai de suferințele tale... 
Trebuie să dăm ajutor oricărei

Audiențe
Dl lojif Blaga, primarul 

municiului Orăștie, primește 
oameni în audiență în 
fiecare sâmbătă. Cei primiți 
în audiență de omul aflat în 
fruntea localității sunt 
invitați miercurea următoare 
la Primărie, ocazie cu care 
sunt îndrumați spre 
serviciile în drept să le 
rezolve sugestiile, recla- 
mațiile și solicitările.

Căutare
Firma "UZO BALCAN" 

are în piața centrală a 
Devei două unități ce vând 
pâine. Pe tot parcursul zilei, 
cele fouă unități sunt 

ființe în suferință, fără să mă 
intereseze rangul, averea, 
vârsta, frumusețea, inteligența 
sau dacă ești prieten sau duș
man”. Ținând cont de posi
bilitățile materiale reduse ale 
locuitorilor zonei, aceasta fiind 
monoindustrială - siderurgie și 
minerit, am avut la biroul 
senatorial Hunedoara multe 
proteste datorită faptului că 
Antena 1 (postul TV) și 
Ministerul Sănătății au de
clanșat acțiunea de blocare a 
aprovizionării cu medicamente 
gratuite prin aceste farmacii 
umanitare, deoarece prin 
farmaciile de stat (deși nu s-a 
abrogat reglementarea medica
mentelor compensate și 
gratuite) sunt în blocaj, 
frustrând populația. Exemplu:

NOTEINFORMATIIOPINIir
foarte solicitate. De ce? 
Fiindcă pâinea de 1500 
lei, 3000 lei și de 6000 lei 
bucata este proaspătă și 
pufoasă.

întreruperi
In stațiunea Geoagiu 

Băi - cum am constatat la 
fata locului - curentul 
electric se întrerupe foarte 
des - nu se știe din ce 
cauză. Ceea ce, evident, 
întrerupe emisiunile de 
radio și de televiziune. 
Domnii de la FRE cum 
explică treaba asta? 

farmacia umanitară Călan a 
avut intrări la 1.1997 - 
460.537,10 USD; 40.000,00 
F.F. Până în prezent 1998 - 
753.040,52 USD; 70.000,00 
F.F.

Populația interesată, și eu 
în numele acesteia rog să nu 
se întrerupă această apro
vizionare, mai ales că nu se 
găsesc modalități de funcțio
nare a distribuirii compensate 
și gratuite conform listelor 
specificative sau programelor 
emise de Guvern (handi
capați, veterani de război, 
deținuți politici și bolnavi 
cronici TBC, cancer, SIDA, 
cardiaci, astmatici etc.).

Vă mulțumesc,
Senator Doru GAIȚA

Culturi frumoase
Din discuția ce am 

avut-o recent cu ing. 
agronom Elena Radu am 
reținut că în comuna 
Peștișu Mic 300 ha sunt 
cultivate cu grâu, 20 ha 
cu orz, 35 cu orzoaică, 
15 ha cu ovăz, 235 ha cu 
porumb, 60 ha cu cartofi 
și 50 ha cu legume. 
Culturile cum ne-am
convins la fața locului, în 
ciuda vremii nefavorabile 
de până acum ■ sunt 
frumoase și promit recolte 
bogate.

Traian BONDOR

Dintre toate darurile pe care 
Providența le-a făcut omului în 
scurta lui trecere pe pământ, 
tinerețea este darul de aur. 
Societatea umană trece inevitabil 
prin multe stadii de evoluție sau 
involuție. Indivizii care o compun 
parcurg de-a lungul acestor 
stadii de existență ale societății, 
aproape invariabil, vârstele 
biologice - copilăria, tinerețea, 
maturitatea, bătrânețea... Tine
rețea, după cum am mai spus, 
este darul de aur făcut omului. 
Despre ea, despre întrebărle ei 
permanente - câteva cuvinte.

Nu trăim vremuri de huzur. 
Asta o simțim cu toții. Afectați de 
sărăcie, de șomaj, de deziluzii, ne 
paște un soi de blazare, vecină cu 
fatalismul. Aud în jurul meu discuții 
ale unor tineri de vârsta mea: “De 
ce să mai învăț, că tot șomer 
ajung”. “Ție ce-ți folosește că ești 
inginer? Ai serviciu? N-ai! Mergem 
amândoi după ajutor de șomaj”.

Polițiștii în sprijinul 
sinistraților

In sprijinul celor care au 
avut de suferit de pe urma 
recentelor inundații din județul 
Hunedoara, cadrele de poliție 
din județ au depus în contul 
Filialei Crucii Roșii Hune
doara aproape opt milioane de 
lei. (V.N.)

D.G.M.P.S. - Oficiul Județean de Forța de Muncă și Șomaj Deva
v SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCA VACANTE, LA DATA DE 07.07.1998 z

administrator 1
agent comercial 27
agent de asigurare 30
agent pază și ordine 21
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 
barman 8
betonist 1
bobinator aparataj electric 1
brutar 9
bucătar 6
cofetar 5
confecționer - asamblor 
articole din textile 87
contabil 1
contabil șef 1
croitor 18
cusător piese din piele și 
înlocuitori 22

rInformații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Oficiul Județean de Forțe de Muncă jis 
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, Lupani, Vulcan, Ilia, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 8.30 - 12.30______t

Avem noi cel care trăim 
vârsta darului de aur dreptul la 
blazare și descurajare?

Fiecare tânăr a parcurs 
scara studiilor, unii doar cele 8 
clase obligatorii, alții și liceul, cei 
mal dotați și o facultate. Momentul 
nu ne oferă tuturor satisfacția că 
prestăm un serviciu sau 
exercităm o profesie în deplină 
concordanță cu studiile și mai cu 
seamă cu aspirațiile pe care le 
avem. Este acesta un motiv de 
blazare, de descurajare? Să ne 
gândim mai bine la experiența 
amară, dar tenace, a atâtor tineri 
licențiați români ca și noi, evadați 
de după cortina de fier, care au 
început chiar ca spălători de 
vase în restaurante. N-au dispre
țuit munca. Au strâns din dinți și 
au căutat ceva care cores
pundea aspirațiilor și pregătirii lor. 
Cei care au avut tăria să suporte 
privațiunile unei situații de 
tranziție, au reușit. Sunt astăzi

Călin a fost depistat
A fost depistat de polițiști din 

Deva Călin Alexandru Banyai. El 
are 21 de ani și este muncitor la 
SC Nicrom SRL Deva. S-a 
constatat că el este autorul 
infracțiunii de distrugere. Mai 
exact, el a spart mai mute 
geamuri de la ușile de acces în 
bl. 24A din Bulevardul Nicolae 
Bălceascu.

Ce-o fi avut cu ele? (V.N.) j

cusător piese la încălțăminte 14 
dactilografă 1
distribuitor presă 1
economist în industrie 
electrician ap.măsură 
control și automatizare 1
electrician auto 1
electrician de întreținere 
și reparații 2
fierar betonist 5
frigotehnist 4
gardian public 1
gestionar depozit 5
încărcător-descărcător 6
inginer construcții
civile, industriale și agricole 6 
inginer constructor instalații 1 
inginer mecanic 2
inginer tricotaje confecții 3 
instalator apă-canal 3
lăcătuș mecanic 23
măcelar 25
maistru în industria textilă 
pielărie 4 

oameni de afaceri, cu conturi 
bine rotunjite în bănci. Pentru că 
nu au disprețuit nici o muncă. 
Să ne amintim că Dumnezeu le- 
a spus primilor oameni:”Să vă 
câștigați pâinea cu sudoarea 
frunții!"

Să părăsim însă acest 
domeniu atât de materialist. 
Tinereții îi rămân la dispoziție 
atâtea domenii de manifestare 
a pasiunii, aptitudinilor, exube
ranței. Nu costă prea mulți bani; 
prețul a două-trei ore de 
muncă, fie ea și umilă; umilă, nu 
umilitoare, căci nici o muncă nu 
e umilitoare, ci demnă de 
respect. Nu plăcerile perverse 
sunt darul și atribuțul vârstei de 
aur - tinerețea - ci acele plăceri 
profund omenești. Să tindem 
spre acestea noi cei ce ne 
bucurăm de darul de aur făcut 
omului de Providență.

S!t. SorinHOMEAGjy

Cu mâna în 
buzunarul altuia
Deși are numai 19 ani, 

Ștefan Căldăraș din Deva este 
cunoscut cu antecedente 
penale. Acum este din nou în 
atenția poliției. Aflându-se el în 
localul SC “Herte Impex Corn" 
SRL Deva, din buzunarul unui 
consumator neatent a furat 
300.000 de lei.

maistru mecanic 2
mecanic auto 1
mecanic mașini confecții 2
modelor polistiren 2
muncitor necalificat 44
ospătar (chelner) 8
patiser 8
paznic 3
secretară dactilografă 1
sudor autogen 9
strungar universal 2
șofer mașină de mare tonaj 2
tehnician constructor 2
tâmplar universal 6
tricotor 16
tinichigiu carosier 2
vânzător 26
vopsitor auto 2
zidar rosar-tencuitor 4
zugrav, vopsitor 1

tot. locuri de muncă vacante 530

Nici unul dintre membrii C.S.A. T. nu a avut legături cu festa Securitate
Conform Legii privind 

organizarea și funcționarea 
CSAT, în componența acestui 
organism intră președintele 
României, Emil Constantinescu, 
premierul Radu Vasile, ministrul 
Apărării Naționale, Victor 
Babiuc, ministrul Afacerilor 
Externe, Andrei Pleșu, ministrul 
de Interne, Gavrll Dejeu, 
ministrul Industriei și Co
merțului, Radu Berceanu, 
consilierul prezidențial pentru 
Apărare și Siguranță Națională, 
Dorin Marian, directorul SRI, 
Costin Georgescu, directorul 
SIE, Cătălin Harnagea, și 
Constantin Degeratu, secretar de 
stat și șef al Statului Major 
General.

“Din datele existente în arhivă 
a rezultat că nici unul din 
membrii Consiliului nu a semnat< _____  

angajamente de colaborare cu 
fosta Securitate și nici nu a 
întocmit note informative", se 
arată în comunicatul CSAT. 
Președintele Emil Constan
tinescu a afirmat, într-o 
declarație acordată presei, că 
hotărârea CSAT de a solicita 
aceste rapoarte a avut o 
justificare politică și morală, dar 
și o fundamentare legală. Din 
punct de vedere politic, s-a avut 
în vedere importanța CSAT, care 
grupează toate persoanele care 
răspund nemijlocit de siguranța 
națională, "In aceste condiții, 
trebuie să existe certitudinea că 
nu există date care să poată 
conduce la șantajarea vreunuia 
dintre membrii CSAT de către 
grupuri de interese interne sau 
externe", a declarat Emil 
Constantinescu.

In ceea ce privește temeiul 
moral al acestei decizii, CSAT a 
considerat că este normal ca 
procesul de reformă morală a 
societății românești să înceapă 
cu cei care se află în înalte 
posturi de conducere. Șeful 
statului a apreciat că, în același 
timp, această reformă în 
interiorul fiecărei instituții nu se 
putea desfășura eficient dacă nu 
începea cu cei care conduc 
instituții fundamentale ale 
statului - Președinție, Armată, 
Guvern, servicii de informații - 
pentru a stabili că aceștia sunt 
în afara oricărei bănuieli.

In ce privește temeiul legal 
al acestei decizii, prin articolul 7 
din Legea siguranței naționale, 
CSAT este abilitat să analizeze 
rapoartele serviciilor de 
informații și să stabilească 

modalitatea de utilizare a 
informațiilor prezentate, iar prin 
articolul 9 al aceleiași legi, 
deciziile acestui organism sunt 
obligatorii pentru toate 
instituțiile statului. Constan
tinescu a arătat că, până în 
prezent, CSAT a utilizat în mod 
foarte restrictiv această 
prevedere legală, evitând orice 
ingerință în funcționarea altor 
instituții. Dar, în acest caz de 
maximă importanță, CSAT - 
respectând litera și spiritul 
Constituției - a solicitat numai 
instituțiilor aflate în directa sa 
subordonare și ai cărei 
conducători sînt membri CSAT, 
un raport pe o problemă care 
face în mod direct obiectul de 
activitate al CSAT și în care 
aceștia sunt abilitați să dea 
dispoziții, cu deplina respectare 

a legii, a precizat Emil 
Constantinescu.

Președintele Constantinescu 
a explicat de ce CSAT a 
considerat necesară această 
acțiune acum. "Valul crescând 
de confuzie și neîncredere în 
instituțiile statului cu care sunt 
confruntați, deopotrivă, oamenii 
politici și societatea civilă 
impunea, cel puțin la nivelul 
responsabililor chemați să 
decidă în chestiuni esențiale 
pentru securitatea țării, o 
clarificare urgentă", a spus șeful 
statului. Pe de altă parte, abia 
acum, după îndelungatele 
dezbateri din Senatul României, 
există - cu consensul tuturor 
forțelor politice din Parlament - o 
definiție clară a fostei Securități 
ca poliție politică, precum și a 
diferitelor forme de colabofare 

cu aceasta, a precizat Emil 
Constantinescu. |

El a subliniat că acțiunea 
CSAT nu Impietează în nici un 
fel asupra aplicării fără nici o 
excepție a Legii accesului la 
dosarele fostei Securități - din 
momentul în care legea va fi 
votată de ambele Camere ale 
Parlamentului - și care este 
de dorit să se producă în cel 
mai scurt timp. Prin noua 
lege, organismele ce vor fi 
create vor putea verifica toate 
datele prezentate acum CSAT. 
"Până atunci, aceste do
cumente vor fi păstrate în 
condițiile legilor în vigoare, de 
instituțiile care le dețin", a 
spus Emil Constantinescu, 
adăugând că "adevărul nu 
poate fi niciodată ascuns". 
(MEDIAFAX)
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