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Programul celei de-a doua sesiuni de bacalaureat
Cea de-a doua sesiune 

de bacalaureat din acest an 
se va desfășura între 18 și 
25 august, după următorul 
program comunicat de MEN:

10-15 august: înscrierea 
candidaților

18 august: examinarea 
orală la limba și literatura 
română

19 august: exa m i n a re a 
orală la limba și literatura 
maternă pentru candidații de 
la școlile (clasele) cu predare 
în limba minorităților na
ționale

20 august: examinarea 
orală sau, după caz, proba 
practică, la alegere, la unul 

dintre obiectele de cultură 
generală din planul de 
învățămînt, altul decât cele 
obligatorii sau decât cel ales la 
23 august

21 august: lucrare scrisă la 
limba și literatura română

22 august: lucrare scrisă la 
limba și literatura maternă 
pentru candidații de la școlile 
(clasele) cu predare în limbi 
ale minorităților naționale

23 august: lucrare scrisă, 
în funcție de profil, la unul 
dintre obiectele de studiu: 
matematică, fizică, chimie, 
prima limbă străină, limba 
latină, istorie, biologie

24 august: lucrare scrisă, 

la alegere, la unul dintre 
obiectele de studiu de cultură 
generală din profilul opus, din 
materia clasei a Xll-a și pentru 
disciplinele de specialitate de 
la liceele pedagogice

25 august: afișarea rezul
tatelor și depunerea contes
tațiilor

26 august: răspuns la 
contestații.

Pentru liceele de artă, 
examenul de specialitate se 
va susține după cum ur
mează:

Arte plastice: 16 august: 
istoria artelor; 17 august: 
susținerea orală a lucrării de 
diplomă pe ateliere de profil.

Muzică: 16 august: susți
nerea probelor la disciplinele 
de specialitate.

Coregrafie: 16 august: 
dans clasic; 17 august: 
repertoriu.

MEN mai precizează că 
organizarea, obiectele de 
examen, felul probelor, 
manualele, temele etc. sunt 
aceleași ca la prima sesiune.

Comisia Națională a Baca
laureatului August 1998 are 
următoarea alcătuire: pre
ședinte - Liliana Preoteasa, 
director al Direcției învă
țământ Liceal din Ministerul 
Educației Naționale; vicepre
ședinte - Gheorghe Rădu- 

lescu, director general al 
Direcției Generale a învăță
mântului Preuniversitar; vice
președinte - Corneliu Voicu, 
director al Direcției învățământ 
Postliceal.

La sesiunea a doua de 
bacalaureat se pot înscrie 
elevi din clasele a Xll-a și a XIII- 
a care au promovat examenul 
de corigență, candidații care 
nu au obținut medie de tre
cere la sesiunea de examen 
din iunie-iulie a.c., precum și 
absolvenți din promoțiile an
terioare, în limitele legislației 
în vigoare.

Organizarea unei noi se
siuni de examen constituie o 

măsură în ajutorul elevilor 
care nu au promovat sau nu 
au susținut bacalaureatul în 
forma actuală, respectiv la 
cinci discipline, știut fiind 
că, din anul școlar viitor, 
examenul va fi susținut 
într-o nouă formulă.

Indicele de promovabili- 
tate la sesiunea de 
bacalaureat iunie-iulie 1998 
a fost foarte scăzut față de 
anii precedențl, existând și 
unități unde nu a promovat 
nici un candidat. Pentru 
prima dată, examenul de 
bacalaureat a avut subiecte 
unice la nivel national. 
(MEDIAFAX)
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Gestionarea grâului
La mijloc de iulie, când 

după calendar recolta 
de cereale păioase ar trebui 
să fie aproape în totalitate în 
hambare, asistăm nepu
tincioși, datorită precipita
țiilor abundente, cum 
boabele încolțesc în spice, 
așa cum s-a întâmplat și în 
anul trecut. Dar să vedem, 
concret, cum stau lucrurile 
în județul nostru.

Dl ing. Marcel Stoicovici, 
director al Direcției generale 
pentru agricultură și ali
mentație, spunea că, până 
ieri, orzul care a fost 
semănat pe 498 ha s-a 
strâns de pe 123 ha, iar pe 
253 ha recolta este cala- 
mitată. în privința producției, 
aceasta este în medie de 
3400 kg boabe la ha.

Referitor la cultura 
grâului, este de menționat 
că din cele 16715 ha în
sămânțate, recolta a fost 
calamitată din cauza inun
dațiilor și grindinii de pe

2564 ha. Secerișul grâului, cu 
toate că în faza de coacere 
cultura a intrat în fiecare 
zonă, se află abia în stadiul 
de început, suprafețele de 
pe care a fost strânsă recolta 
fiind abia de ordinul sutelor 
de ha. Necazul cel mare 
constă - cum remarca 
interlocutorul - în faptul că 
peste tot boabele au început 
să încolțească în spic. Există 
combine, sunt și alte 
mijloace de recoltare, dar 
terenul fiind umed nu se 
poațe intra peste tot în lanuri. 
Desigur că un timp ideal 
pentru seceriș nu se mai 
poate aștepta. îngrijorarea 
producătorilor de grâu fiind 
deosebită, este în interesul 
fiecărui proprietar să-și vadă 
recolta adunată, folosind cu 
randament maxim timpul 
favorabil lucrului în câmp.

Un mare necaz al produ
cătorilor, semnalat și în anul 
trecut, este cauzat de 
neasigurarea desfacerii. Cei

ce vor să achiziționeze 
grâul oferă prețuri care nu 
acoperă nici pe departe 
cheltuielile făcute de 
producători.

Deși s-a spus că grâul, 
care asigură pâinea și 
hrana de bază a populației, 
este cultură de importanță 
strategică, acest lucru nu 
este recunoscut în fapt. 
Altfel nu se poate explica 
de ce prețul oferit este cu 
300 - 500 lei pe kg sub 
prețul de producție, fă- 
cându-l pe producător să 
lucreze în pierdere sau să 
fie preferate importurile 
subvenționate de alte state 
producătoare de cereale.

Oricum, având în ve
dere că gestionarea grâului 
nu este o joacă de copii, se 
resimte acut nevoia impli
cării efective și urgente a 
parlamentarilor și guver
nanților în soluționarea 
acestei probleme.

Nicoiae TÎRCOB

întâlnire
cu mass 
media la 

Hunedoara
Azi, la S.C. Comser SRL 

Hunedoara, partener al Societății 
de Valori Mobiliare "Active Inter
national” - membru fondator al 
Bursei de Valori București 
(BVB), a fost organizată o 
întâlnire cu mass media. Tema 
întâlnirii a constituit-o “Piața de 
capital în județul Hunedoara". Cu 
acest prilej s-a făcut o 
prezentare a evoluției pieței de 
capital în județul nostru, a celor 
mai tranzacționate societăți pe 
RASDAQ și BVB, perspectivele 
evoluției pieței locale de capital.

Totodată a fost prezentat 
câștigătorul premiului de 10 
milioane lei, în persoana dlui 
Enciu Ernest din Petroșani, care 
a câștigat concursul lunar 
"Brokerul lunii" - organizat de 
revista "Capital” în colaborare cu 
SVM. (N.T.)

Amenzi pentru 
"sânâtatea" mediului

S-au reactualizat amenzile privind protecția mediului prin 
HGR nr. 314/1998. Amenzile se împart în trei categorii și sunt 
diferențiate ca valoare pentru persoanele fizice și pentru 
persoanele juridice astfel:

• Se amendează cu sume de la 1 milion ia 6 milioane 
(persoane fizice) și de ia 5 ia 30 de milioane (persoane juridice) 
următoarele fapte:

- derularea unor activități fără acord și/sau autorizație de 
mediu, care afectează mediul ambiant: pădurile, spațiile 
verzi, apele, aerul;

- neluarea măsurilor care să conducă la îmbunătățirea 
microclimatului urban și de “sănătate” a mediului, prin 
diminuarea noxelor/ gazelor de eșapament, a zgomotelor 
de orice fel, a transportului urban și al mărfii.

• Se amendează cu sume de ia 2 ia 12 milioane de iei 
(persoane fizice) și de ia 10 ia 60 milioane iei (persoane juridice) 
următoarele fapte:

- nerespectarea normelor de salubritate urbană, 
desfășurarea activității care periclitează spațiile de odihnă, 
tratament și recreere, starea de sănătate și de confort a 
populației;

- spălarea în ape naturale a autovehiculelor, utilajelor și a 
ambalajelor care au în conținut uleiuri, combustibili lichizi, 
lubrifianți, substanțe periculoase sau pesticide.

• Se amendează cu suma de ia 3 ia 15 milioane de iei 
(persoane fizice) și de ia 15 ia 75 milioane iei (persoane juridice) 
următoarele fapte:

- punerea-în aplicare a unor proiecte fără acord și/sau 
autorizație de mediu care periclitează sănătatea publică, 
regimul silvic, calitatea solului și a apelor.

ina JURCONE
s____________________ ________________________________ /

în comuna Brănișca se desj'ășoară din plin - atunci când vremea 
o permite - recoltarea păioaselor.

Foto: Traian MÂNU
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Cum parcăm și mai ales 

unde parcăm rămâne o 
întrebare mai actuală decât 
oricând. De ce acest lucru? 
în flecare aglomerare urbană 
numărul autovehiculelor a 
crescut, locurile de parcare 
sunt câte sunt, Iar dincolo de 
acest fapt sfidarea cu bună 

| știință a semnificației indi
catoarelor rutiere pare să nu 
mai surprindă.

Indicatoarele rutiere - 
sfidate cu bună știință

Plecând de la aceste 
considerente, marți, în 
municipiul Deva s-a organizat 
o acțiune amplă de către 
Poliția Rutieră pe tema 
parcărilor autovehiculelor, 
încă de la începutul acțiunii 
cazurile în care se sfidează 
indicatoarele rutiere nu au 
lipsit. Pe strada Eminescu, o 
stradă cu mare afluență cfe 
mașini, mal multe auto

turisme erau parcate pe 
carosabil stânjenind astfel 
traficul rutier - autoturismul 
Dacia 1300 cu nr. de 
înmatriculare 3 HD 9944, 
conducător auto Cornel 
Boțian din Orăștie sau Dacia 
HD 02 AUG care era parcată, 
de asemenea, pe una 
dintre cele două benzi. în 
alte cazuri, cum a fost și 
pe B-dul Nicolae Bălcescu, 
autoturismul Dacia 1300 cu 
nr. de circulație HD 03 CTM 
era parcat cu nonșalanță 
lângă un indicator cu 
semnificația “oprire in
terzisă”. Sau pe b-dul 1 
Decembrie transporterul 
cu nr. de circulație BH 04 
BMS, condus de Ștefan 
Boșca, era urcat pe trotuar 
în fața unui magazin, cu 
toate că unitatea respectivă

Reportaj-anchetă realizat 
de Cornet POENAR
 (Continuare in pag. 2)

Inundațiile vin și din “munca ” omului
- Principalul subiect ai 

discuției de astăzi va fi, dnă 
primar, recentele Inundații și 
cauzele ior. Acest lucru, 
întrucât, pe raza comunei, 
inundațiile au avut drept cauze 
nu numai ploile.

- Aveți dreptate in ceea ce 
privește cauzele. De fapt, 
probleme am avuția Covragiu și 
Vâlcelele Bune. In prima 
localitate își desfășoară 
activitatea Șantierul Bucium- 
Covragiu ce aparține de ACH Rîu 
Mare Retezat. Ei bine, în această 
zonă cea mai mare parte a 
terenurilor și pășunea comunală 
sunt afectate de această 
organizare de șantier. Înainte de 
a începe lucrarea, aici era o 
punte de trecere pentru oamenii 
care au pământul peste Strei. 
Apoi, din cauza lucrărilor, apa s- 
a adâncit în acest perimetru, iar 
puntea veche care era pe cabluri 
de oțel a fost înlocuită de una 
metalică.

- Când se întâmpla acest 
lucru?

- Cu trei ani în urmă. Anul 

trecut însă apa a luat puntea. S-a 
făcut alta. Acum iar a luat-o apa!

- Ca-npovestea cu....
- Poveste, nepoveste - 

oamenii au ajuns să nu-și mai 
poată lucra pământul. Din 
această cauză, anul trecut s-a 
ajuns cu șantierul la înțelegerea

Discuție cu dna
Aurica Gușe, 

primarul comunei
Bretea Română

construirii unui pod.
-A început?
- Da, chiar de anul trecut. Se 

lucrează însă foarte încet. De mai 
multe ori s-a discutat cu șeful de 
șantier, dar s-au găsit tot felul de 
motive. Promisiunea a fost totuși 
că în acest an va fi gata.

- Până atunci?
- Oamenii trebuie să 

ocolească 12 km pentru a-și lucra 
pământul și aduce acasă recolta. 
Se lucrează și la reconstruirea 
punții, dar...

- Spuneați că probleme 
ați avut și ia Vâlcelele Bune. 
Acolo de ce natură au fost?

- Pârâul Valea Rea 
(denumire pe măsură - n.n.) a 
ros malurile și drumul de acces 
la locuințe. Practic, acum 
cetățenii circulă prin albia 
pârâului, drumul fiind distrus 
de ape.

- Ce se poate face ?
- In ceea ce ne privește, noi 

am făcut toate demersurile. 
Așteptăm răspunsul 
Prefecturii, pentru că refacerea 
drumului costă sute de 
milioane de lei.

- Dar bugetul local?
- La nivelul la care se află 

astăzi, este imposibil de 
avansat vreo soluție.

- Venind încoace am 
putut lesne obserya că albia 
Streiuiui s-a lărgit.

- Da. Din cauza excavărilor 
șantierului cursul apei s-a 
modificat și roade cu spor din 
maluri. De aici pericolul unor 
noi inundații.

Valentin NEA GU
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are căi de acces prin spate, 
între multe altele încălcări 
ale normelor rutiere se 
numără și zona Casei de 
Cultură din Deva. în spatele 
acesteia nu mai puțin de 
cinci camioane erau parcate 
- HD 02 STA, HD 11 JBY, HD 02 
BKT, HD 02 FKT și HD 03 MXD, 
deși există un indicator care 
interzice accesul acestora 
în parcare. Dar fiecare după 
legea lui.

Este trist că într-un timp 
relativ scurt, de câteva ore, 
numai în municipiul Deva s- 
au constatat 30 de abateri 
de la normele rutiere, iar în 
alte opt cazuri s-au făcut 
fotografii ale mașinilor 
parcate aiurea pentru a fi 
invitați la Poliție proprietarii 
acestora. Majoritatea celor 
care au încălcat legea marți 
au motivat că sunt în criză 
de timp și că este o 
greșeală întâmplătoare, cu 
toate că am mai adăuga noi 
aceste întâmplări le întâlnim 
la fiecare pas pe străzi.

Ca o opinie generală 
asupra raidului efectuat, i- 
am solicitat dlui It. col.

Parcarea din spatele C asei de Cultură 
Deva. Semnul din imagine este 

"facultativ"pentru unii conducători auto.
Imaginea ne scutește de alte comentarii!j

Dez vâluir i
Bradul se întindea, ca și 

acum de altfel, cu preponderență 
pe malul stâng al Crișului Alb. Pe 
malul drept al râului se afla un fel 
de cartier care includea poliția, 
biserica ortodoxă, biserica 
reformată și câteva străzi 
mărginite de case frumoase. Cele 
două maluri ale Crișului Alb erau 
legate, în două locuri, cu poduri. 
Un pod făcut de societatea Mica, 
respectiv, refăcut de între
prinderea minieră Barza, peste 
care trecea trenulețul care-i 
ducea pe minerii din Brad și 
împrejurimi la Gurabarza și-i 
aducea înapoi la sfârșitul 
schimburilor de lucru și care se

Joi 
16 iulie

TVR I
8.30 D.a. (r) 9.00 TVR Cluj- 

Napoca 10.05 TVR lași 11 00 
TVR Timișoara 13.00 
Ultimele știri (s/r) 14.10 Perla 
Neagră (s/r) 15.00 Dialog. 
Actualitatea culturală 16.00 
Conviețuiri 17.35 Timpul 
Europei 18.00 D.a. 18.30 
Katts și câinele (s) 19.00 
Sunset Beach (s) 19.55 Doar 
o vorbă... 20.00 Jurnal, ed. 
specială 21.00 Destine în 
vreme de război (s, ep. 5) 
22.00 Reflecții rutiere 22.10 
Cu ochii'n 4 (anchetă) 22.50 
Jurnalul de noapte 23.00 
Ciclism Turul Franței (rez. 
zilei) 23.10 Dintre sute de 
catarge

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 8.00 

D.a. (r) 9.00 Ferestre spre 
lume (r) 10.00 Un secol de 

^cinema (r) 11.00 Comorile

Belul 1 Decembrie. Este mai comod pe trotuar decât să faci 
aprovizionarea magazinului prin locul special amenajat din spate.

Mircea Negru, de la 
Compartimentul prevenire al 
IPJ Hunedoara, câteva 
aprecieri: “Mulți conducători 
sfidează cu bună știință atât 
indicatoarele rutiere cât și 
colegii de drum. Există multă 
comoditate din partea unor 
conducători auto fapt ce 
duce la perturbarea traficului

afla aproape de Gara mică 
(Bagaly). Și-un alt pod, pentru 
oameni, căruțe și mașini, se afla 
în centrul orașului. Primul pod era 
destul de greu accesibil 
pietonilor, deoarece constructorii 
lui, având în vedere că era făcut 
mai mult pentru trenuleț, 
puseseră câte două foastăne 
doar între șine. Treceai podul și 
aveai impresia că mergi pe 
marginea unei prăpăstii. Norocul 
nostru că râul Crișul Alb nu era 
primejdios, apa lui nefiind, de 
obicei, adâncă. Și, pentru că 
locuiam pe-aproape de Gara 
mică, și pentru că școala se afla 
pe malul drept lângă biserica 

lumii (do/r) 11.30 Cultura în 
lume (r) 12.00 Sunset Beach 
(s/r) 12.45 Doar o vorbă... (r) 
13.00 Medicina pentru toți (r) 
14.00 Emisiune în limba 
germană 15.10 Limbi 
străine. Spaniolă 15.35 
Regina celor 1000 de ani (d.a) 
16.00 Veronica - Chipul 
iubirii (s) 16.50 Tribuna 
partidelor parlamentare
20.10 Ultimele știri (s, ep. 92) 
22.00 Pielea (f.a. Franța 
1981)

ANTENA I

7.00 Dimineața devreme 
10.00 Planeta vie (do) 10.30 
Animal Show (s) 11.00 
Numărătoare inversă (f/r)
12.40 Fără limită 13.00 Nash 
Bridges (s/r) 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Sfântul (s)
15.10 Prezentul simplu (r)
15.40 întoarcerea Sfântului 
(s) 16.35 Văduva (s) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 105) 19.30 
Dallas (s, ep. 45) 20.20 Twin 
Peaks (s, ep. 9) 21.15 Cronici 

rutier și la evenimente 
nedorite. Zilnic se aplică 
sancțiuni, dar cuantumul 
mic al amenzilor îi face pe 
unii conducători auto să 
“uite repede” semnificația 
indicatoarelor rutiere. 
Parcarea în locuri ne- 
permise a fost de nenu
mărate ori cauza unor 
accidente cu urmări dintre 
cele mai grave. De aceea 
recomandăm conducăto
rilor auto mai multă atenție 
pentru a preveni o serie de 
evenimente nedorite ce pot 
apărea la fiecare pas”, ne- 
a mai precizat dl Mircea 
Negru.

Dincolo de cele con
semnate am mai adăuga că 
parcarea pe zonele verzi, 
pe trotuare, nu face altceva 
decât să distrugă ceea ce 
s-a creat cu efort și uneori 
cu mulți bani.

Podurile de peste Criș
reformată, scurtam drumul, 
trecând Crișul pe podul de fier.

într-o primăvară, însă, după 
multe ploi și o deszăpezire rapidă 
la munte, Crișul a venit mai mare 
ca de obicei, digurile care-i 
mărgineau malurile abia de-i 
puteau ține apele în frâu. Și m-am 
încumetat, ca un copil prost, să 
trec peste podul de fier. Abia 
când am ajuns pe la jumătate am 
realizat pericolul în care mă 
aflam. Apele vuiau năprasnic și 
mi se părea că-s deasupra unui 
puhoi ce vine din iad. Cea mai 
mică ezitare, cea mai mică emoție 
care să mă dezechilibreze 
însemna pentru mine sfârșitul.

paranormale (s, ep. 31) 
22.00 Hombres - Războiul 
sexelor (s) 23.00 Știri/Sport
23.15 The Scarlet Pimpernel 
(f. ist. Anglia 1982, p. 11)0.15 
Nash Bridges (s, ep. 4)

pro tv
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.00 Cracker 
(s/r) 10.45 Seaquest (s/r) 
11.35 Fiica oceanului (s) 
12.55 Știrile PRO TV 13.30 
Alibi perfect (thriller SUA 
1995) 15.15 Tânăr și
neliniștit (s) 16.10 Nano (s) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Mirada de mujer (s) 18.00 
Fam. Bundy (s) 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Chestiunea 
zilei 18.35 Familia Bundy (s)
19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Melrose Place (s, ep. 84)
21.15 Nikita (s, ep. 19)22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld 
(s, ep. 121) 23.15 Cracker 
(s) 0.00 Seaquest (s, ep. 4)

DEVA II AJUTA PE CEI 
AFLATI IN NECAZ

Se știe foarte bine că 
inundațiile recente au afectat 
și municipiul de reședință a 
județului nostru. Apa - nu atât 
a Mureșului - ci mai ales cea 
rezultată din ploile 
abundente, a intrat în curțile 
și grădinile oamenilor 
distrugând culturile pe mari 
suprafețe precum și alte 
bunuri aie familiilor. Prin grija 
Consiliului municipal a fost 
inițiată o amplă acțiune de > 
ajutorare a celor ce au fost 
păgubiți. Astfel s-au făcut 
apeluri în presă către 
cetățeni să doneze bani sau 
articole de îmbrăcăminte și 
încălțăminte, pături ș.a. 
Apelurile au avut un larg 
ecou. De la Birou! relații cu 
publicul al Primăriei am aflat 
că s-au adunat importante 
cantități de articole de felul 
celor de mai sus ce au fost 
trimise familiilor sinistrate. 
Primăria, prin intermediul 
acestor rânduri, face un nou 
apei către cetățenii 
municipiului care vor să-i 
ajute pe cei în necaz

' Politețe ,
La ghișeul C.E.C. de pe bd. luliu Maniu din Deva nu se [

I înregistrează, la nici o oră a zilei, aglomerație. Asta pentru că 1 
I la dispoziția publicului stau patru ghișee deservite de I

lucrătoare cu înaltă calificare. Ce se poate remarca în mod | 
deosebit la această unitate este politețea ce se manifestă ■ 
față de cetățenii ce apelează la serviciile acesteia. 1

I 
IL

Când am ajuns la celălalt capăt al 
podului și-am pus piciorul pe 
pământ, mi se părea că nu mai 
eram eu cel care cu câteva 
minute înainte pornise, vitejește, 
să treacă, pe deasupra apelor 
vijelioase, fără teamă. Poate 
pentru că eram copil nu am făcut 
infarct. Când i-am povestit mamei, 
a început să plângă. Nu m-a 
certat, dar mi-a smuls promi
siunea că nu voi mai face așa 
ceva niciodată.

Podul din centrul orașului era 
lat, avea balustrade și, când 
veneam de la școală, ne opream 
să admirăm Crișul în sus și-n jos. 
Mai coboram sub pod cu

PRIMA TV

7.00 Primă 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) 15.00 Știri 
15.05 Xuxa (show pentru 
copii) 15.30 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 16.00 Știri
16.15 Pretutindeni cu tine (s) 
16.45 Prietenul nostru Jake 
(s) 18.00 Celebri și bogati (s, 
ep. 148) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s, ep. 150)
20.15 Contralovitura (s, ep. 
10) 21.15 Viață de erou 
(dramă SUA 1988, p. II) 23.00 
Știri 23.30 Starea de veghe

ACASĂ

8.00 Omul mării (s/r) 8.45 
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 Se
crete de familie (s/r) 14.15 
Promontoriul groazei (f/r) 
16.00 Omul mării (s) 17.00 

depunând bunurile ce vor 
să ie dăruiască ia camera 
22.

De altfel Primăria și 
personalul ei s-au înscris în 
primele rânduri aie acțiunii 
despre care scriem. Cei 37 
de saiariați ai instituției au 
donat fiecare o sumă de 
bani în contul ajutorării 
sinistraților. O mențiune 
aparte merită SC 
“Uniconf” SRL - o firmă 
solidă ce-și amplifică 
mereu activitatea - ce a 
donat bunuri - îm
brăcăminte în special, dar 
și aite articole - în valoare 
totală de peste 12 milioane 
de lei.

Acțiunea de ajutorare a 
celor ce au avut de suferit 
din cauza inundațiilor 
continuă și Primăria Devei 
va avea grijă ca sumele ce 
se adună precum și 
obiectele dăruite de 
cetățenii municipiului să 
ajungă exact acolo unde 
trebuie.

Traian BONDOR 

nădejdea că vom găsi o urmă 
lăsată de Crișan, în 1784, când 
cu revoluția. Căci sub podul 
acela a stat el, într-o zi de joi, 
adică de târg în Piața Mare, și a 
discutat cu țărani veniți din 
toate satele din jurul Bradului, 
de pe o rază de 30-40 de 
kilometri. Dar n-am găsit nici un 
fel de urmă. Nici nu aveam cum.

Fiind la Brad, în acest an, am 
uitat să merg la podul.de peste 
Criș, din centru, să văd dacă 
vreo plăcuță cât de mică 
amintește "călătorului” că “sub 
acest pod s-a copt revoluțiunea 
lui Horea, Cloșca și Crișan.”

Radu SELEJAN

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) 20.45 Nimic per
sonal 21.30 Verdict: crimă! 
(s) 22.30 Trei și una (co. 
SUA ’33)

PRO TV - DEVA
06.10-06.30 Desene ani

mate 06.30-06.45 Program 
comercial PRO TV Deva 
06.45-07.00 Știri locale (r) 
10.00-10.45 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 l-DEVA
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

Joi,16 iulie

O Berbec
Faceți o înțelegere cu 

cineva în legătură cu niște 
investiții viitoare. Atenție la 
bani, căci sunteți împrăștiat 
și riscați să-i pierdeți.

2 Taur
Evitați deplasările chiar 

de scurtă durată. Prietenii 
vă vor face o surpriză 
plăcută. Ați ajuns la limita 
puterilor, deci ar trebui să vă 
odihniți.

O Gemeni
Sunt posibile probleme de 

sănătate așa că nu amânați 
întâlnirea cu medicul. 
Partenerul de viață ar putea 
avea o realizare socio- 
profesională.

□ Rac
Relația cu șefii nu mai 

este atât de tensionată. 
Aceștia par să observe 
realizările dumneavoastră. 
Flerul vă poate conduce la 
reușită sigură.

O Leu
Faceți tot posibilul să vă 

plătiți datoriile. O rudă de 
departe are nevoie de 
ajutorul dumneavoastră, 
ceea ce vă încurcă, dar n-o 
refuzați.

3 Fecioara
Problemele părinților vă 

interesează în mod 
deosebit, dar nu doriți să 
se vadă abest lucru. Ați 
putea începe o activitate 
nouă, dar n-o veți finaliza 
prea ușor.

3 Balanță
O veste din domeniul 

profesional vă redă 
încrederea în dv. Partenerii 
de afaceri vă propun o 
investiție riscantă, așa că 
mai întâi studiați toate 
condițiile.

3 Scorpion
Situația financiară nu este 

dintre cele mai bune, dar vă 
sfătuiește un prieten cum s- 
o depășiți. O persoană vă 
bârfește și ar putea să vă 
facă mult rău dacă nu 
sunteți atent.

3 Săgetător
Nu e momentul să inițiați 

activitățile planificate. 
Finalizați mai bine ceea ce 
ați început. E posibilă o 
veste bună de la părinți.

3 Capricorn
Aveți mult de lucru la 

serviciu și mai aduceți și 
acasă. Partenerul de viață 
încearcă o reconciliere. 
Vizita unor prieteni vă cam 
încurcă.

3 Vărsător
Obțineți informații care vă vor 

ajuta în viitor. Azi sunteți prea 
subiectiv pentru a aprecia 
corect o situație. Cereți mai 
bine sfatul unui prieten.

3 Pești
Aveți prilejul să fiți cu 

prietenii. Un eveniment 
major s-a consumat în 
favoarea dv. Vi se promite 
un sprijin financiar pe care 
însă nu știți în ce măsură 
puteți conta.

podul.de
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Tabere naționale speciale
Pentru elevii cărora nu le- 

a venit încă rândul să treacă 
prin emoțiile examenelor de 
bacalaureat ori de admitere în 
liceu, vacanța mare și-a intrat 
în drepturi depline de aproape 
o lună de zile. Alternativele 
cele mai atractive ale vacanței 
par a fi în continuare taberele 
școlare; numai că unele, deși 
acceptabile ca preț comparativ 
cu posibilități similare de agre
ment, nu se mai dovedesc atât 
de solicitate ca până acum.

Ce poate fi atunci mai 
binevenit decât o tabără 
gratuită, cum sunt cele orga
nizate și în acest an de către 
Inspectoratul Școlar și 
Administrația Permanentă a 
Taberelor ale județului Hune
doara? Este vorba despre 
taberele naționale speciale, în 
cadrul cărora se finalizează 
principalele acțiuni educative 
desfășurate pe parcursul 
anului școlar, după cum ne 
informa dl loan Stere, inspec
tor pentru activitatea educativă 
la Inspectoratul Școlar. Dintre 
taberele și concursurile 
naționale de “Educație 
rutieră”, “Educație rutieră, 
educație pentru viață”, 
“Prietenii pompierilor", 
“Sanitarii pricepuți”, “Cea mai 
bună patrulă de circulație”, 
“Democrație și toleranță”, 
unele urmează să se 
desfășoare iar altele au fost 
deja finalizate. în cazul 
acesteia din urmă, elevi ai 
Școlii Normale “Sabin Drăgoi” 
și ai Colegiului Național

"Decebal” din Deva s-au 
întors acasă cu locul al treilea 
și cu un premiu special. 
Asemenea activități, preci
zează interlocutorul nostru, se 
desfășoară în contextul 
programelor comune ale 
MEN și ale Institutului Român 
pentru Drepturile Omului, în 
domeniul educației pentru 
democrație și ale afirmării 
principiilor cuprinse în 
convențiile referitoare la

WCa.HlTE.ll
promovarea drepturilor omului 
și ale copilului.

De binefacerile taberelor 
naționale se pot bucura, de 
asemenea, elevi și membri ai 
cercurilor tehnico-aplicative 
din cluburile elevilor, cărora le 
sunt destinate tabere de profil: 
radiogoniometrie și radiotele- 
grafie (la Poiana Pinului), 
automodelism și navomo- 
delism (Amara), aeromodele 
(Săliște), carturi (Tg. 
Secuiesc), orientare turistică 
(Vaslui), informatică (Sinaia) 
ș.a. Nu lipsesc nici taberele în 
care elevii vor pune în practică 
diversele lor cunoștințe în 
domenii ca cel economic 
(“Micii întreprinzători”), eco
logic (“Prietenii Deltei”) sau ar
tistic (“Meșteșuguri artistice 
tradiționale”). De altfel,

ansamblurilor artistice, 
formațiilor de dans modern 
și muzică ușoară, câști
gătoare ale concursurilor de 
gen, le este consacrat 
tradiționalul festival de la 
Năvodari.

Toate lucrările distinse 
cu premiul I la faza 
județeană a concursului de 
creație “Tinere condeie” au 
primit și premii naționale la 
același concurs; laureații, 
participanți la Tabăra 
națională de la Tismana, 
sunt: Mircea Neag (Școala 
Generală “Andrei Șaguna” 
Deva), Roxana Sicoe-Tirea 
(Colegiul Național “Dece- 
bal”), Daniela Pisoiu și 
Ioana Raluca Răducanu 
(Liceul Teoretic “Traian”). 
Tot în domeniul creației 
literare se situează și 
Tabăra de ziaristică și 
reviste școlare, unde se vor 
afla redactorii celor mai 
bune 5 reviste școlare din 
județul nostru.

Arta plastică a fost deja 
și ea reprezentată la 
înălțime, în Tabăra de 
sculptură de la Măgura 
(Buzău) elevi ai Liceului de 
Artă “Sigismund Toduță” din 
Deva obținând premiul al 
doilea, cu lucrarea “Visând 
la Măgura".

Tuturor celor care vor 
reprezenta județul nostru în 
toate aceste acțiuni la nivel 
național le dorim succes și 
o vacanță cât mai plăcută!

Georgeta BÎRLA

8.000 de români au fost 
repatriați în primul 
semestru al anului

în primul semestru al acestui an au fost returnați în România, în 
baza acordurilor de readmisie, 7.863 de români depistați cu ședere 
ilegală pe teritoriile altor state, informează Poliția de Frontieră. în 
această perioadă nu s-a permis intrarea în România a 22.506 străini 
și nu s-a permis ieșirea unui număr de 1.716 cetățeni străini și 
2.338 români.

Totodată, au fost depistate 719 persoane care au săvârșit 
infracțiuni la regimul frontierei de stat, din care 246 străini și 471 
români. Un număr de 234 de persoane date în urmărire generală, 
din care 46 străini și 188 români, au fost identificate și predate 
poliției.

în punctele de control pentru trecerea frontierei au fost 
descoperite două pistoale militare, zece pistoale cu gaze, trei puști 
de vânătoare, o pușcă mitralieră, 99 de cartușe de răzb6i, 96 de 
cartușe de vânătoare, 83 de cartușe cu gaze, 34, 630 kilograme de 
heroină, 14.450 de dolari falși și 9.700 de mărci false, 88.650 de 
dolari și 119.310 de mărci nedeclarați, 3,873 de kilograme de aur și 
38 de mașini furate. Polițiștii de frontieră au mai găsit la diferite 
persoane 11 icoane, 63 de cărți, 1.010 timbre filatelice și 53 de alte 
obiecte care făceau parte din patrimoniul cultural național.

900 de străini expulzați 
din România

Poliția de Frontieră a expulzat în primele șase luni ale acestui 
an 906 cetățeni străini. în urma controalelor efectuate de Direcția 
pentru Străini și Probleme de Migrări au fost depistați 9.276 de 
străini care stăteau ilegal în România sau care nu aveau documente. 
Dintre aceștia, 906 au fost expulzați, la 1.065 de străini li s-a acordat 
viză de ieșire din țară, iar la 7.305 li s-a prelungit dreptul de ședere 
în România.

Totodată, în primul semestru a fost începută urmărirea penală 
în cazul a 856 de străini, pentru infracțiunile de trecere frauduloasă 
a frontierei, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, ucidere 
din culpă, trafic de stupefiante, furt, înșelăciune etc.

Serviciul de Străini, Probleme de Migrări și Pașapoarte al 
municipiului București a eliberat 42.055 de pașapoarte. De asemenea, 
au fost emise 20.432 de pașapoarte pentru cetățeni români cu 
domiciliul în străinătate și au fost rezolvate 6.413 de cereri de 
repatriere. în ultimele patru luni au fost aplicate 24.531 de amenzi din 
care 9.387 la străini, valoarea acestora fiind de peste 4,7 miliarde de 
lei. (MEDIAFAX)

Cinci 
milioane de 

dolari pentru 
monumente 
românești

Pentru conservarea patri
moniului istoric, Guvernul 
României, prin Ministerul 
Culturii, a solicitat sprijin 
Băncii Mondiale. Este vorba 
în primul rând de restaurarea 
Ansamblului sculptural Brân- 
cuși de la Tg.Jiu, salvarea a 
8 milioane de volume ale 
Bibliotecii Naționale, insta
larea unui sistem de alarmă 
la palatul Brâncoveariu - 
Mogoșoaia și dezvoltarea 
zonei. împrumutul are un 
termen de grație de 5 ani, iar 
de rambursare de 20 de ani.

Ministrul 
Babiuc propune 

creșterea cu 
25 la sută a 

soldelor
Ministrul Apărării Na

ționale a propus Guvernului 
un proiect de ordonanță care 
prevede majorarea soldelor 
de funcție și grad ale 
personalului militar cu 25 la 
sută. La Ministerul Finanțelor 
se află proiectul ordonanței 
care prevede regimul 
caselor de serviciu, mai pre
cis este vorba de modalitățile 
prin care personalul militar 
și civil din armată poate să- 
și cumpere locuințele de 
serviciu.

unec»
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cu acoperire 
calitate.

Descoperiți și în Banat acoperirea CONNEX GSM.

Cu cea mai performantă tehnologie din lume.

Cu cea mai bună calitate a semnalului.

• JlSalontf
Mp

’Tj
Descoperiți și în Banat GSM-ul de calitate.

Și veți vedea că, în viitor, calitatea va fi avantajul hotărâtor, 

în Banat și în toată țara.

Nâdf.c**  *

Ă. I

■’ * •-(x)Timișqara

1 >•’

♦

a « * ♦

' Caransebeș

Drumuri naționale cu acoperire CONNEX GSM:

Arad-Deva, Timișoara-Deva, Timișoara-Arad,
Oradea-Arad, Timișoara-Moravița, Timișoara-Jimbolia.

Descoperiți acoperirea noastră!



9

I Cuvântul liber 16 IULIE 1998

f CARITATE... i 

ii E o cruzime să te naști
Sub steaua îndoielii: “DACĂ”. '
Privesc la cer, la soare - la TINE, '
La ochii ce nasc mereu lacrimi. ■

| Mereu o luptă interioară i
| Pentru a nu rămâne simple “umbre"

Puțini sunt cei ce se opresc o clipă -
ESTE IUBIRE SAU DOAR CARITATE?

• E ca un aer greu !
I Ce îți apasă pieptul,
| “Ferestrele" sunt prea înalte i
| Nu are cine le deschide '
| O lume de “suflete rătăcitoare"

în lumi paralele - nouă.
Ca o insomnie a soartei
Privirea lor poartă mereu ‘

| Lumini cu semne de-ndoială

I
I
I
I 
k

Pe buzele strânse de teamă j
Revine mereu o întrebare:
RĂMÂNE SPERANȚA DOAR UN GEST '

DE CARITATE? J
Carmen M/CU I

_______________________________ y

TUNDIM
în această vară sunt 

moderne atât tunsorile de păr 
lung și drept, cât și scurt cu 
șuvițe. La primul tip de tun- 
soare, lateralele de la breton 
sunt tăiate în jos ușor franju- 
rat. Dacă se pune o meșă (în 
vogă în acest moment) linia 
;urisorii este accentuată.

La tunsoarea scurtă, părul 
pe ceafă e ușor întors în 
exterior prin tehnicile de ultimă 
oră folosite. Aranjarea părului 
se face cu ajutorul periei 
pătrate și a feonului, folosindu- 
se spumă și în final cremă, 
ceară de păr, pentru sepa
rarea șuvițelor sau franjurilor.

Un efect deosebit dă 
coafurii noastre vopsirea în 
culori apropiate, prin care se 
pune în evidență noua linie a 
tunsorii. Părul se vopsește în 
meșe fine în culori apropiate 
mergând de la blond-alună la 
șaten deschis, castaniu-cioco- 
latiu. Acest tip de vopsire, cu 
șuvițe, se recomandă tunsorii 
scurte. La părul lung, pe o 
bază vopsită în castaniu- 
ciocolatiu, se vopsesc calota 
și meșa, pornind în jos pe 
lungimea firului de păr.

Nefertiti - misterioasa regina 
a Egiptului

La muzeul din Berlin, un 
bust sculptat îi face să viseze 
pe toți vizitatorii. Aparține unei 
femei de o frumusețe răpitoare, 
cu un gât lung, trăsături fine, 
profil de o puritate desăvârșită, 
ochii mari, migdalați...

Acest bust o reprezintă pe 
Nefertiti, cea care a fost regina 
Egiptului acum trei mii de ani. El 
a fost descoperit în 1912 de 
către un arheolog german. De 
atunci, chipul reginei Nefertiti a 
intrat în legendă. Dar ce as
cunde oare acea privire pier
dută în depărtări și zâmbetul 
abia schițat?

in vremea în care începe 
povestea reginei, domnea în N- 
E Africii un faraon foarte 

, puternic - Amenophis III. El era 
i| un rege rafinat, ce iubea 
; vânătoarea, artele și luxul.

Se crede că a condus 
Egiptul pe o perioadă cuprinsă 
între 1391-1353 î. Ch. La 
sfârșitul guvernării sale, fiul lui 

j Amenophis IV se căsătorea. 
Avea atunci 15 șni și viitoarea 
sa soție era chiar Nefertiti, de 
asemenea foarte tânără,

în vechea egipteană Nefer
titi însemna „frumoasa venită". 
De unde venea Nefertiti? După

Buna-cuviință oriunde și oricând

Nu se dă telefon la ore mici 
din noapte, decât în cazuri cu 
adevărat serioase. Nu se 
telefonează nici în orele de 
odihnă de după-amiază sau 
dimineața foarte devreme. Nu 
trebuie exagerată vorbăria la 
telefon. Unii au timp de așa ceva, 
alții nu. Altfel există riscul ca totul 
să se transforme într-o comedie: 
în timp ce unul vorbește, celălalt 
face cu totul altceva spunând 
doar din când în când “Da” sau 
"Nu”.

Nu trebuie bruscat cel care a 
greșit din întâmplare numărul; și 

PENTRU UN SOMN ODIHNITOR
Au fost stabilite câteva metode eficiente de relaxare a organismului, 

pregătindu-l pentru somn. Vi le oferim și dv.
• Plimbați-vă 20-30 de minute înainte de culcare.
• Ultima masă de seară să fie luată în jurul orei 18,00.
• Se va face un duș rapid și călduț.
• Camera trebuie aerisită și nu supraîncălzită.
• Nu beți și nu consumați alimente excitante (cafea, cacao, piper, 

ardei iute) mai târziu de ora 16,00.
• Nu citiți cărți cu acțiuni stresante.
• Beți un pahar cu lapte călduț înainte de culcare.
• Respectați aceeași oră de culcare.
• Ultimele gânduri înainte de somn să fie plăcute, relaxante; nu 

vă certați seara.
• Picioarele și mâinile este bine să fie calde. Dacă sunt reci, 

încălziți-le cu o sticlă cu apă caldă sau cu perna electrică; puneți-vă 
șosete.

părerea unor istorici, Nefertiti 
era fiica regelui unei țări din 
Asia, Miffani.

Mult mai probabil este ca 
Nefertiti să fi fost o prjnțesă 
egipteană, poate chiar 
verisoară cu Amenophis IV.

FEMEI 
im

Primii săi ani de viață ca 
regină și-i petrece la palatul de la 
Malgatta, o rezidență somptuoasă 
construită de Amenophis III.

Aici își începea Nefertiti 
fiecare zi printr-o toaletă 
minuțioasă din care nu lipseau 
băile parfumate, uleiurile și 
cremele fine. O mulțime de 
servitoare o ajutau pe regină 
să-și îmbrace fastuoasele tunici 
plisate care erau veșmintele 
purtate în acea epocă.

în sfârșit, nu lipseau 
bijuteriile și peruca, de care 
Nefertiti nu uita niciodată.

împreună cu cei trei fii 
născuți în primii ani de căsătorie, 
Nefertiti făcea lungi plimbări prin 
grădinile palatului din Malgatta. 

nouă ni se poate întâmpla la fel. 
Unii profită de anonimat pentru 
a deveni bădărani. Nu trebuie 
să li se răspundă la fel, ci e mai 
simplu să punem telefonul în 
furcă.

Cel care a format numărul 
greșit, trebuie să-și ceară 
politicos scuze. Când ne aflăm 
în casa cuiva nu punem 
stăpânire pe telefon și mai ales 
nu facem convorbiri interurbane. 
Dacă trebuie să dăm un telefon, 
vom cere voie. Convorbirile 
scurte sunt preferabile ori de 
unde vorbim. Se vor evita 
convorbirile prea intime la 
telefon căci s-ar putea ca din 
greșeală să asculte cineva.

„Marea soție regală" avea 
și un rol politic important, 
fiindcă era sfetnica faraonului.

în întreaga istorie a 
Egiptului, Nefertiti a fost 
regina care și-a influențat cel 
mai mult soțul.

Regina a participat activ la 
marea reformă religioasă 
impusă de soțul său.

Ei au introdus în Egipt o 
religie monoteistă, venerând 
un singur zeu: Aton - discul 
soarelui.

Cuplul părăsește Teba, 
orașul strămoșilor lor și 
fondează o nouă capitală - 
„Akhet-Aton", adică „orizontul 
lui Aton."

După 14 ani de domnie 
apare criza între cei doi soți.

Ei erau despărțiți, chiar 
locuiau în palate diferite.

Faraonul a murit 2 ani 
după acest eveniment iar 
Nefertiti, rămasă singură, l-a 
urmat nu după mult timp.

Sfârșitul reginei a fost trist, 
căci, în ciuda fastuoasei sale 
vieți și a puternicei guvernări, 
Nefertiti a murit singură și 
respinsă de toți.

Cristina JiANU

pulsul 
timpului

Bunica mea torcea inul, 
cânepa și lâna, apoi țesea în 
casă hainele și lenjeria. 
Pâinea o cocea în cuptor din 
propria recoltă de grâu 
secerat de ea și dus la moară 
în carul tras de bol.

Mama coace în cuptor 
doar de sărbători, ne coase 

hainele și lenjeria și iarna 
împletește pulovere și 
ciorapi de lână.

Eu am frământat o 
singură dată pâine și tot 
procesul tehnologic mi s-a 
părut prea complicat și 
obositor; pâine caldă se 
cumpără repede și ușor de la 
magazin. Mi-am tricotat din 
lână un pulover și apoi mi-a 
părut,rău de timpul pierdut 
cu munca la el. Cos la 
mașina electrică în zile mari 
și prefer să o las pe mama 
care are mai multă răbdare 
cu acul și ața... Știu și îmi 
place să țes la război dar 
dacă nu aș duce eu însămi 
"război" cu timpul...

Aș vrea să o învăț pe 
Adela tot ce știu doar pentru a 
nu se pierde undeva in negura 
vremii acele munci pe care 
bunica ie făcea mereu. Ritmul 
vieții e altul acum, pulsul tim
pului e mai grăbit, lucrurile se 
cumpără de-a gata, încet 
uităm cum se face o pâine, nu 
știm cum arată un război de 
țesut, ne coasem doar nasturii 
și nu cunoaștem nici inul, nici 
cânepa și nu am văzut cum e 
lâna tunsă de pe oi.

Timpul aleargă peste noi.
Ina DELEANU

• - Logodnicul meu, se laudă o' 
tânără, spune că sunt a opta 
minune a lumii.

- Și tu ce i-ai răspuns?
- Să nu cumva să-l întâlnesc cu 

vreuna din celelalte șapte, că am 
terminat-o cu el!

• - Știi că am învățat să gătesc 
cât a fost plecat soțul meu?

- Da... și ce-a spus când s-a 
întors?

- A plecat iar...
• între prieteni:
- îti plac femeile vorbărețe?
- Nu!
- îti plac femeile cheltuitoare?
‘ Nu!
- îți plac femeile îmbrăcate 

fistichiu?
- Nu!
- Atunci de ce naiba îi faci curte 

soției mele?!
Culese și "asezonate" 

de Hie LEAHU, » —'

DEVA. Instantaneu la noul magazin de optică OPTINOVA, opticiana CORINA 
SURDUCANprezentând unei cliente ultimele noutăți în materie de ochelari. 

Foto: Traian MÂNU

DOAMNA 
ERIKA

De mai bine de două decenii, 
numele doamnei Erika este rostit 
cu respect de deveni. Avea cineva 
nevoie de o baterie pentru baie 
sau de un simplu fluturaș, de 
faianță sau de cap de armătură, 
spunea: merg la doamna Erika. 
Nu numeau magazinele "Sanitas" 
sau "Venus", ci o numeau pe 
dumneaei. Știau că în magazinul 
pe care-l conduce găsește nu 
numai marfa dorită, ci și un sfat 
competent. Un sfat dat nu de la 
înălțimea atot
știutorului, ci de 
la aproapele 
care-ți înțelege 
și nevoia ș 
posibilitatea de 
care dispui.

Calmul, com
petența, corectitudinea, 
respectul, solicitudinea, vorba 
caldă - iată dominantele care 
definesc personalitatea dnei Erika 
Cojocaru, de câțiva ani adminis
trator la S.C. Sanex Comimpex 
SRL Deva, dar bine cunoscută din 
magazinele de stat, profilate pe 
articole sanitare, de uz 
gospodăresc sau de chimicale. în 
ele și-a câștigat aprecierea 
cumpărătorilor, respectul. 
Respect împrumutai și colecti
vului cu care a lucrat și lucrează.

Când a venit de la Anina la 
Deva, dna Erika avea o 
experiență de două decenii în 
comerț. A adus cu dumneaei 
corectitudinea, însușită de copilă 
și nu s-a abătut de la ea. "N-am 
avut niciodată lipsă sau necazuri 
la inventare. Este adevărat că, 
uneori, se strecura un fel de 
teamă în suflet, dar de fiecare 
dată a învins corectitudinea - 
recunoaște, cu modestia ce-i 
luminează chipul tânăr încă - dna 
Erika Cojocaru.

Rețete culinare vegetariene
> Chifteluțe de dovlecel. Cantități: 1 kg dovlecei, 2-3 cepe, o 

lingură de pesmet, 5 linguri făină, 2-3 felii de pâine înmuiată și 
stoarsă, 1 legătură verdeață, sare, 2-3 căței de usturoi.

Dovleceii se spală, se curăță de coajă și de semințe și se rad pe 
răzătoarea mică. Ceapa se toacă mărunt și se adaugă la celelalte 
ingrediente, se adaugă sare și se fac chifteluțe care se prăjesc în 
tigaia de teflon acoperită cu un capac. Când sunt gata, se stropesc 
cu puțin ulei.

> Drob de conopidă. Ingrediente: o conopidă, 2 cepe, 3 
linguri făină, 3 linguri pesmet, mărar verde, o linguriță vegeta 
naturală, ulei, sare, 2 linguri bulion, un pahar nuci măcinate.

Se fierbe conopida în apă puțin sărată și se scurge. Separat se 
călește ceapa cu puțină apă, se pun nucile și se ia de pe foc. 
Conopida fiartă se zdrobește cu furculița, se amestecă cu ceapa și 
nucile, mărarul tocat mărunt, vegeta, uleiul, pesmetul, bulionul și 
făina; se tapetează o tavă, se pune compoziția în ea și se dă la cuptor 
35 min. Când este aproape gata se scoate tava și se stropește drobul 
cu puțin bulion amestecat cu ulei și se mai dă câteva minute la 
cuptor.

- Salată de vinete. Ingrediente: 2 kg vinete, 2 cartofi, 100 
ml ulei, 3-4 cepe, 1 lămâie, sare.

Se coc vinetele, se curăță cât timp sunt încă fierbinți, se lasă la 
scurs 30 minute, apoi se toacă cu un cuțit de lemn, după care se pun 
într-un castron. Cartofii se curăță, se fierb, se pasează și se freacă 
așa ca maioneza cu uleiul turnat în fir subțire. Se adaugă zeamă de 
lămâie și puțină sare. Apoi se omogenizează cu 
vinetele, se potrivește de sare și se adaugă ceapa i 1 
tăiată foarte fin. în loc de ceapă se poate folosi ălîfy
usturoi. Se ornează după dorință.

(Din volumul “Pro sănătate" - v 
autori dr. Radu Pop și farm. Elena Pop)

- Au fost grele deceniile 
de muncă?

- Nu mi s-au părut grele, 
pentru că am venit cu plăcere la 
lucru. Deși orarul n-a fost 
niciodată comod. Să fii toată ziua 
la serviciu, doar diminețile, serile 
și noaptea acasă cu familia, cu 
treburile gospodărești... Dar 
dacă aceasta mi-a fost munca, 
alta nu văd să fi făcut... E drept 
că oboseala s-a acumulat cu 
anii, dar asta nu trebuie s-o

intuiască clientul. Cal
mul și solicitu

dinea ne înso
țesc.

- Ca și pe 
colegele 

d u m n e a - 
voastră din co-

lectiv.
- Da, cu Lenuța Ruda 

lucrez de 20 de ani. De la mine 
a deprins munca în comerț. 
Ana Giurgiu a mai lucrat în 
acest domeniu, doar suntem o 
echipă.

O echipă de muncă și 
solicitudine, de mame și 
bunicuțe. întruchipări vii ale 
feminității, dar protiguitoare de 
granit ale familiei. Ochii lor nu 
sunt cruțați de lacrimi când se 
gândesc la cei dragi din familie. 
Cum am văzut și ochii dnei 
Erika când mi-a vorbit despre 
fiul Marcel și nora Monica, dar 
mai cu seamă despre nepoțelul 
Mark. Natura i-a dat cu 
amândouă mâinile dnei Erika 
bunătate, vrednicie, onestitate. 
Ele i-au împodobit munca și 
viața, apropiindu-ne-o de 
suflete ori de câte ori îi 
spunem: “Bună-ziua, doamnă 
Erika".

Lucia LiCiU
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Zona (arii - cea mai 
aglomerata parte a 

municipiului

în linii mari. Legea pământului 
s-a aplicat

Interviu cu ana Mărioara Gherman,
șefa Biroului registrului agricol din cadru! Primăriei Deva

Fără nici o discuție, zona 
Gării este cea mai aglomerată 
parte a municipiului reședință a 
județului nostru. Faptul acesta 
are o explicație simplă: aici se 
află cele două porți de intrare în 
urbe - cea feroviară și cea auto. 
Aici se află, de asemenea, 
capătul de linie al transportului 
urban ca și dispeceratul ce diri
jează activitatea acestuia. în zo
na gării se află cea mai impor
tantă stație de taxiuri ca și locul 
de unde pleacă în cursă minita- 
xiurile ce circulă în localitate sau 
—

• Mare încărcătură de oameni și mașini
• S-au împuținat arădenii, spre bucuria oltenilor
• "Feroviarul" din podul gării continuă să hiberneze
• Conflict pe cate să se stingă
• Taxiurile - în grevă fără voie
• Comerțul s-a adaptat situației
• Mai încap comentarii?, Deloc.

\_______________________ _ _________________________ /
pe rute extraurbane. Din pricinile 
de mai sus aici se înregistrează 
o mare încărcătură de oameni și 
de mijloace de transport și-i dă 
acestei părți a Devei câteva 
trăsături specifice. Urmărind 
vreme mai îndelungată cum se 
derulează viața în perimetrul 
respectiv ne-am permis unele 
observații pe care le punctăm 
succint în continuare.

Trenurile dlui Traian Băses- 
cu circulă, atunci când vremea 
este frumoasă, destul de regulat. 
Cum se zburlește o leacă timpul 
însă încep să întârzie câteva 
minute sau mai multe. Cel mai 
aglomerat tren este cel ce vine 
de la Arad, căci cu el călătoresc 
legumicultorii și lăptăresele din 
această parte a țării încărcate 
cu saci cu legume și bidoane cu 
lapte, smântână ș.a. în această 
vară, cum bine a observat cine
va, cantitățile de legume venite 
pe piețele Devei sunt puține, 
arădenii având, credem, de su

ferit din pricina inundațiilor și a 
vremii extrem de capricioase. 
Faptul acesta este în favoarea 
oltenilor care au adus și aduc 
marfă multă, dar nu cu trenul, ci 
cu mașinile. Gara își primește oas
peții curată, bine întreținută, cu 
multe flori pe peroane, cu unități 
comerciale mici, dar cochete, ce 
asigură o mare varietate de măr
furi, în condițiile unei serviri rapide 
și politicoase. Doar marele restau
rant ''Feroviarul'' din podul gării - 
cum se zice, continuă să fie în
chis. Barul situat la mezaninul 

clădirii nu reușește să-l supli
nească întrucât nu servește pre
parate culinare, ci doar băuturi, ca 
și unitatea din sala mare a gării și 
alte amenajări comerciale mai mici 
din apropierea acesteia.

Scăpând, datorită recesiunii 
economice în care se zbate Ro
mânia, ca și gara de altfel,'de co
horta de navetiști ce o aglomerau 
cu mai mulți ani în urmă, autogara 
este foarte liniștită. Curată, îngrijită, 
asigură puținilor călători ce ape
lează la serviciile ei toate condițiile 
unui transport civilizat. Autobuzele 
"Coratrans", "Corvintrans", și 
"Crișbus", curate, cochete, pleacă 
și sosesc în strictă conformitate 
cu graficul, pe rutele ce s-au împu
ținat foarte mult. Multe însă por
nesc în cursă aproape goale ceea 
ce a determinat "Coratrans" să-și 
reducă, pentru o perioadă, mijloa
cele ce circulă pe ruta Deva-Hu- 
nedoara. Concurența neloială între 
cele trei societăți, pe de o parte, și 
cei cu minitaxiurile, pe de altă par

te, a determinat blocarea ramifi
cației de la Sântuhalm, cu câ
teva zile în urmă - fapt disperat 
pe care însă nu-l aprobăm. Să 
sperăm că discuțiile ce au avut 
loc la Prefectură vor dezamorsa 
conflictul dintre cele două părți, 
în interesul amândurora.

în gară, se află principala sta
ție pentru maxi și taxiurile obiș
nuite care îi i-au și-i duc unde au 
treabă pe cei ce vin la Deva cu 
trenurile sau autobuzele. Am se
sizat că în municipiul nostru taxi- 
metriștii nu sunt agresivi, ca în 
marile orașe. Ei nu le smulg călă
torilor bagajele din mână - și bine 
fac - ci așteaptă ca aceștia să-i 
contacteze. Adevărul este că 
aceste mijloace de transport nu 
prea au clienți pe timpul zilei, de 
aceea îi vezi pe mulți patroni ple
când cu mașinile goale din gară, 
în căutarea norocului ce s-ar afla, 
ipotetic vorbind, în altă parte. Mini
taxiurile n-au un loc anume unde 
să-și ia clienții, de aceea cam 
încurcă și deranjează mijloacele 
transportului în comun urban. Dar 
este un aspect ce-i privește di
rect și personal pe cei în cauză, 
ei înșiși putând să evite conflic
tele ce se pot ivi, șau, poate, s-au 
ivit deja.

Marea încurcătură din zona 
gării își pune, firesc, amprenta și 
pe comerțul de aici. Se practică, 
în special, comerț cu produse cu 
consumul pe loc - cornuri, dul
ciuri, cafea, suc ș.a. Cea mai 
importantă unitate din zonă este 
Ardealul - profilat pe desfacerea 
de preparate culinare, în prin
cipal, "Macul Roșu" ș.a., acesta 
din urmă profilându-se, mai ales, 
pe vânzarea de băuturi alcoolice. 
A dispărut, ne place să sem
nalăm asta, o fostă cârciumă 
sordidă - n-o mai numim, că n- 
are rost -, în locul ei funcționând 
o unitate a firmei "Dialog".

Rep.: Cunoaștem că - ziarul 
nostru a consemnat adeseori 
acest fapt în coloanele sale - în 
municipiul Deva s-a muncit cu 
tenacitate pentru înfăptuirea 
prevederilor Legii 18/1991.

M.Gh.:Ne bucurăm să au
zim asemenea apreciere. într- 
adevăr, atât comisia municipală, 
cât și topometriștii și lucrătorii 
biroului nostru s-au străduit sa
și împlinească menirea în ce pri
vește stabilirea sau restabilirea 
dreptului de proprietate asupra 
pământului și punerea acestuia 
în posesie.

Red.: Făcând un bilanț, fie și 
aproximativ, în ce stadiu a ajuns 
aplicarea legii?

M.Gh.: 99,9 la sută din cei 
ce aveau dreptul la pământ au 
intrat în posesia lui. chiar dacă 
nu toți pe vechile amplasamente.

Constructori pe schele Se pot vedea in centrul vechi ai Devei, Ktcrănd la 
nouț sediu el Curții de Conturi

Foto Anton SOC AC!

Red.: Faza cea mai impor
tantă și mai dificilă în aplicarea 
legii este măsurarea pământului. 
Unde a ajuns această operație?

M.Gh.: în localitățile Cristur, 
Archia și Bârcea s-a încheiat, la 
Sântuhalm s-a măsurat pe 90 la 
sută din suprafață. La Deva se 
lucrează la împărțirea livezii de 
pomi.

Red.: Măsuratul a fost urmat 
de întocmirea hărților, proceselor 
verbale și eliberarea titlurilor de 
proprietate. Câte titluri s-au dat 
până în prezent?

M.Gh.: La Bârcea - 104, adi
că toate, la Archia - 59 (aici avem 
un caz nerezolvat), la Cristur - 
438, la Sântuhalm - 179, iar la De
va - 624.

Red.: Mai știm că ați atras în 
comisia de fond funciar oameni 
foarte harnici, că ați avut topo- 

metriști proprii.
M.Gh.: Da. Dnii Vaier Boldu- 

ra și Gheorghe Diaconu lucrea
ză încă de la început la aplicarea 
legii, am angajat la primărie doi 
specialiști în topometrie.

Red.: Dnă Mărioara, Legea 
169 stipulează că se pot 
restitui celor ce au dreptul pâ
nă la 30 ha pământ. Primăriile 
au datoria să primească cereri 
de la cetățeni.

M.Gh.: S-au depus 921 de 
cereri pentru circa 400 ha teren.

Am înregistrat aceste cereri, 
le-am centralizat și am înaintat 
situațiile cerute la Prefectură.

Red.: Are, la ora actuală, 
Deva suprafață de pământ ca să 
satisfacă cererile?

M.Gh.: Nu, nu are. Să ve
dem ce soluții se vor găsi și le 
vom aplica și noi la Deva.

Cine dijmuiește 
trandafirii?

Dl Octavian Popa, un 
prieten statornic al ziarului 
"Cuvântul liber", de pe stra
da Crizantemelor 5, bl. M3, 
et.3. ap.27, ne-a scris recent 
aducându-ne la cunoștință 
un faot. în ziua de 26 iunie, 
la ora 10,15, a văzut de la 
geamul bucătăriei cum două 
femei de ia zone verzi, tăiau 
cu o foarfecă toate exempla
rele mai frumoase de tran
dafiri din zona verde. Una îi 
tăia și-i dădea celeilalte care 

le ascundea sub un halat 
lung. A telefonat la zone verzi, 
la primărie și în cele din urmă 
a găsit-o pe dna Cristea, șefa 
de secție, l-a spus scena și 
dumneaei a răspuns că tran
dafirii s-au tăiat pentru a fi al- 
toiți. Atunci de ce una din cele 
două femei îi ascundea?

Șahiștii
Când nu plouă, chiar dacă 

nu este vreme frumoasă, în 
parcul din fața casei de cultură 
se adună cam aceiași oa
meni împătimiți de acea pa
siune fierbinte și încăpățânată

- șahul, supranumit și 
sportul minții. Se așează pe 
băncile de aici și încep trea
ba. Imediat în jurul perechi
lor se adună chibiții. La une
le partide comentariile și 
chiar sfaturile sunt permise, 
la altele nu, depinde de pro
tagoniști. Aici se desfășoară 
un adevărat campionat mu
nicipal de șah. Cel mai re
dutabil dintre jucători este 
un domn scurt și gros ce nu 
prea are adversari și nu ac
ceptă să se înfrunte cu ori
cine, numai cu cei de valoa
rea durtinealui. Ca să nu-și 
strice stilul. ♦

r------------------------
1 ProstituțieI

Elena Ramona Anuței, de 17 
I ani, din Orăștie, și Lucica Ba- 
| crău, din Geoagiu, se
■ apucaseră de practicarea unei 
. meserii vechi de când este 1 lumea lume. Au fost depistate 
| pe raza municipiului Deva 
| acostând șoferii aflați în tranzit 
. cu care făceau sex, cum se 
* zice în filmele străine, în schimbul 
I unor foloase material-financiare.

Le plăcea carnea
| Nu știm cum este organizată
■ munca și asigurată paza la S.C. 
1 Decebal S.A. Deva, dar aici se 
X.

înregistrează frecvente furturi de 
carne. Ultimii - oare? - care au 
apelat la acest procedeu sunt 
Marinela Szăsz din Deva, str. Scă
rișoara, bl. 32, ap. 32, prepara
toare la susnumita unitate și Maria 
loja, str. Mihai Eminescu, bl. 42, ap. 
21, de aceeași meserie cu prima 
citată, care au sustras de la locul 
lor de muncă mai multe kilograme 
de carne proaspătă. De unde se 
vede că le plăcea teribil carnea, 
dar numai cea din furat.

Băut la volan

I 
I 
I
I 
I

Cu ocazia efectuării servi- | 
ciutui de patrulare, lucrători ai ■ 
Biroului Poliției Rutiere l-au de- ! 
pistat pe numitul Petru Stăncu- I 
lescu din Deva, la volanul auto- | 
turismului HD - 02 - NWG, mer- | 
gând pe strada Mihai Eminescu . 
în zig-zag. Pierzând, din cauza I 
beției, controlul volanului, șoferul | 
beat a lovit două autoturisme | 
parcate regulamentar. Treaba ■ 
asta îl va costa serios. !

Pagină realizată de Traian BONDOR

I 
I

I

Prețurile pieței 'i
Prin bunăvoința dlui loan Bonta, șeful Administrației pieței I 

| centrale din Deva, am aflat cu cât se mai vând legumele, | 
| fructele, lactatele și florile, lată cu cât: cartofii - 3500 lei/kg, | 
. ceapa - 3000 lei/kg, varza - 1500 lei/kg, conopida - 6000 lei/ 
1 kg, fasolea verde - 5000 lei/kg, castraveții - 3000-4000 lei/kg,
I roșiile - 1500-2000 lei/kg, caisele - 10000 lei/kg, ardeii grași I 
| - 1000 lei/buc., ardeii iuți - 3 buc la 1000 lei, vinetele - | 
■ 10000 lei/kg, perele - 5000 lei/kg, litrul de lapte - 2500 lei, ■ 
! brânza dulce - 6000 lei/kg, telemea de oi - 25-28000/kg, ! 

I smântână - 5000 lei borcanul de 400 g, telemeaua de vaci - I 
| 22000 lei/kg, cașul - 25000 leikg, ouăle cu 700-800 lei | 
| bucata. |
, lată și prețul florilor pe fir: garoafa - 2000 lei, gladiola -. 
* 5000 lei, gerbera - 5000 lei, trandafirul - 5000 lei ș.a. •

( "Mărci - dolari" nu' 
se lasă

Dolarul, în raport cu leul 
românesc, coboară, dar mai 
ales urcă, de la o zi la alta, 
între cele două monede 
desfășurându-se o luptă 
crâncenă. Dolarul se îmbă- 
țoșează tot mereu, leul abia 
își trage răsuflarea, dar nu 
cedează. Treaba aceasta în
să nu-i deranjează, nu le în
curcă activitatea celor ce se 
adună în apropierea barului 
"Opera" și-i abordează pe 
cetățenii ce trec prin Zonă cu 
îndemnul "mărci - dolari

cumpărăm", t.e-am urmărit 
îndeletnicirea vreme de mai 
multe zile, la ore diferite, l-am 
găsit pe cei vreo opt-zece băr
bați, în special tineri, la da
torie. Când vremea era caldă 
munceau în pantaloni scurți și 
cu cămașa descheiată. Atunci 
când vremea era friguroasă - 
și am avut multe astfel de zile 
- "lucrau" înfofoliți puternic, dar 
tot tremurau. Când timpul era 
de-a dreptul câinos își pără
seau pentru câteva minute 
treaba, intrau în barul "Opera" 
și dădeau pe gât o tărie ca 
să-și alunge dârdâiala și plic
tisul. Căci - am notat treaba 
asta - clienți nu prea aveau.

Lucru de altfel de înțeles, în
trucât în Deva funcționează 
multe unități de schimb va
lutar. Dar cei cu mărci și dolari 
nu se lasă.

(Ghici cine sună la ușă

Le-am auzit discutând pe 
două femei, fără să trag cu 
urechea, căci vorbeau tare:

- Să vezi, tu, zice una. Alal
tăieri pe la prânz mă aflam 
singură acasă, bărbatu' meu 
se dusese la piață, iar băiatul 
la un prieten. Deodată aud 
soneria sunând lung și puter
nic. Am crezut că-i bărbatu'

meu, dar când am deschis 
ușa, cine crezi că era în 
prag?

- Soțu' tău.
- Nu, tu. O țigancă. 

"Doamnă faină, dă-mi niște 
bani să-mi cumpăr o pâine" - 
mi-a zis cu glas mieros. Bani 
mărunți n-aveam, că-i luase 
al meu cu el. Aunci i-am ofe
rit țigăncii o pâine întreagă. 
M-a refuzat zicând că bani îi 
trebuie, l-am închis ușa în 
nas. Am auzit-o bombănind 
dincolo de ușă. Poate mă 
înjura.

- Poate. Am mai auzit 
astfel de întâmplări. S-au 
obrăznicit de tot țiganii.

......................... -........... -Z
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COMEMORĂRI

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Instalez interfoane scară, în 
rate. Tel. 624055, după ora 18 
(8657)

• Vând teren la șosea, în 
Sîntuhalm. Tel. 260065 (8673)

• Vând garsonieră, Dacia, 
bl.8, ap.46, etaj 3. Tel. 623914, 
orele 10-13, 16-20 (8674)

•Vând casă Ilia. Tei. 218771, 
sau str. Libertății, nr.3 Ilia (3489)

• Vând casă, sat Barbura, 627527 (9029)

• Doriți 2 milioane/lună în 
buzunar? Sunați azi, start ime
diat DS MAX Canada deschide 
în România 30 de noi divizii de 
marketing-publicitate. Pregătire 
gratuită pentru formare. Ex
periența nu este necesară 054/

• Regrete eterne, un gând 
pios și tristă aducere aminte 
la 7 ani de la trecerea în 
veșnicie a celei ce a fost lu
mina vieții mele,

prof. GEORGINA ROVENȚA 
-Nica-

Slujba de comemorare 
duminică, 19 iulie 1998, la 
Mănăstirea Crișan. Dumnezeu 
s-o odihnească în pace! Soțul. 
(8505)

Băița, preț negociabil. Tel. 
624472 (3491)

• Vând 2 case în Bobâlna, 
preț 50.000.000 și respectiv 
100.000.000 lei, negociabil. Tel. 
730228 (8668)

• Vând casă, pământ, pă
dure, sat Covragi, comuna 
Bretea Română nr. 37, Nela

DIVERSE

• Duminică 19 iulie 1998, ora 
19, MARE NEDEIE la LEȘNIC. 
Cântă Natalia Mariș și Puiu 
Codreanu (8697)

• Liceul de Informatică Hune-
(zona Hațegului). Tel. 216256, 
Deva. (9014)

• Vând Dacia 1310, fabricație 
1991. Simeria tel. 260205, orele 
19-21 (8670)

• Vând Dacia 1310, an fa-

doara solicită oferte pentru 
efectuarea unor lucrări de re
parații. Depunerea ofertelor se 
face până la data de 23 iulie 
1998. Documentația se găsește 
la sediul liceului, str. Victoriei nr.

bricație 1995, preț negociabil. 
Informații Deva tel. 620701 
(3490)

• Vând microbuz VW Trans
porter, înmatriculat, stare foarte 
bună. Informații la tel. 731271 
sau 094/598636 (7210)

• Vând motor tractor U 650

23, Hunedoara. Informații supli
mentare la tel. 717959 sau la 
sediul liceului. (8200)

• Grupul Școlar Industrial 
Minier Barza-Criscior solicită 
oferte de proiectare centrală 
termică. Termen de depunere 
a ofertelor: 23 iulie 1998. întor

și remorcă auto, 5 tone, tel. mâții
247165 (9009)

• Vând vitrină mezeluri, 2 m 
lungime, preț 3.000.000 lei. Tel. 
223236 (8696)

• Vând mașină de brodat 
respete. Tel. 039/611134. (OP)

• Vând dormitor complet și 
dalmațieni pereche, 1 an. Tel. 
621446. (9041)

suplimentare la tel.
656592 (8504)

ÎNCHIRIERI

PIERDERI

• Pierdut certificat de înre
gistrare fiscală nr. 395/1T/1993 
aparținând SC Valentino Impex 
SRL Geoagiu Băi. Se declară 
nul. (8672)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Spăriosu Dan. Se de
clară nul. (8456)

• Familiile Moldovan și 
Cîndea anunță cu profundă 
durere dispariția celui care a 
fost un minunat soț, tată și 
bunic

IOAN CÎNDEA
înmormântarea va avea loc 

astăzi, 16 iulie 1998, cu înce
pere de la ora 13, la Cimitirul 
Ortodox din satul Boiu, co
muna Rapolt. Dumnezeu să-l 
ierte și să-l odihnească în 
pace! (8683)

• Colegii de la Tribunalul 
Hunedoara sunt alături de 
colega Molddvan Aurica la 
decesul tatălui

IOAN CÎNDEA
Dumnezeu să-l odih

nească! (8683)

• Colectivul Judecătoriei 
Deva este alături de doamna 
judecător Aurica Moldovan, 
greu încercată prin pierderea 
tatălui drag,

IOAN CÎNDEA
Sincere condoleanțe fa- 

miliei îndurerate ! (8680)

• închiriez pentru 1-2 stu
dente, preferabil anul întâi, 
cameră nemobilată, ultracen
trală, în Timișoara. Informații 
Deva tel. 216442. (8654)

. ORICB OCAZIE,

• Suntem alături de buna 
noastră prietenă Aurica Mol
dovan în momentele de pro
fundă durere, prilejuite de 
decesul tatălui

IOAN CÎNDEA
Dumnezeu să-l ierte ! Fa

milia Morariu Jeni și Vasile. 
(8685)

• Suntem alături de buna 
noastră prietenă și colegă 
Aurica Moldovan la greaua 
încercare prilejuită de decesul 
tatălui său

IOAN CÎNDEA
Dumnezeu să-l ierte ! Fa

milia Goran Mia și Gil. (8684)

• Familia Marti anunță cu 
durere încetarea din viață â 
dragului lorsoț și tată

MARTI IOAN
înmormântarea va avea loc 

azi, la cimitirul reformat din 
Deva, ora 15. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace! (4950)

• Colectivul magazinului 
alimentar 22 Deva este alături 
de colega lor Marti Maria la 
decesul prematur al soțului ei

MARTI IOAN (IOANCI)
Dumnezeu să-l odihnească 

în pace! (3483 )

Bugetul de 
stat

Veniturile încasate efec
tiv la bugetul de stat pe pri
mele patru luni ale anului au 
însumat 19906,51 miliarde 
lei, iar cheltuielile au fost 
de 24971,964 miliarde Lpi. 
Deficitul înregistrat este de 
5065,454 miliarde lei. Acest 
deficit reprezintă 1,23% din 
PIB-ul estimat pentru anul 
1998. Tot deficit înregistrea
ză și bugetul asigurărilor 
sociale, de 598,755 miliarde 
lei. Doar la bugetele locale 
se înregistrează un exce
dent de 270,915 miliarde lei. 

Ina JURCONE
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Taxă pe carburanți
Persoanele fizice cu domiciliul în România trebuiau să achite la 

ieșirea din țară o taxă de 250% pe carburanți, în cazul călătoriilor 
întreprinse cu autovehiculul, dacă efectuau mai mult de o călătorie 
pe trimestru. Acestea constituiau prevederile HGR nr. 812/1994 și 
s-au anulat. Deoarece noua hotărâre a intrat în vigoare din 25 iunie, 
iar decizia de anulare a taxei a fost transmisă vămilor după data de 
1 iulie,«j'n acest interval respectivele taxe au fost totuși încasate. 
Posesorii de autovehicule își vor putea recupera acești bani dacă 
se prezintă la punctele de trecere a frontierei unde au depus taxa, 
cu chitanța originală și o cerere scrisă.

Noutăți în învățământ
întreg procesul de învățământ va fi restructurat pe cicluri 

curriculare de școlaritate, atât pentru învățământul obligatoriu cât și 
pentru cel liceal. Aceste cicluri sunt periodizări ale școlarității cu 
scopul de a focaliza obiectivul major al fiecărei etape școlare și de 
a regla astfel procesul de învățământ.

Ciclurile curriculare propuse sunt:
- ciclul achizițiilor fundamentale - grupa pregătitoare a 

grădiniței și clasele I - II;
- ciclul de dezvoltare - clasele III - IV;
- ciclul de observare și orientare - clasele V - IX;
- ciclul de specializare - clasele XII - XIII.
Se urmărește o mai bună continuitate privind trecerea de la o 

treaptă de școlarizare la alta prin transferul de metode didactice, 
stabilire de conexiuni la nivelul curriculum-ului, crearea premiselor 
pentru extinderea școlarității.

Bani albi pentru zile negre
Conform Legii nr. 145/1997 privind asigurările de sănătate, acestea 

sunt obligatorii și funcționează descentralizat, pe baza solidarității și 
subsidiarității și a dreptului la alegeri libere de către asigurați a 
medicului, a unității sanitare și a casei de asigurări de sănătate.

Potrivit Legii, de la 1 ianuarie 1999 va începe funcționarea caselor 
de asigurări de sănătate. Cu toate că pentru unele categorii sociale 
contribuția la fondurile de sănătate se plătește prin reținerea cotei din 
salariu de către cel ce l-a angajat, alte categorii sunt obligate să-și 
plătească ele singure această contribuție. Această categorie o 
reprezintă micii meseriași, liber - profesioniștii, taximetriștii. Plata se 
face o dată cu plata impozitului pe veniturile obținute din practicarea 
meseriei sau a profesiei, în data de 15 a ultimei luni din fiecare 
trimestru în parte. Pentru a se putea beneficia de protecție în domeniul 
sănătății și după 1 ianuarie 1999, cei care nu suntsalariați, nici liber- 
profesioniști, șomeri sau pensionari trebuie să plătească și ei la 
ghișeele Trezoreriei 5% din salariul minim pe economie.

!na JURCONE
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IdolarSUA 8646 lei
1 marcă germană 4807 lei
100 yeni japonezi 6142 lei
1 liră sterlină 14160 lei
1 franc elvețian 5709 lei
1 franc francez 1434 lei
100 lire italiene 488 lei

Cursurile incluse în această listă au la bază cotații ale so
cietăților bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața va
lutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în 
tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.

cu sediul în l)cva, str. I 
Decembrie, nr. 30, 

angajează 
analist-

programator
cu o vechime minimă de 
8 ani.

Informații la biroul 
personal, telefon 233614 
sau 233613, interior 18.

NUTRIENTUL
VINDE

din producție proprie

Pui 
alitatea I

Greutate medie 
1,3-1,5 kg

la prețul de 15.900 leî/kg

Carcasă și ML 
preparate 
din porc

Căutăm disiribuhofi de nutrețuri 
concent rale și concentrate furajere

Informații la tel: 059-370.603: 
059/370.572; 059-453.051

VREMEA
Vremea este în continuare instabilă. în nord-vestul 

țării va ploua pe arii extinse. Maximele termice vor fi
r
?
5 cuprinse între 22-29 grade. Se înregistrează o

c presiune atmosferică de 750 mm coloană de mercur.presiune atmosferică de 750 mm coloană de mercur. 
Cerul va fi mai mult noros, iar ploile se vor extinde.

ț 
c

%

SCMOBIMETSA
Hațeg

Se convoacă Adunarea Generală a
Acționarilor de la S.C. “Mobimet" SA Hațeg 
în data de 29.07.1998, ora 11, la sediul socie
tății din Hațeg, str. Râul Mare, nr. 94, județul 
Hunedoara, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bilanțului pe semestrul I 1998
2. Diverse.
La Adunarea Generală pot participa toți 

acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la 
data de 06.02.1998.’

Acționarii pot fi reprezentați prin procuri 
speciale, conform legii, depuse la sediul 
Societății Comerciale până la data de 
24.07.1998.

în cazul în care nu se asigură cvorumul 
necesar pentru prima convocare, a doua 
convocare va fi pentru data de 30.07.1998 în 
același loc și la aceeași oră.\ .. . -----/

Baroul American sprijină 
restructurarea legislației și a 

sistemului juridic
Institutul pentru Europa Centrală 

și de Est al Asociației Baroului Ame
rican (CEELI) - organism care oferă 
țărilor din Europa Centrală și de Est și 
Statelor Independente ale fostei 
Uniuni Sovietice asistență juridică 
pentru procesul de modificare și 
restructurare a legislației și a sis
temului juridic - organizează, în peri
oada 12-17 iulie, întâlnirea anuală a 
membrilor săi, la Hotelul Athenee 
Palace din București.

Formele de asistență oferite de 
CEELI includ plasarea de specialiști 
în domeniu, pe termen lung, în țările 
respective, organizarea de specia
lizări pentru juriștii autohtoni, ela
borarea de evaluări scrise ale pro
iectelor de lege și sponsorizarea unor 
seminarii pe teme de interes din do
meniu. Asociația Baroului American 
desfășoară acest program în coo
perare cu Agenția Statelor Unite 
pentru Dezvoltare Internațională 
(USAID) și cu Departamentul de 
Justiție al SUA.

La întâlnirea anuală de la Bucu
rești vor participa membri ai Consi
liului Executiv al CEELI, directorul

executiv, Mark Ellis, personalul biro
ului din Washington, avocați și spe
cialiști pe probleme juridice din cadrul 
CEELI din România, Albania, Arme
nia, Belarus, Bosnia-Herzegovina, 
Bulgaria, Croația, Georgia, Haga, 
Ungaria, Kazahstan, Kirghistan, Leto
nia, Lituania, Macedonia, Moldova, 
Polonia, Rusia, Serbia, Slovacia, 
Tadjikistan, Ucraina și Uzbekistan. La 
întâlnire va participa, de asemenea, 
ambasadorul Harriet C. Babbit, direc
tor adjunct al USAID.

CEELI activează în România 
din 1991. Până în prezent, acest 
organism a colaborat cu Institutul 
de Magistratură din cadrul Minis
terului de Justiție, a contribuit la 
înființarea asocațiilor regionale de 
judecători, a organizat seminarii pe 
teme precum tehnica legislativă și 
lobby-ul și a lucrat cu studenți în 
drept, facultăți de drept și asociații 
ale barourilor la nivel local. De 
asemenea, specialistul CEELI pe 
probleme de drept penal a lucrat 
cu procurori români în domenii pre
cum lupta împotriva corupției, spe
cializări și legislație.

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

168197,164761

PRODUCE Șl VINDE 
TOATE TIPURILE DE:

® CUIE DE CONSTRUCȚII; 
® PLASĂ DIN

® PLASĂ DIN SÂRMĂ ZINCAIĂ^ 
® PLASĂ RAB

w A
uHnniH itt/ibrw;

Vă 
^asigurăm 

că suntemA
___________
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CEL MAI MARE DISTRIBUITOR 
DE ÎMBRĂCĂMINTE IMPORT 

DINȚARĂ

Vă oferă

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

- la cele mai avantajoase prețuri: 5500 
lei/kg + TVA
> îmbrăcăminte nesortată din colectare 
originală

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

Informații: Clițj Napoca, str. luliu Maniu, 
nr.6, tel: 01&/591874; 064/193493

Orar depozit: Zilnic 8-18 
Sâmbătă 8-14

5.C. SCORPION 
COMPANY SRL 
Hunedoara 

vinde prin depozitele situate în Hunedoara, 
str. C-tin Bursan, nr. 1 (centrul vechi) și

Standul Nr. 1 Sîntuhalm - Complex EUROVENUS, 
următoarele produse:

z Pl’I import - 19.500 lei/kg
z PULPE PUI import - 22.000 lei/kg 

prețurile includ TVA
z ARIPI import
z TACÂMURI import
z FICAT PUI import
z MEZELURI import
z ULEI import și indigen
z ZAHĂR

PRETURI FĂRĂ CONCURENTĂ!
La cantități ce depășesc 1000 kg, prețurile 

sunt negociabile.
Relații la tel. 717439, 712611, 718293,

zilnic între orele 8.00-17.00.—

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

Produce și oferă 
consumatorilor

din județul 
nostru și din 
țară cantttati 
nelimitate ae 

came de pasăre.

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

r-

pentru cantități peste 5 tone;
Livrare zilnic, inclusiv sâm

băta.
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Depozitul en gros AROMA din 
Deva,

str. M. Eminescu, nr.48
Desface la cele mai avantajoase prețuri:
> Arome, îndulcitori, acid citric pentru sucuri la dozator;
> Porumb, sare aromatizată, unt cocos si pungi pentru 
POP CORN;
> Pahare plastic unică folosință, casolete, lingurițe;
> Halbe si țapi bere, pahare sticlă, cești cafea porțelan. 

Deva, tel: 212057, 218308; 094/561810

"U" Cluj
FC Argeș
FC Onești 
Dinamo
FC Național
Foresta Fălticeni -
Olimpia SM
Astra Ploiești
U Craiova

CSM Reșița......
Rapid.................
Farul C-ta..........
Gloria Bistrița .... 
Ceahlăul PN....
Otelul Galati.....
Petrolul PI..........
FCM Bacău.......
Steaua...............
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1
Steaua "U" Cluj.............. Oțelul - "U’Cluj....... •FC National - VCluj...................... "U" Cluj - Farul..........
FCM Bacău U Craiova.......... Ceahlăul - FC Argeș.... Foresta - FC Argeș................... U Craiova FCArqcș . ..
Rapid FC Onești.......... Petrolul - FC Onești.... Dinamo - FC Onești................. Astra - FC Oneșb ..
Farul Dinamo.............. Dinamo - Astra........... Olimpia SM • U Craiova................. Dinamo - FCM Bacău
Oțelul FC National...... Farul ■ FC Național. Farul - Aslra.......................... FC Național • CSM Reșița
Gloria Foresta.............. Foresta - Olimpia SM . Otelul - CSM Reșița.............. Foresta • Steaua......
Ceahlăul Olimpia.............. Gloria - U Craiova.... Gloria - Rapid........................ Olimpia SM - Rapid........
Petrolul Astra................... Steaua ■ CSM Reșița. Ceahlăul - Steaua...................... Gloria - Petrolul.....
CSM Reșița FC Argeș............ FCM Bacău - Rapid.......... Petrolul - FCM Bacău............... Otelul Ceahlăul....

U" Cluj 
FC Argeș 
FC Onești 
Foresta 
FC Național 
Olimpia SM 
Astra 
U Craiova 
Rapid

Petrolul 
FCM Bacău 
Steaua 
Dinamo 
Farul 
Gloria 
Oțelul 
Ceahlăul 
CSM Reșița

’U" Cluj 
FC Argeș 
FC Onqști 
Olimpia SM 
FC National 
Aslra 
U Craiova 
CSM Reșița 
Rapid

FCM Bacău 
Steaua.......
CSM Reșița 
Dinamo.....
Gloria.........
Oțelul.........
Ceahlăul.... 
Petrolul......
Farul..........

U" Cluj......
FC Argeș... 
FC Onești... 
FC Național 
Foresta......
Olimpia......
Astra...........
U Craiova... 
Rapid.........

- Ceahlăul....
• Petrolul......
- FCM Bacău
- Dinamo.....
- Foresta......
- Gloria........
- Oțelul.........
- Farul..........
■ Steaua......

"U" Cluj 
FC Argeș 
FC Onești 
U Craiova 
Olimpia SM 
Astra
CSM Reșița 
Rapid 
Steaua

Dinamo
Gloria
Oțelul
FC Național 
Foresta
Farul
Petrolul 
Ceahlăul
FCM Bacău

"IT Cluj 
FC Argeș 
FC Onești 
U Craiova 
Astra
CSM Reșița 
Rapid
FCM Bacău 
Steaua

Gloria.........
Oțelul.........
Ceahlăul....
Dinamo.....
FC Național
Foresta......
FCM Bacău 
Petrolul......
Farul..........

"U’Cluj......
FC Argeș.... 
FC Onești... 
Aslra..........
U Craiova... 
Olimpia SM 
CSM Reșița 
Rapid.........
Steaua.......

Foresta......
Dinamo.....
Gloria.........
FC Național 
Olimpia SM 
Ceahlăul....
Oțelul.........
Farul..........
Petrolul......

"U" Cluj 
FC Argeș 
FC Oneșb 
Rapid 
U Craiova 
CSM Reșița 
Petrolul 
FCM Bacău 
Steaua

Astra
Olimpia SM 
FC Național 
Dinamo
Foresta 
Farul
Gloria 
Ceahlăul
Otelul

"U" Cluj 
FC Argeș 
FC Onești 
Steaua 
Rapid
CSM Reșița 
Ceahlăul 
FCM Bacău 
Petrolul

Olimpia SM 
FC Național 
Foresta......
Dinamo.....
Astra..........
Gloria........
Farul..........
Ceahlăul.... 
Otelul.........

- "U"CIUj......
- FCArgeș. ..
- FC Onești..
- CSM Reșița
- Rapid.........
- U Craiova...
- Steaua.......
- Petrolul......
- FCM Bacău

U Craiova ... 
Astra..........
Olimpia SM 
Dinamo.....
FC Național 
Foresta......
Farul..........
Gloria........
Otelul.........

FC Argeș 
FC Onești 
Petrolul 
Steaua 
FCM Bacău 
CSM Reșița 
Rapid 
Farul 
Ceahlăul

"U" Cluj 
FC Argeș 
Dinamo
FC Național 
Olimpia SM 
Astra
Foresta 
U Craiova 
Gloria

Rapid 
FC Onești 
Oțelul 
Petrolul 
Ceahlăul 
FCM Bacău 
Steaua 
CSM Reșița 
Farul

"U" Cluj.....
U Craiova.. 
Dinamo.....
F(7 Național
Foresta.....
Olimpia SM 
Astra..........
Oțelul........
Gloria........

FC Onești.. 
Farul..........
Ceahlăul....
FCM Bacău
Steaua......
CSM Reșița
Petrolul.....
Ra|.:ir! ........
Oțelul........

U" Cluj.....
FC Argeș ...
Dinamo.....
FC Național
Foresta.....
Olimpia SM
Astra.........
U Craiova..
Gloria........
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Ilia în campanie 
electorală

Două dintre comunele județului se află în 
situații speciale din punct de vedere al primarilor 
- Brănișca și Ilia.

Primarul de la Brănișca a fost suspendat din 
funcție prin ordinul prefectului județului până la 
clarificarea în justiție a unor acte ale sale. 
Primarul lliei și-a dat demisia. Aceasta fiindu-i 
aprobată, Ilia a intrat în campanie electorală, pe 
26 iulie urmând să aibă loc alegerea de primar.

Marți, 14 iulie, am fost la Ilia, lată ce am 
reușit să aflăm în legătură cu campania.

S-a făcut desemnarea președintelui biroului 
electoral de circumscripție și urmează 
completarea acestuia cu delegați ai CDR, PD, 
PSDR, PUNR și PDAR. S-au delimitat cele trei 
secții de votare - la Ilia, la Sîrbi și la Bretea 
Mureșană; s-au stabilit locurile de afișaj 
electoral; s-au întocmit listele electorale cu 
alegătorii, acum făcându-se verificarea lor.

Candidaturile la funcția de primar al lliei/ în 
număr de 5, reprezintă: Convenția Democrată 
Română (Petru Maxim), Partidul Democrat 
(Călin Petrică), Partidul Social Democrat din 
România (Costea loan), Partidul Unității 
Naționale Române (Petru Balaș), Partidul 
Democrat Agrar din România (Eugen Kiss).

Ziua de 14 iulie a fost ultima zi de depunere 
a contestațiilor împotriva candidaturilor. (I.C.)

i Simpozion de 'i 
informatica

5 Casa de Cultură din Deva a găzduit recent un |
■ simpozion organizat de către Dual Comtech SRL ■ 
I Deva, cu ocazia căruia au fost prezentate ‘ 
| programe Microsoft și Ciel, precum și strategiile de |
■ piață ale celor două firme. . •
* Cei peste 100 de participant!, directori de 1 
| societăți comerciale, contabili șefi și reprezentanți | 
i ai administrației de stat, au avut șansa de a veni în ■
* contact cu cele mai noi versiuni ale programelor de 1 
| gestiune economică Ciel, precum și cu pachetele |
■ Windows 98 și Office ale firmei Microsoft.

Participanților la simpozion le-au fost J 
I prezentate noile reglementări pentru gestiunea | 
I economică, una dintre ele de interes deosebit | 
! reprezentănd-o cea referitoare la regimul tipizatelor 1 
I ce pot fi editate pe calculator. Cu această ocazie' I 
| firma Dual Comtech a fost învestită cu calitatea de l 
: distribuitor autorizat Microsoft Ciel și cu cea de ! 
I centru de competență Ciel pentru județul I 
| Hunedoara.

în finalul simpozionului de informatică, cei peste . 
I 100 de participant au avut un dialog cu directorii I 
| generali ai Microsoft și Ciel pentru România, Silviu și | 
. Mircea Hotăran, ocazie în care s-au prezentat . 
I ultimele noutăți în domeniu. De asemenea, cei I 
| interesați au avut posibilitatea de a efectua teste | 
. practice pe calculatoarele instalate special în holul . 
I Casei de Cultură pentru această manifestare de' I 
| interes în domeniul informaticii. j

________________________Cornel^ POENAR ;

De la Dachas la Hipocrate

Jandarmii au o

CINE POATE SPONSORIZA CU UN PROIECT?
Dl Marcu Popescu, primarul comunei Baru, face un apei pe această cale către un 

specialist din județ care dorește să realizeze, prin sponsorizare, un proiect pentru 
construcția unei case cu două camere aparținând unui cetățean din satul Petros (pe 
nume Vasile Crețu), a cărui locuință a fost complet distrusă de inundații. Primarul și cei 
în cauză i-ar fi recunoscători sponsorului. (N. T.):* *

Recenta conferință de 
presă ce a avut loc la Uni
tatea Militară 0812 Orăștie 
a supus atenției gazetarilor 
prezenți (mai multi ca 
niciodată) o problematică 
deosebită.

Promulgarea Legii privind 
organizarea și funcționarea 
Jandarmeriei Române.

Au fost prezenți și au 
vorbit lucruri foarte inte
resante col. Octavian Stra- 
tulat, comandantul Unității 
Militare 0812 Orăștie, maior 
Viorel Sălan, comandantul 
Unității Militare 0451 Deva, 
maior Nicolae Stanei, pur
tător de cuvânt al IPJ Hune
doara, Robert Vîță, ofițer 
specialist la U.M. 0451, 
căpitan Petruța Poenariu, 
purtător de cuvânt al 
Centrului Militar Orăștie.

Astăzi vă prezentăm 
câteva "aprecieri generale" 
exprimate în cadrul confe
rinței de presă. Vom reveni 
asupra acestui subiect.

• După 5 ani de la pro
movarea inițiativei legisla
tive, instituția oamenilor de 
arme este potențată de o 
lege organică proprie: Legea 
ni / 1998 privind orga- 
riiiu.aa și funaționarea 
Jandarmeriei Române.

• Legea consfințește locul 
și rolul Jandarmeriei în 
societatea românească în 
cadrul Sistemului Național de 
Apărare și în cel al ordinii 
publice.

• Dezbaterea îndelungată 
asupra Legii Jandarmeriei 
reflectă maniera autentic 
democratică în care a fost 
elaborat acest important act 
normativ, în sensul identi
ficării celor mai eficiente 
soluții aliniate la modelele 
europene de organizare și 
abilitare a singurei forțe de

ordine publică cu structură 
militară din România.

• De remarcat: în Camera 
Deputaților, la 17 iunie 1997, 
legea a fost adoptată cu 221 
voturi "pentru" și o abținere, 
iar în Senatul României la 9 
aprilie 1998 Legea a fost 
adoptată cu 98 de voturi 
"pentru" și 2 abțineri.

• Legea, prin prevederile 
sale, realizează continuarea 

fireasca a tradițiilor naționale 
românești în domeniul sigu
ranței și ordinii publice.

• Legea Jandarmeriei vine
sâ certifice, în spiritul prin
cipiilor democratice, câ în 
România se aplică pluralismul 
polițiilor, specific modelului 
latin (napoleonian) de orga
nizare și funcționare a 
forțelor de ordine publică (în 
lume funcționează 2 modele: 
cel anglo-saxon și cel latin). 
Modelul latin, de inspirație 
napoleoniană, presupune
existența a două forțe de 
ordine publică, din care una, 
de tipul Jandarmeriei, are 
structură militară.

• Democrațiile moderne 
au renunțat - lucru evident în 
peste 60 de state ale lumii, 
din Franța până în China, din 
Argentina până la Benin - la 
monismul polițienesc.

• Actul normativ în dis
cuție face o delimitare clară 
între misiunile Poliției și atri
buțiile și organizarea Jandar
meriei în raport cu natura 
amenințărilor la adresa ordinii 
publice.

• Aplicarea legii este 
gândită și în perspectiva 
demilitarizării Poliției și 
creării poliției comunitare.

LEGE!
• Prin legea privind 

organizarea și funcționarea 
Jandarmeriei Române s-a 
marcat un moment decisiv 
în procesul remodelării 
armei, armă aflată necon
diționat în slujba LEGII și o 
cetățeanului, iar pe un plan 
mai larg, s-a realizat un pas 
important pe calea afir
mării principiilor statului de 
drept în România.

• Gânduri, speranțe
Până la 1 septembrie, 

noile structuri ale Jandar
meriei trebuie să devină 
perfect operaționale.

• Intr-o recentă decla
rație de presă, coman
dantul Jandarmeriei Ro
mâne, gl.div.dr. Stan 
Stîngaciu, afirma că: "In 
perioada următoare jandar
mii nu-și vor cruța eforturile 
și energia pentru a 
consolida o Jandarmerie 
puternică, o forță militară 
de ordine publică suplă și 
eficientă, loială - ca întot
deauna - valorilor inaliena
bile ale României și ale 
poporului român. Viitorul 
apropiat va confirma do
rința onestă de a recon
firma la valențe superioare 
o instituție de elită în 
serviciul public".

• Atâta timp cât va 
exista Jandarmeria Română 
- și s-a dovedit că este o 
instituție de bună tradiție, 
sigură, credibilă și stabilă, 
cu perspective în timp 
fenomenul infracțional va 
avea numai de suferit.

• Prin această Lege - 
Jandarmeria a devenit cu 
adevărat o forță poliție
nească, împuternicită deplin 
cu exercițiul autorității 
statului.

Valentin NEAGU

“în vin e adevărul" - Expresia 
este atribuită poetului grec 
ALCEU, care a trăit cu șase 
veacuri înaintea erei noastre. Cu 
cât este mai veche, cu atât este 
mai vestită ca și vinul la care se 
referă. Omul la băutură devine 
expansiv, vorbăreț, dezvăluind 
taine, intimități, adevăruri pe care 
le ascundea. îdeea a fost preluată 
și de germani cu următorul înțeles: 
"Adevărul e în vin”. Asta ar 
însemna că în zilele noastre 
trebuie ca cineva să fie mereu 
beat ca să spună adevărul..:

Un renumit cărturar român a 
fost întrebat la un festin de 
comeseni: “Maestre cum trebuie 
să fie vinul pe care îl preferați?’’. 
Răspunsul a venit prompt: 
“Trebuie să fie limpede, culoarea 
să corespundă soiului și vârstei - 
de la incolor la portocaliu sau de 
la rubiniu la brun roșiatic; să aibă 
aroma specifică soiului, buchet, 
iar gustul are o importanță 
hotărâtoare, și mai trebuie să fie 
mult și... gratuit”. După ce a aruncat 
o privire în jur a continuat: “Sifonul 
incolor și inodor a înscris un trist 
capitol în istoria produselor 
vinicole. Vinul aduce glorie 
meselor și pregătește urechile 

..pentru dulceața cântecului. Vinul

Pe strada Libertății din Hunedoara o echipă de muncitoare a serviciului de gospodărire 
condusă de Dorica Andrei lucrând la întreținerea spațiilor verzi.

Foto: Traian MÂNU |
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oțel și beton
Un tânăr de 18 ani din 

Deva a fost depistat de 
lucrătorii Biroului Ordine 
Publică al Poliției municipiului 
ca autor al unor furturi de la 
SC San Emer Ind SRL Deva. 
Claudiu losif Lepădat, despre 
el fiind vorba, era lăcătuș la 
respectiva firmă și în perioada 
ianuarie - iunie a.c. a furat 
profile de oțel și beton de mai 
bine de o jumătate de milion 
de lei.
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i| O fi adminis-

'tratorul, dar...’ 
I Adrian Magalea este ' 
1 administrator la SC Fiesta 1 
| SRL Deva. Ei- bine, în | 
| această calitate polițiștii au | 
■ constatat că nu a înregistrat . 
• contractul de muncă pentru • 
| patru angajați. Și acest | 
| lucru, pentru o perioadă | 
. destul de lungă: ianuarie ’97 . 
' - mai'98. (V.N.) > 

românesc, continua cei intervievat, 
a făcut înconjurul lumii. Papi și dogi, 
regi și nobili, prinți și lorzi din 
occident s-au aprovizionat de-a 
lungul veacurilor cu vinuri 
românești pe care le prezentau la 
banchete și recepții ca pe niște 
băuturi rare și foarte mult 
apreciate”.

Reflecții pentru
1 vacantă
————'

Cărturarul la care mă refeream 
nu știa că vinul poate deveni, în doze 
zilnice moderate, și foarte necesar 
sănătății. Prin energia și căldura pe 
care le degajă, vinul stimulează 
activitatea cardiacă, crescând 
moderat și tensiunea arterială. S-a 
dovedit că din vinul consumat în 
timpul mesei alcoolul se absoarbe 
mai repede și mai complet. 
Aciditatea și substanțele tanante din 
vinul roșu favorizează digestia 
proteinelor. Vinul influențează 
favorabil și sistemul vago-simpatic 
și crește secreția digestivă.

Vinul băut cu moderație 
echilibrează și stimulează forța 
fizică. Este uh tonic pentru mușchi 
și un stimulent pentru spirit. Vinul

Președintele Emil 
Constantinescu în vizită
oficială la Washington
Se află în plină desfășurare 

vizita oficială în Statele Unite ale 
Americii a președintelui României, 
Emil Constantinescu. Șeful 
statului este însoțit de o 
importantă delegație alcătuită din 
miniștri și înalți funcționari de stat, 
oameni de afaceri, ziariști.

Ici închiderea ediției
__________________________________ !_____-

Emil Constantinescu este 
primul președinte român care a 
avut posibilitatea ieri să se 
adreseze Congresului american, 
înaintea discursului, șeful statului 
a participat la micul dejun de 
rugăciune de la Senat și s-a 
întâlnit cu speakerul Camerei 
Reprezentanților, precum și cu 
liderii majorității și minorității din 
Congres.

Tot ieri, președintele Emil 
Constantinescu s-a întâlnit cu 
grupul de susținători ai României 
din cadrul Camerei Reprezen

tanților, grup lansat în acest an la 

este apreciat ca băutura cea mai 
hrănitoare, cea mai prețioasă, 
cea mai energică (Millton). 
Profesorul Arnould din Lille l-a 
caracterizat drept “cea mai 
lăudabilă dintre băuturile 
alcoolice”.

Cercetări recente subliniază 
acțiunea stimulentă a vinului alb 
și pe cea digestivă a vinului 
spumos. Se precizează că numai 
abuzul este vătămător. Ba mai 
mult se recomandă la anemici, 
convalescenți, neuroastenici. Un 
pahar cu vin la masă este indicat 
și bolnavilor cu arteriopatii și 
chiar la unii bolnavi suferinzi de 
inimă. Important este însă să 
respectăm măsura și să 
consultăm în prealabil medicul. 
Pe lângă aceste efecte benefice, 
dacă se abuzează în consumul 
zilnic, pot apărea efecte toxice 
asupra ficatului, inducând 
hepatite cronice sau chiar ciroza 
hepatică.

în concluzie: trebuie să ne 
situăm între tentațiile oferite de 
zeul Bachus și înțelepciunea lui 
Hipocrate.

Dr. Gheorghe ALBU, 
medic primar, Spitalul 

județean Deva,

23 aprilie și compus din 9 
congresmeni republicani și 6 
democrat.

în prima parte a zilei, 
președintelui Constantinescu i- 
a fost atribuită Medalia interna
țională pentru democrație pe 
1998 a Centrului pentru Demo

crație. A urmat deplasarea la 
sediul Băncii Mondiale unde a 
avut o întâlnire cu președintele 
acesteia, James Walkenson.

în paralel cu programul 
președintelui la Washington s- 
au desfășurat lucrările 
parteneriatului strategic și s-au 
semnat o serie de acorduri 
interguvernamentale privind 
cooperarea științifică șl 
tehnologică, folosirea pașnică a 
energiei nucleare, transporturile 
aeriene.

_____________ Mine! BODEAj
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