
Un posibil model de agricultura
împreună cu delegația de 

juialiști din cadrul Ministerului 
inculturii și Alimentației, dna 

ing. Szekely a fost oaspete în 
localitatea Zweltl din Austria 
‘Inferioară, unde au fost urmărite 
probleme de consultanță și de 
organizare a camerelor agricole 
în această țară. Din discuția 
purtată cu dna ing. s-au desprins 
o serie de aspecte cu semni
ficații aparte privind tematica 
urmărită, cât și posibila trans
punere în viitor, ținând seama de 
realitățile de la noi, a modelelor 
întâlnite într-o țară cu agricultură 
ce aspiră spre performanță. Dar 
să vedem, în esență, despre ce 
este vorba.

După cum afirma interlo
cutoarea, în Austria Inferioară

funcționează 15 , ,ere agricole.
Fiecare cameră este formată din 
câte 15 gospodari, care 
reprezintă adunarea generală, 
această cameră apărând

Discuție cu dna 
ing. Angela 

Szekely, inspector 
de specialitate la 
DGAA a județului 

Hunedoara
interesele agricultorilor în 
raporturile lor cu statul sau cu 
alte organizații. Camera este 
finanțată prin aportul 
agricultorilor și din fondurile 
bugetare ce-i sunt alocate. 

Camera are obligația, în raport 
de interesele urmărite și de 
politica agricolă a statului, să 
organizeze cursuri de 
consultanță cu producătorii, 
având stabilit în acest sens un 
program cadru pe o durată de 
zece ani, care se adaptează de 
fiecare dată la schimbările ce 
survin. O importantă parte a 
activității este subordonată 
dezvoltării spiritului între
prinzător, stimulării dorinței de a 
face o afacere profitabilă. 
Ținând seama de realitățile 
concrete, în condițiile când 
pământul din zonă este slab

A consemnat 
Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 8)

SIF "BANAT - CRIȘANA" 
DISTRIBUIE DIVIDENDELE

Cititorii ziarului nostru 
cunosc, desigur, că Societatea 
de Investiții Financiare "Banat - 
Crișana", cu sediul în Arad, este 
organizată pe acțiuni, a fost 
autorizată de Comisia Națională a 
Valorilor Mobiliare, este membră 
a Uniunii Naționale a Orga
nismelor de Plasament Colectiv 
din România și membru al 
Asociației Europene a Fondurilor 
de Capital de Risc.

- Stimate die Lucea Pavel, 
în calitatea dv de reprezentant 
al Sucursalei Deva a SIF 
“Banat - Crișana", vă rugăm 
să ne spuneți ce ar mai trebui 
să știe, la această oră, 
acționarii din județul 
Hunedoara ai SIF “Banat - 
\____________________________

Crișana" despre activitatea 
acesteia?

- în primul rând îi putem 
informa că în anul 1997 cifra de 
afaceri a societății a fost de 97 
de miliarde de lei, proveniți din 
dividende, dobânzi bancare și 
tranzacții de acțiuni, iar profitul 
net însumează 69,7 miliarde de 
lei. De asemenea, acționarii 
trebuie să știe că SIF "Banat - 
Crișana" a evaluat și realizat 
cinci investiții noi, însumând 10,5 
miliarde de lei, în domeniile 
bancar, transporturi și 
agricultură, că a demarat 
tranzacțiile acțiunilor societății pe 
piața RASDAQ și prin Bursa de 
Valori București, că a negociat și 
constituit depozite bancare cu

’ . ■ -f fererțr’s îr '
asigure, ii unei bune lichtiJstâți și 
protejării acesteia de efectele 
inflației.

- Să venim mai la concret 
și să vedem ce dividende vor 
primi acționarii SIF "Banat - 
Crișana"pe anul 1997.

- Suma brută a dividendului 
cuvenit este de 71,50 de lei/ 
acțiune, din care se scade 
impozitul și comisionul 
agentului economic care 
distribuie dividendele, suma 
netă rămânând 64,25 de lei/ 
acțiune.

Interviu realizat de 
Dumitru GHEONEA 
(Continuare în pag. 8)y

în luna iunie.
17.400 de 
absolvenți 
încadrați în r 

muncă
Peste 17.000 de absolvenți ai 

diferitelor tipuri de învățământ au 
beneficiat, în cursul lunii iunie 
1998, de prevederile Ordonanței 
de Guvern nr.35/1997, privind 
stimularea agenților economici care 
angajează tineri absolvenți, 
informează Biroul de Presă al 
Ministerului Muncii și Protecției 
Sociale.

Din cei 17.400 de absolvenți 
încadrați în condițiile O.G. 35, 
9.000 sunt absolvenți de 
învățământ superior, 2.700 de 
absolvenți de învățământ liceal, 
900 de absolvenți de învățământ 
postliceal și 4.800 de absolvenți 
de învățământ profesional, com
plementar și de ucenici.

Pe tipuri de unități, din cei 
17.400 de absolvenți, 9.000 sunt 
angajați de societăți comerciale cu 
capital de stat, 6.600 de către 
societăți comerciale cu capital 
privat și 1.800 de societăți 
comerciale cu capital mixt.

Potrivit prevederilor Ordonanței 
35, Ministerul Muncii plătește, 
pentru o perioadă de un an, 70 la 
sută din salariul fiecărui absolvent 
încadrat. Patronii au obligația să 
mențină contractul individual de 
muncă al angajatului cel puțin trei 
ani. (MEDIAFAX)
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RAC Deva are o noua 
conducere

începând cu data de 14 iulie a.c., Regia Autonomă a 
Cuprului Deva are o nouă conducere. în funcția de director 
general a fost numit dl inginer Ionel Lazăr. Dl ing. Nicolae 
Stanca, ce a deținut funcția de director general până la data 
de 14 iulie, a fost numit în funcția de director tehnic 
producție.

Noul director al RAC Deva ne-a precizat că obiectivul 
principal al noii conduceri este de a promova reforma în 
minerit într-un ritm mai rapid și de a pune pe principii 
economice o activitate ce se confruntă cu mari 
dificultăți. (C.P.)

De la Camera 
de Comerț și 
Industrie a 
județului 

Hunedoara
Camera de Comerț și 

industrie și Oficiul Re
gistrului Comerțului aie 
Județului Hunedoara anunță 
că, în perioada 10-30 august 
1998, își vor întrerupe 
activitatea pentru efectuarea 
concediilor de odihnă pe anul 
în curs.

Activitatea va fi reluată în 
ziua de luni, 31 august a.c., 
după aceiași program.

Mulțumim pentru înțe
legere!

s_______ Comitetul director j

In fsainiicsml! ă
“Au vite, dar n-au inimă”, 

“Bietele animale, stăpânii lor 
își bat joc de ele”, “Toată ziua 
sub soarele torid, nu tu 
umbră, nu tu apă". Vorbele 
de revoltă ale trecătorilor de 
pe șoseaua ce duce din 
orașul vechi spre gara CFR 
Călan nu se opresc aici. Nu-i 
persoană care, văzând vacile 
legate cu lanțuri groase de

șinele de cale ferată sau de alt 
“țăruș", să nu fie indignată de 
nepăsarea cu care stăpânii 
vitelor își “îngrijesc" animalele. 
Marți dimineață, la ora 8, o 
vacă era “plasată" în preajma 
unui container. După-masă, în 
canicula de peste 30 grade C, 
Joiana a avut ceva noroc, 
vârându-și capul între con
tainer și împrejmuirea din

beton a platformei. Surata ei 
însă, cea “amplasată" mai 
aproape de stația CFR, își 
forța lanțul legat de șină, 
alungându-și cu coada 
muștele ce roiau în jur, abia 
răsuflând, însetată, sub 
soarele dogorâtor. “Zi de zi 
le aduc aici", le plâng de 
milă trecătorii. Oare ce-or fi 
gândind stăpânii? (L.L.)

După frezare și asfaltare o echipă a Primăriei Deva execută marcarea bulevardului.
Foto: Traian MÂNU

Drumarii și-au sărbătorit ziua prin muncă. Aspect din timpul turnării asfaltului pe porțiunile 
frezate - lucrare executată de CONTRANSIMEXSA pe bd. Decebal din Deva.

în satele Streisîngiorgiu, 
Valea Sîngiorgiului, Săcel, 
Batiz și Sîntămăria de Piatră 
- aparținătoare orașului 
Călan - necazurile oamenilor 
încă nu s-au stins. Apele care 
au inundat culturi, ulițe, curți 
și case, se retrag încet, dar 
revenirea la normal e 
dureroasă, dăinuie. “Am 80 
de ani, dar n-am văzut apă în 
curte, darămite în casă! - 
spunea cu durere o localnică 
din Valea Sîngiorgiului. O 
rupere de nori ne-a adus, într- 
o jumătate de ceas, apa în 
casă. Cinci case au fost inun
date și fântânile din sat”. “Am 
intervenit cu pompierii și în 

scurt timp oamenii au fost 
asigurați cu apa potabilă - ne 
spune dl primar, Petru Bora. 
Lucrările de ameliorare sunt în 
curs, cu sprijin material 
județean. Aceeași viitură din

Valea Sîngiorgiului a baricadat 
un pod la Săcel. L-a blocat cu 
lemne, l-a făcut baraj și apa a 
pornit pe drum, prin grădini. 
Pentru refacerea podului și-a 
oferit imediat sprijinul 
“Siderurgica" Hunedoara. “Cu 
ce vă putem ajuta?"- ne-a 
întrebat prompt dl Oprița. “Cu 

ciment, cu fier beton". Au fost 
foarte operativi în a ne da o 
mână de ajutor. O mână 
serioasă".

La Streisîngiorgiu s-a 
deversat apa dintr-un canal 

“Cu ce vă putem ajuta?”
care n-a mai fost întreținut. 
Canalele adiacente, care luau 
surplusul de apă, fiind 
colmatate, au ajuns aproape 
nivelate. Când s-a deversat 
apa din canalul mare, a 
inundat vreo 20 de ha cu 
culturi de porumb, cartofi, 
grâu, apoi satul, vreo 15 

gospodării, grădinile. Oa
menilor din sat le-au venit în 
ajutor forțe mecanice de la 
societatea Hidro-Term-Trans 
(HTT), eu sprijinul activ, 
eficient, al directorului Ștefan

Burjan. S-a spart un drum cu 
buldozerele, s-a dirijat apa și 
astfel, la a doua inundație, apa 
n-a mai ajuns în sat. Numai 
pe culturi. Societatea de trans
port a Sidermet Călan a fost 
prezentă cu mașini, care au 
transportat zgură, barând 
șuvoiul de apă. Trebuie însă 

transportate câteva sute de 
mașini de zgură.

Canalul Morii de la Batiz, 
care, de asemenea, n-a mai 
fost întreținut, ba, după cum 
am aflat la Primăria Călan,

“unii localnici și-au mărit 
grădinile, luând câte un metru 
din albia canalului”- acesta și- 
a ieșit din matcă și a inundat 
vreo 10-15 grădini. Acum, 
măsura de refacere nu e alta 
decât intervenția localnicilor de 
a curăța partea de canal din 
grădinile ce le aparțin.

Ploaia mare care s-a 
abătut asupra satului 
Sîntămăria de Piatră a distrus 
țigla de pe case, a intrat în 
acestea, a deteriorat drumul. 
Tot cu ajutorul oamenilor și al 
forțelor mecanice de la 
S.C.Sidermet, SC Gospodarul 
și HTT Călan s-a transportat 
zgură de la combinat, se reface 
drumul, localnicii care, cu suflet 
greu, încearcă să-și repare ce 
se mai poate din agoniseala 
de-o viață, simt mâna de ajutor, 
umărul de nădejde al 
semenilor, cei care au sărit 
imediat la necaz: “Cu ce vă 
putem ajuta?”

Lucia LÎCÎU
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Vacanță fără tabără
Dacă reporterul ar fi fost ceva mai 

grăbit să ajungă la Școala Ajutătoare 
Săcel. i-ar fi găsit pe copii în toiul 
îndeletnicirii grădinăritului. Autogospo- 
dărirea, pregătirea în acest fel pentru 
muncă, face parte obligatoriu din 
programul zilnic al elevilor, mai cu seamă 
în zilele libere ale vacanței. Și cum după 
muncă se impune și niscaiva relaxare, 
copiii s-au adunat în fața televizorului 
color, ca nu cumva să piardă reluarea 
unuia dintre filmele lor preferate. Alții, 
mai puțin atrași de ecranul televizorului, 
preferă jocurile cu mingea în curtea școlii, 
întămpinăndu-i pe vizitatori cu salutul 
cuvenit ori cu întrebări ce le trădează 
curiozitatea.

Deși noul regulament prevede ca pe 
parcursul vacanței copiii din școlile 
ajutătoare să fie găzduiți de casele de 
copii din care au provenit, acestea încă 
nu sunt pregătite să facă față, copiii 
rămânând în continuare acolo unde sunt. 
Resursele financiare sunt și ele destul de 
sărace, așa încât e prima vacanță în care 
copiii nu se mai pot bucura de nici o 
tabără, după cum ne spun instructoarele 
Paula Mihăiesc, Sorina Prelicz și Corina 
Fiat. Singurele acțiuni de vacanță rămân

ieșirile și excursiile în împrejurimi, 
jocurile și concursurile, alături de 
activitățile instructiv-educative obișnuite.

Cei mai norocoși dintre copii însă 
(majoritatea, de altfel) au parte de câte o 
familie în această vacanță, din cei 200 
de elevi ai școlii doar 33 rămânând la 
internat. Doamnele instructoare constată 
an de an că aproape toți copiii se 
integrează foarte repede în atmosfera 
familiilor care i-au preluat pentru câteva 
săptămâni sau luni de zile; inutil deci să 
mai amintim de nevoia lor de afecțiune, 
de căldura și binefacerile unui cămin 
adevărat... Cei mai mulți s-au născut de 
fapt într-o familie, dar mămicile i-au 
“uitat” în pătuțurile secțiilor de pediatrie 
ale vreunui spital...

Dar viața trebuie să continue și pentru 
ei, pe măsura posibilităților fiecăruia, dar 
și ajutați pentru a se integra în societate, 
în pofida tulburărilor de comportament 
de care suferă. Pentru 5 clase de a VIII- 
a, câte au absolvit anul școlar, primul pas 
a fost făcut, odată cu intrarea tinerilor 
la școlile profesionale de la Călan și de la 
Bretea.

Georgeta BÎRLA

r

In lipsa unei tabere, copiii de la Școala Ajutătoare Săcel se mulțumesc 
și cu programele televizorului.

• Se lucrează la pietruirea 
drumului Săcămaș - Dumbrăvița. 
O foarte veche dorință a 
harnicilor gospodari crescători 
de animale din Dumbrăvița va fi 
înfăptuită.

•S-a extins iluminatul public 
în satul Valea Lungă și parțial în 
Sîrbi.

• S-a construit podețul

Joi 
23 iulie

TVR 1
9 00 TVR Cluj 10.05 TVR 

lași 11.00 TVR Timișoara 
13.00 Ultimele știri (s/r) 14.10 
Perla Neagră (s/r) 15.00 Dia
log. Actualitatea cult. 16.00 
Conviețuiri 17.30 Timpul 
Europei 18.10 Simba - 
Regele leu (d.a) 18.35 Katts 
și câinele (s) 19.00 Sunset 
Beach (s) 19.55 Doar o 
vorbă... 20.00 Jurnal, meteo, 
ediție specială 21.00 Destine 
în vremuri de război (s, ep. 
6) 22.00 La volan. Informații 
rutiere 22.10 Cu ochii’n 4 
(anchetă) 22.50 Jurnalul de 
noapte 23.00 Dintre sute de 
catarge...

TVR 2
9.00 Efecte secundare (s/ 

r) 10.00 Un secol de cinema 
(r) 11.00 Sporturi extreme 

^(do/r| 11.30 Pelerinaje (r)

Pe scurt 
de ta llia 

pentru acces spre tarlalele agricole 
pe drumul sătesc între Bacea și 
Sîrbi. Podețul și starea drumului 
acestuia o reclamă cetățenii încă de

12.00 Sunset Beach (s/r)
12.45 Doar o vorbă... (r) 
13.00 Medicina pentru toți (r) 
14.00 Em. în limba germană 
15.10 Limbi străine. Spaniolă 
15.35 D.a. 16.00 Veronica - 
Chipul iubirii (s) 16.50 Tribuna 
partidelor parlamentare 
17.00 Ceaiul de la ora cinci... 
vă invită să urmăriți o ediție 
de vacanță (div.) 20.10 
Natacha (s, ep. 1) 22.00 
Cuțitul în apă (dramă Polonia 
1962)

ANTENA 1
10.00 Planeta vie (do) 

10.25 Animal Show (s) 11.00 
Rebel (f/r) 12.55 Prezentul 
simplu (r) 13.25 Denver, 
ultimul dinozaur (d.a) 14.00 
Știrile amiezii 14.10 Falsă 
identitate (s,ep. 4) 15.10 
întoarcerea Sfântului (s, ep. 
24) 16.05 Văduva (s, ep. 48) 
18.00 Esmeralda (s, ep. 112)
19.30 Dallas (s, ep. 50)20.20 
Twin Peaks (s, ep. 10) 21.15

Foto: Traian MÂNU

la începutul actualului mandat al 
consiliului local.

• Consiliul local și-a mai 
propus ca în acest an să 
asfalteze strada Ștefan cel 
Mare. Aceasta va trece ca 
sarcină în contul primarului care 
va fi ales în urma scrutinului din 
26 iulie, Ilia aflându-se în 
campanie electorală. (I.C.)

Cronici paranormale (s,ep. 
32) 22.00 Hombres - războiul 
sexelor (s)23.00 Știri/Sport 
23.15 Tropical Heat (s, ep. 4) 
0.15 Nash Bridges (s, ep. 8)

PRO TY
9.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 

9.55 Prima pagină 10.00 
Cracker (s/r) 10.45 Seaquest 
(s/r) 11.35 Fiica oceanului (s) 
12.00 Profesiunea mea, 
cultura (r, p. I) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Profesiunea 
mea, cultura (r, p. II) 13.30 
Night and the Cit (dramă SUA 
1992) 15.15Tânărși neliniștit 
(s) 16.10 Nano (s) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Mirada 
de mujer (s) 18.00 Familia 
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. 85) 21.15 Nikita 
(s, ep. 20) 22.05 Știrile PRO 
TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 125) 
23.15 Cracker (s)

Fermierul” ne învață7»
Pornind de la constatarea 

făcută de remarcabilul spe
cialist Gh. îonescu Sișești, 
potrivit căreia ,, Puterea 
noastră economică incă 
multă vreme va sta în 
agricultură", revista 
,, Fermierul" din luna iulie 
a.c. propune și dezbate o 
serie de teme de mare 
actualitate pentru progresul 
agriculturii românești.

Editorialul revistei aduce 
în atenție: ,, Fermele mici 
pentru creșterea porcilor. O 
soluție?", unde se arată 
experiența practică a unor 
agenți economici care, în 
fermele lor, asigură creș
terea și îngrășarea porcilor 
până la sacrificare în 6-7luni 
de zile.

Specialiștii și colabo
ratorii revistei dezbat și alte 
probleme ca: arăturile de 
vară, reînnoirea cartofilor 
pentru sămânță în condițiile 
actuale din România, se
mințele de legume 
,, No vartis ", înființarea

' Disponibilizări '
începând cu 1 august 1998, 18 foști salariați de la S.C. 

Comsim S.A. Simeria vor fi disponibilizați, acceptând să 
plece din societate cu Ordonanța 91'97. Pentru serviciile 
aduse de-a lungul anilor, conducerea societății le adresează 
mulțumiri. (E.S.)

< ___________________________/
r------------------------------------------------------------------------------------ -j

i Ouăle de prepeliță și i 
multor boliiitratamentul

! Oul de prepeliță este mai 
I bogat în unele elemente decât 
| oul de găină. Astfel, el conține 
. de 5 ori mai mult fosfor, de 7,5 
I ori mai mult fier, de 6 ori mai 
| multă vitamina B1 și de 15 ori 
J mai multă vitamina B2.
I fn cazul unei boli, ouăle se 
| ingerează crude, dimineața, pe 
. stomacul gol, fără a fi 
I amestecate cu alt aliment.
| Totuși, dacă nu sunt bine 
. tolerate de organism, se pot 
I combina cu puțină brânză de 
| vaci proaspătă sau cu suc de 
■ fructe neindulcit. Cele mai bune 
I rezultate se obțin prin 
| consumarea lor simplă și să fie 
Icât mai proaspete.

Pe toată durata tratamentului 
| nu se consumă băuturi alcoolice 
Iși nici preparate care conțin 

corticoizi. După ingerarea 
I__________________________

PRIMA TV
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 
Portretul (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) 20.45 Nimic per
sonal (s) 21.30 Verdict: 
crimă! (s) 22.30 Procesul 
maimuțelor (dramă SUA 60)

ACASĂ
10.00 Celebri și bogați (s/ 

r) 12.00 Pretutindeni cu tine 
(s/r) 13.00 Știri 13.15 Starea 
de veghe (talkshow/r) 15.05 
Xuxa (show pentru copii)
15.30 Rocky și Bullwinckle 
(d.a) 16.00 Știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s)

» 
culturilor succesive de le
gume, cultivarea plantelor 
aromatice și condimentate, 
cultura de vară a fasolei. De 
asemenea, este tratată și 
problema culturii arborelui 
de cafea în locuințe, a 
tratamentelor cu calciu în 
pomicultură, a recoltării și 
păstrării caiselor și 
piersicilor.

Totodată se găsesc 
articole referitoare la 
viticultură și floricultură, iar 
din domeniul zootehniei se 
abordează cauzele 
îmbolnă virii păsărilor.

Nu sunt lipsite de 
interes nici alte subiecte 
precum: animalele de 
companie, binefacerile 
pădurii, frigiderul și 
infecțiile alimentare, 
spasmofiUa, însușirile 
terapeutice ate lăptișorului 
de matcă, dulciurile de 
sezon. Chiar și numai din 
acest sumar, agricultorii 
pot găsi suficiente teme de 
meditație. (N. T.)

ouălor de prepeliță nu se mai ’ 
consumă nimic timp de 4-5 | 
ore. Mesele de prânz și de I 
seară trebuie să conțină 1 
preparate de hrană vie I 
(crudități), corect combinate. |

Pentru tratament se iau în ! 
primele 3 zile câte 2 ouă pe I 
zi; în următoarele 3 zile câte 3 I 
ouă pe zi, urmând încă 3 zile J 
cu câte 4 ouă pe zi, apoi 3 I 
zile cu câte 5 ouă pe zi, I 
terminând această primă ! 
schemă prin a consuma 6 ouă I 
pe zi, timp de 10 zile. j

într-o altă variantă se iau . 
câte 6 ouă pe zi, în primele 9 I 
zile, urmând o pauză de 10 | 
zile; această variantă se poate . 
repeta de 3 ori. Ajută în I 
diabet, astm bronșic, în | 
ameliorarea problemelor de . 
dinamică sexuală. I
_________________________ I

16.45 Prietenul nostru 
Jake (s) 18.00 Celebri și 
bogați (s, ep. 153) 19.00 
Știri 19.45 Meșterul casei 
(s) 20.15 Contralovitura 
(s, ep. 11) 21.15 Declarai 
mort (f.a. SUA 1994) 23.00 
Știri 23.30 Starea de 
veghe (talkshow)

PRO TV - DEVA
06.10-06.30 Desene ani 

mate 06.30-06.45 Prograrr 
comercial PRO TV Dev< 
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 comercia 
PRO TV Deva 22.05-22.2t 
Știri locale

ANTENA VDEVA
10.00-10.15 Știri (r 

10.15-10.40 Interviu 
săptămânii (r) 10.40-11.0( 
Muzică, publicitate 16.35 
17.55 Actualitatea (tali' 
show) 17.55-18.00 TELE> 
22.05-22.15 Știri (r)

Joi, 23 iulie

3 BERBEC
Cineva încearcă să vă 

forțeze mâna pentru a da 
bani. Dar cunoașteți 
persoana nimerită pentru a 
vă ajuta să ieșiți din 
această situație. Ne
glijențele vă pot da planurile 
peste cap.

O TAUR
O veste de pe alte 

meleaguri vă pune pe 
gânduri. Aveți nevoie de 

■ sfatul cuiva, dar vă este frică 
să dezvăluiți secretul.

O GEMENI
Din nou, călătoriile în 

actualitate. Surpriză în 
legătură cu o călătorie în 
străinătate, pe care v-ați 
propus-o de mult timp. 
Energia vă ajută.

O RAC
Ați putea primi bani. 

Sunteți așteptat într-o vizită în 
care vi se cere părerea într-o 
chestiune profesională. 
Partenerul de viață dorește 
să vă facă o surpriză.

□ LEU
Sunteți înconjurat de 

multă lume, care ar dori să 
afle câte ceva de la dv. 
Energia fizică și psihică se 
află în echilibru perfect. O 
veste bună vă va parveni de 
pe alte meleaguri.

3 FECIOARĂ
Călătorii lungi și 

avantajoase. Ați putea 
primi o invitație pentru una 
dintre acestea. Persoana 
iubită vă va ajuta.

O BALANȚĂ♦
Inspirația dv atinge cote 

maxime; veți găsi soluții 
problemelor dificile pe care 
le aveți. Ar fi bine să v 
rezervați timp persoane 
iubite. Sunteți într-o 
dispoziție romantică.

O SCORPION
Un prieten care are 

probleme, vă va solicita 
sprijinul. Veți avea de făcut 
drumuri, ceea ce nu 
constituie o problemă 
pentru dv. Sănătatea este 
bună, dar o vizită la doctor 
n-ar strica pentru a vă liniști. 

O SĂGETĂTOR
Tensiuni în anturajul 

apropiat. Intervenție pentru 
aplanarea unui conflict. 
Partenerul de afaceri este 
pe punctul de a face o 
greșeală. O reacție din 
partea dv ar fi binevenită.

O CAPRICORN
Evenimente al căror sens 

vă scapă. Vă aflați într-un 
moment de derivă. încercați 
să reveniți la realitatea 
înconjurătoare.

O VĂRSĂTOR
Nu vă bazați pe ajutorul 

prietenilor. Evitați să 
semnați acte oficiale. 
Implicarea în activități de 
divertisment vă face să 
pierdeți din vedere lucruri 
importante.

O PEȘTI
Copiii vă vor da o veste 

bună pe care o așteptați de 
mult timp. Posibile altercații 
cu vecinii. Sunteți cam 
împrăștiat.
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INVESTIȚII, CALITATE, REZULTATE!
9 ’ F

Dialogul pe care l-am 
avut cu domnii loan Groza și 
Gheorghe Faur, patronii SC 
Mobinpex Faur SRL Deva - 
ne-a reconfirmat încă o dată 
că atunci-când un lucru se 
face cu seriozitate și respon
sabilitate rezultatele sunt pe 
măsură.

înființată în anul 1991, 
firma Mobinpex Faur SRL 
Deva, având ca activitate 
principală confecționarea de 
uși și ferestre, și-a lărgit ga
ma de producție pas cu pas. 
Dacă la început, în 1991, 
societatea a demarat acti
vitatea cu 10 persoane în 
prezent în firmă lucrează 30 
de salariați iar producția fir
mei este de aproximativ 
cinci ori mai mare.

Astfel din anul 1994 s-a 
preluat prin contract o hală 
de producție din incinta Pe
nitenciarului Deva care ulte
rior a fost extinsă și dotată 
cu utilajele necesare produ
cerii ușilor, ferestrelor și mi
cului mobilier.

De asemenea s-a trecut 
i la organizarea producției în 
X-■

flux și pe faze de execuție - 
depozit de cherestea, sală de 
prelucrare mașini, prelucrări 
manuale și finisaj, magazie 
de produse finite. în prezent 
din cartea de vizită a 
societății fac parte lucrări de 
complexitate ce se execută 
pentru investiții din domeniul 
cultural - teatrele din Deva și 
din Petroșani, pentru unități 
școlare din județ, instituții de 
cult din țară, societăți ban
care, precum și pentru alți 
beneficiari.

Alături de această activi
tate din luna martie a.c. prin 
reinvestirea profitului și a altor 
resurse proprii s-a reușit pu
nerea în funcțiune a unei fa
brici de produse de panifi
cație pe platforma peniten
ciarului, unde forța de muncă 
în cea mai mare parte provine 
din rândul persoanelor aflate 
în detenție. Prin efort și o bu
nă organizare a producției - 
la care se adaugă calificarea 
și specializarea personalului 

s-^a reușit să se producă 
pâine de o foarte bună calitate 
și la prețuri mult sub cele

practicate pe piață. Spre 
exemplu o pâine semialbă 
de 1 kg se vinde cu 1760 lei 
bucata ceea ce înseamnă 
foarte mult pentru buzuna
rul fiecăruia.

Rezultatele obținute, 
ne-au mai precizat cei doi 
asociați ai firmei devene, 
au fost posibile și datorită 
dotărilor cât și calificării 
personalului care își des
fășoară activitatea aici. în 
acest sens s-au organizat 
împreună cu MMPS - Cen
trul de Reconversie a Forței 
de Muncă Deva cursuri de 
calificare în meseria de tâm
plar, fapt ce dă posibilitatea 
celor calificați să presteze și 
după ispășirea pedepsei o 
muncă calificată.

între gândurile de viitor 
ale patronilor firmei 
Mobinpex, Faur SRL Deva - 
este și acela de a ieși pe 
piața externă cu produse - 
în această idee existând deja 
mai multe contacte cu par
teneri din Austria și Italia ce 
s-au arătat interesați în pre
lucrarea lemnului.

CJ
Deva. Biserica ortodoxă Bunavestire de pe strada Libertății.

Foto: Traian MÂNU
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Peștișori și papagali
în fiecare sâmbătă dimineața 

în piața centrală sunt aduși spre 
vânzare pești de acvariu și pa
pagali. Peștișori mici și iuți, de 
toate culorile. Sâmbăta trecută 
un peștișor se vindea cu 2500- 
3500 de lei. Cine cumpăra pești 
era servit și cu apă luată din 
acvariul în care au trăit până 
atunci. Micile vietăți sunt foarte 
sensibile la treaba asta. în ce 
privește papagalii, de ei nu te 
puteai apropia decât dacă aveai 
cel puțin 100-150 000 de lei. Ne
gociabil.

Anunțuri•
Cine se plimbă prin centrul 

municipiului și locurile sale aglo
merate poate vedea lipite pe 
pereții clădirilor și pe stâlpi tot 

| felul de anunțuri tip mică publi- 
i l 
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Servire rapidă și 
politicoasă la "RAPID"

Restaurantul "Rapid" din gara Devei condus de dna 
Voichița Podelean este una dintre cele mai căutate unități de 
alimentație publică din municipiul reședință de județ. De ce? 
în principal din două motive. Primul este acela că unitatea 
pregătește zilnic un sortiment bogat de preparate culinare. 
Sâmbăta trecută consumatorii puteau alege dintre patru 
ciorbe - de văcuță, perișoare etc., șnițele, cârnați, mici etc. Iar 
prețul de desfacere a acestora era rezonabil. Al doilea este 
aspectul unității și calitatea servirii. Deși cunoaște zilnic o 
mare afluență de consumatori unitatea - și restaurantul și 
barul - cu program non-stop - este întreținută curat, iar 
servirea este promptă, plină de solicitudine. Rândurile de 
față sunt de natură să îndrepte o eroare apărută în ziarul 
nostru pentru care ne cerem cuvenitele scuze.

citate, multe dintre acestea nu i, 
"trăiesc" mult fiindcă le spală j, 
ploaia de care am avut parte din 11 
plin în ultima vreme. Nu comen- | • 
tăm faptul, îl consemnăm doar. ‘

i

Asociații 
nemulțumite 

într-o discuție pe care am 
avut-o cu reprezentanți ai aso
ciațiilor de locatari nr. 26,28 și 
103 din Deva, aceștia și-au ex
primat nemulțumirea față de o 
hotărâre a Primăriei Deva prin 
care s-a decis ca spațiul unde 
funcționează sediile celor trei 
asociații să fie atribuit unei per
soane din cadrul primăriei. Actu
alul sediu din blocul 52 - Aleea 
Crișului, unde funcționează cele 
trei asociații, a fost atribuit în 
1980, și deservește 506 aparta
mente.

Alternativa oferită de Pri
măria Deva la PT 8 nu îi mulțu
mește pe reprezentanții celor 
trei asociații întrucât spun că și

| așa au mari probleme cu încă- | 
> sarea taxelor comune, când ■ 
' sediul asociațiilor este în centrul ■ 
| zonei, fără să mai se ia în dis- | 

cuție cazul, locatarii trebuie să 
se deplaseze până în Dacia. 
Schimbarea sediului într-un loc 
unde nu există amenajări cores
punzătoare și mai ales distanța 
de noul sediul vor conduce în fi
nal la creșterea datoriilor multor

| locatari care deja înregistrează | 
y restanțe mari. y
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Alaiul
într-o sâmbătă, pe la ora prânzului, prin centrul Devei s-a auzit la 

un moment dat muzică. Una săltăreață, de petrecere și voie bună, 
cum se zice. Oamenii aflați în zonă s-au uitat de jur împrejur să vadă 
de unde vine. La început n-au priceput, mai apoi s-au dumirit. Dinspre 
casa căsătoriilor venea un alai numeros. în față călcau o mireasă ca 
o floare și emoționată foarte ce se ținea de brațul unui băiat înalt și 
țanțoș, și el cu obrajii roșii. în urma lor pășea o altă pereche, poate 
nașii, apoi venea un grup alcătuit din flautist, taragotist, clarinetist etc 
ce cântau de mama focului. După muzicanți urma un alai numeros. 
Alaiul a luat-o spre gară. Nu-i așa că-i frumos să vezi trecând prin 
centrul municipiului așa ceva? Ba, fără îndoială că da. Mirilor - nu știm 
cine sunt - ie urăm casă de piatră și urmași câți își doresc!
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scândurică șubredă drept po
deț. Persoana care își constru
iește aici "nu se știe ce", dar 
locatarii trăiesc cu neliniștea 
că iar li se pregătește o crâș
mă (care le-a făcut, ani în șir, 
viața iad!), nu vrea să vadă 
necazurile pricinuite de noua 

_ construcție. Cu
greutatea

("Curat murdar ;
/ care in-

__ tră curent pe 
trotuar sau pe alee 

acestea au fost deteriorate, ca 
și bazinul de la canalele de 
intrare a apei (cu apometrul). 
Recent, lucrătorii au refăcut 
bazinul, dar au "împrumutat" 
pentru canalele proprii ca
pacele metalice de la cana
lele ce aparțin blocului I, în- 
locuindu-le cu... plăci din be
ton. Constructorul răspunde 
arogant cerințelor locatarilor, 
sfidând pe oricine ar îndrăzni 
să amintească fostului om al 
legii că încalcă cele mai ele
mentare reguli sociale.

P.S. în ultimele zile, dru
mul spre blocul I s-a mai ne
tezit. Cineva a șoptit ceva 
cuiva.

"Curat murdar" e ceea ce 
se petrece în preajma unei 
clădiri aflate în construcție 
pe fosta zonă verde din fața 
blocului I, de pe Bd. Libertății 
39. Nu ne referim la lega
litatea construcției - aici nu 
"intrăm" fiindcă-s tare întor
tocheate că- __________
rările... - 
ci la - ■ 
bătaia I 

de joc
la care""~~~-—■—

sunt supuși locatarii 
blocului cu pricina. De luni 
de zile, de când s-au reluat 
lucrările la noua clădire, lo
catarii blocului I, mulți dintre 
ei vârstnici, bolnavi, cu greu 
au acces la stradă. Aleea de 
la intrare le-a fost blocată cu 
mormane de materiale (ni
sip, ciment, lemn) sau chiar 
cu prepararea mortarului, 
iar în lipsa acestora cu șan
țuri săpate pentru canale de 
scurgere sau de intrare a a- 
pei. Nici pic de respect pen
tru locatarul vârstnic, aflat în 
imposibilitate de a trece pes
te șanțuri. Au fost zile când 
canalul a "stat deschis" de 
vineri până luni, având doar o

Sediu nou 
pentru BA

în zona gării Sucursala din 
Deva a Băncii Agricole își ridică 
un sediu de toată frumusețea - o 
clădire impozantă, ce parcă a- 
dună în aspectul ei exterior și 
elemente ale arhitecturii rurale. 
Proiectul clădirii l-a realizat I.P.H. 
iar construcția ei S.C. Cominvest 
SRL - ambele din Deva. Din dis
cuția ce am avut-o cu condu
cerea Sucursalei Băncii Agri
cole am reținut că inaugurarea 
noului sediu va avea loc la finele 
acestei luni sau la începutul lunii 
următoare.

Datorii
Numărul datornicilor pentru 

neplata taxelor comune și a altor 
cheltuieli sporește pe zi ce trece. 
Numai în cadrul Asociației de 
locatari 26 din Deva ștacheta 
datornicilor a fost ridicată la 5,6 
milioane (Ana Dumbravă, strada 
Bejan, bl. 72, ap. 39), Adriana 
lgreț-3,8 milioane de lei (bl. 50, 
ap. 35) sau 2,8 milioane de lei în 
cazul Elenei Moldovan din bl. 51, 
ap. 46.

Groapa
Prin pasajul unde se vând 

cărți și ziare din centrul muni
cipiului trece foarte multă lume, 
amatori de presă și literatură, 
dar și alții. Ei bine - adică, par
don, rău - în chiar centrul pasa
jului se află o denivelare, un fel 
de groapă în care neatenții calcă 
și se dezechilibrează. Nu știm 
cine ar trebui să repare pasajul, 
dar îi sugerăm s-o facă în cel mai 
scurt timp, căci groapa este un 
permanent pericol pentru glez
nele oamenilor ce trec pe aici.

Sugestie
Nici o stație de autobuz din 

Deva, cu excepția celei din gară 
- nu are amenajat un acoperiș 
unde oamenii ce așteaptă mij
loacele de trasport în comun să 
se poată adăposti când plouă 
sau ninge. Am sugera să se 
realizeze astfel de amenajări, 
cel puțin în stațiile principale de 
pe traseul nr. 6, cel mai folosit. 
Dacă nu există bani pentru așa 
ceva propunem Primăriei o so
luție: licitarea stațiilor cu între
prinzători particulari care ar pu
tea amenaja aici refugiu pentru 
călători și o mică unitate comer
cială pentru desfacerea produ
selor cu consum pe loc.

Pagină realizată de
Traian BONDOR și
Corne! POENAR

La S. C. Mobinpex Faur SRL Deva, pâine de bună calitate și la prețuri fără concurență.
Foto: Traian MÂNU

Parc sau ce anume?
în fața gării - de o parte și de alta a bulevardului Libertății - se 

află două spații. într-unul, în cel din stânga, cum mergi spre poarta 
feroviară a municipiului, sunt pomi și copaci mari, iarbă înaltă unde își 
petrec noaptea tot felul de oameni fără căpătâi. Cu puțin efort s-ar 
putea amenaja aici alei fie și pietruite. S-ar putea instala bănci ș.a. în 
partea cealaltă s-ar putea, de asemenea, amenaja un spațiu verde, 
adică tot un parc. Punem problema în atenția edililor.

Blocul "CASIAL"
Tot în zona gării s-a înălțat un bloc destinat lucrătorilor de la 

Casial Chișcădaga, pentru cei ce au reușit să se înscrie pentru 
locuință nouă. Blocul cu 10 etaje - am aflat - are apartamente ce au 
toate dotările, la cele mai înalte standarde europene, are fațadele 
placate cu cărămidă aparentă. Am aflat că în această vară va fi pus 
la dispoziția locatarilor.

Stradă cu mult noroi
Este greu de crezut că în centrul unui municipiu reședință de 

județ ar mai putea exista o stradă neasfaltată. Și totuși există un 
asemenea fapt - strada Ulpia. Deși am mai semnalat acest lucru, mai 
mulți locuitori ai acestei zone ne roagă să revenim întrucât pare 
anormal ca pe o distanță de câteva sute de metri într-o urbe care 
emite pretenții să predomine zeci de gropi, apă și mult noroi.V — -
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Prețuind clipa
Cei harnici prețuiesc timpul, chiar 

fiecare clipă căci treburile nu le dau răgaz, 
iar ziua nu le-ajunge niciodată. Să-și facă 
timp de vorbă ? Poate duminica sau într-o zi 
de sărbătoare...

Nu ne-a spus-o direct, dar ne-a lăsat să 
înțelegem că-i grăbită, anticipăndu-ne 
întrebările, încât nu pridideam cu notarea 
răspunsurilor. Dna doctor Angela Bunea își 
încheiase programul la dispensar, dar nu și 
munca pe ziua aceea. Ce mai avea de 
făcut? E suficient să spunem că-i soția unui 
Întreprinzător și mama a doi băieți, că are o 
casă cu opt camere și grădină, că singură 
face menajul pentru familie dar și pentru 
angajații firmei, că se ocupă nu doar de 
medicină ci și de agricultură - și avem 
răspunsul concret.

Dna dr Bunea locuiește cu familia în 
Crișcior și tot aici, la dispensarul comunei, 
este medic primar de medicină generală. 
Cum am aflat, condițiile de lucru, dotarea 
cu aparatura necesară practicării medicinei 
sunt bune. “Chiar foarte bune"- afirma dna 
dr. Dar activitatea medicului nu se încheie 
o dată cu plecarea de la dispensar, căci în 
acest domeniu neprevăzutul poate interveni 
!a orice oră din zi sau noapte.

Familia este solicitată nu doar pentru 
intervenția medicului, ci și pentru alte 
servicii. Dl Bunea, soțul dnei doctor, cum 
aveam să aflăm de la primarul comunei, “a 
făcut în Crișcior o moară și o brutărie. A 
rezolvat, ca întreprinzător, o problemă 
arzătoare pentru Crișcior și comunele din 
jur care nu aveau moară. Locuitori din Vața, 
Lurtcoi, Vălișoara apelează la serviciile de 
morărit, fiind mulțumiți de operativitate și 
calitate".

Pe lângă medicină, dna doctor face și 
agricultură (ne arată mâinile bătătorite), 
căci terenul din județul Alba, cultivat cu 
cereale și legume, îl lucrează cu familia. Nu- 
i scutește nici pe Anghel și pe Horia de 
treburile gospodărești. "Ebine să învețe de

Dr. Angela Bunea, medic 
primar specialist med. internă, 
dispensarul comunei Crișcior. 

Foto: Traiari MÂNU ,z

MODA,.,
Prognoza meteo ne 

amenință cu ploi și vreme 
schimbătoare. Și totuși va fi și 
timp de vară. După ce vom 
pune umbrelele în debara și 
vom dezbrăca pelerinele de 
ploaie, pe vremea când 
Soarele va străluci iar, vom 
putea purta fuste înflorate, cu 
flori mărunte în culori pastel

mici să lucreze - afirma. Ne ajutăm reciproc, în 
bună înțelegere".

Doar cusutul de goblen și tricotatul ie face 
singură, considerăndu-le îndeletniciri plăcute 
și utile, chiar odihnitoare după orele de stres 
din bucătărie și din gospodărie.

... Dar clipele fug pe neobservate. Ne va 
povesti mai multe altă dată. Acum o așteaptă, 
acasă, familia, problemele de fiecare zi. Ne 
stăruie încă în minte cuvintele primarului:"Ce 
frumos ar fi dacă multi alți intelectuali ai 
comunei ar urma exemplul medicului de aici".

Estera SÎNA
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A apărut

Enciclopedia Larousse pentru părinți 

[sarcina • nașterea • îngrijirea •educația]

• - Nevastă-mea mă 
sărută de fiecare dată când 
vin acasă.

- Asta dă afecțiune!
- Aș! E investigație!

ENCICLOPEDIE
LAROUSSE

l'h.vrku

PĂRINȚI

LL_ r
Cc/îea, apărută în librării, 

este un nou ghid pentru a o 
ajuta pe femeia însărcinată 
să-și poarte cu seninătate 
sarcina și să-i ajute pe părinți 

Isă favorizeze dezvoltarea 
copilului lor.

I O echipă de ginecologi - 
. cbstetricieni, pediatri și moașe 

dau, cu claritate și căldură, o 
informație precisă și actuală, 
fără a uita numeroasele sfaturi 
practice. Răspund astfel miilor 
de întrebări pe care le 
declanșează anunțul unei 
sarcini și nașterea unui copil.

' ■. .-

— - r

în capitolul,,Sarcina și 
nașterea", viitoarele mame 
vor găsi informații privind 
dezvoltarea lună de lună a 
viitorului copil, privind con
sultațiile, micile suferințe, 
călătoriile, diferitele pregătiri 
pentru naștere, șederea în 
maternitate, alăptarea la sân 
sau cu biberonul, dar și cu 
privire la organizarea noii 
vieți, gimnastica postnatală, 
sănătate și frumusețe.

Este redat filmul detaliat 
al creșterii, alimentația, 
somnul, sănătatea, relațiile 
cu ceilalți, pentru fiecare 
perioadă: de la 0 lalan, de 
la 1 la 3 ani, de la 3 la 6 ani, • 
de la 6 la 10 ani.

Peste 250 de ilustrații în 
culori reproduc, etapă cu 
etapă și cu precizie, 
gesturile ce trebuie realizate 
în vederea nașterii, hrănirii, 
punerii în curat și îmbăierii 
bebelușului.

Volumul conține un 
glosar medical care vine în 
ajutorul părinților puși în 
situația să ia primele decizii 
față de un copil suferind, 
față de o indispoziție subită.

• - Am aflat că logodna 
ta cu Mirela s-a stricat. E 
adevărat?

- Da, ne-am despărțit.
- Dar tu nu i-ai povestit 

despre perspectivele tale cu 
unchiul bogat?

- Ba da, numai că acum 
ea a devenit mătușa mea.

•Doi prieteni discută:
- închipuie-ți, fiica mea 

nu-mi povestește absolut 
nimic de pe unde umblă, 
iar eu fierb și nu-mi 
găsesc locul.

- Și eu mă găsesc în 
aceeași stare ca și tine, 
numai că fiică-mea îmi 
povestește totul...

Culese și “așezonate " de
Hie LEAHU

Chifteluțe de cartofi: 2 
ouă, 4-5 cartofi, 1/2 ceașcă 
ulei, piper, sare. Cartofii se 
fierb în coajă și se curăță. 
Ceapa curățată se taie bucăți 
și se dă împreună cu cartofii 
prin mașina de tocat. Se 
adaugă sare, piper, ouăle și 
se amestecă totul. Se 

| modelează chifteluțele, se 
dau prin pesmet și se prăjesc 
în ulei fierbinte.

Scrob cu vinete:
vânătă frumoasă, 4 ouă, 2 
linguri ulei, sare. Se spală 
vânătă, se șterge, se taie 
cuburi mici și se lasă să stea 
20-30 de minute. Apoi se 
scurge bine și se prăjește în 
ulei încins până se înmoaie. 
Peste cubulețe se toarnă 
ouăle bătute spumă și se 
mestecă să nu se prindă.

(Din lucrarea
“Practic!»

Instructiv! :-,rvInstructiv!
Educativ!")

sau stridente, ori poate 
alegem culorile închise. în 
funcție de lungimea și 
frumusețea picioarelor veți 
purta fustele foarte scurte sau 
foarte lungi. Dacă aveți ce 
arăta, nu ezitați fetelor - 
bărbații se vor bucura întâi de 
venirea căldurii!...

Bluzele sunt ușoare, 
mătăsoase, transparente în 
lumina petalelor de floare 
pentru zi iar seara veți alege 
lumina fosforescentă, precum 
licuricii.

Voi toate care sunteți în 
vacanță îmbrăcați pantalonii 
scurți, cât mai scurți și o 
bluzică ce vă acoperă doar 
bustul. împodobiți-vă cu 
brățări zornăitoare și mărgele 
asortate la culoarea 
îmbrăcăminții.

Deși la noi se mai poartă 
platformele ca încălțăminte, 
nu uitați că mai spre vest 
talpa devine subțire și tocul 
pătrățos relativ normal ca 
înălțime. Tinerii oricum vor fi 
pe rotile!

Dacă mergeți la piață luați 
un coș frumos de nuiele 
pentru serviciu, poșete 
pătrate în care să vă încapă 
bine actele - nu le șifonați în 
poșete prea mici căci acestea 
se vor purta doar seara.

Machiajul nu e strident, e 
aproape normalul chipului dv. 
Coafura lejeră și vaporoasă și 
nu exagerați cu parfumul ce 
trebuie să fie discret și să vă 
reprezinte.

Și un ultim cuvânt: când 
stați la soare nu uitați că ce e 
prea mult nu e sănătos!

Ina DELEANU

Poate la ora când apar aceste însemnări, Andreea se 
află, împreună cu mama Cornelia, în metropola operetei 
vieneze, la Baden, în Austria. Acolo, la bunica Andreei și la 
mama dumneaei, dna. prof. Cornelia Cfrco se regăsește și 
în universul muzicii atât de îndrăgit. "Stagiunile de vară 
organizate la Baden se desfășoară cu sălile arhipline. Soliști 
de renume internațional dau măreție spectacolelor de 
operetă - ne spune dna Cornelia, bucuroasă că, în această 
vară, se va putea număra iar printre spectatori. Mă hrănesc 
sufletește pentru multă vreme!”

Sunt 18 ani de când dna Cornelia a absolvit 
Conservatorul “George Dima" din Cluj-Napoca și tot atâția 
ani de când, la Clubul copiilor și școlarilor din Brad, predă 
muzică celor mici, 
copiii’ vin de _ 
obligă nimeni, 
ca și în acest'" 
când vreo 80- 
diferite vârste, 
muzicii. La sfârșit de trimestru școlar sau de sărbători - la 
Crăciun, la Paști, de Ziua copilului - părinții își regăsesc fiii 
în spectacole care le umplu sufletul de iubire și de mândrie. 
Formația muzicală “Do Re Mi” de acum binecunoscută în 
Brad. în ultima vreme s-a unit cu formația de la gimnastica 
aerobică (instructor dna Sorina Cobori). Ce a rezultat? O 
admirabilă echipă “Ritmic Do Re Mi”care, la începutul acestei 
veri, a fost mult aplaudată în sala mare a cinematografului 
din Brad. “Nu e ușor, dimpotrivă, să muncești în clubul 
copiilor, cu atât mai mult cu cât activitatea de aici o 
prezentăm la nivel de oraș. Pe scenă nu poți ieși oricum! 
Pentru calitate trebuie muncă! De câte ori nu m-am simțit 
obosită și nu mi-am zis" ce ușor mi-ar fi fost să predau 
muzică în școală. Dar de fiecare dată am luat iar munca de 
la început” - recunoaște dna Cornelia.

Dna prof. Cornelia Circo nu a adăugat, dar m-a făcut să 
înțeleg cât e de frumoasă oboseala atunci când găsești în ea 
mulțumirea pe care o aștepți. Și dumneaei a găsit-o mereu.

Lucia LICIU
--------------------------------------------

Aici, la club,
- — plăcere, nu-i

90 de copii, de 
au “descifrat" tainele

femeia SEeu W"
De talie mijlocie, bine 

proporționării și robustă, femeia 
Leu exercită o mare atracție 
asupra persoanelor de sex opus, 
stârnind din această cauză multe 
gelozii și invidii feminine. Este 
orgolioasă, sigură pe sine și 
dorește întotdeauna să aibă 
ultimul cuvânt, chiar când nu are 
dreptate. Visează la o dragoste 
profundă, dar mândria îi 
temperează sentimentele și, deși 
adeseori e naivă, nu va putea să 
fie ținută captivă multă vreme. E 
în general dominatoare, dar mai 
există și tipul de femeie mai 
retrasă și mai puțin egocentrică.

îi plac cadourile și detestă 
vorbirea "colorată" și 
vulgaritatea. Ceea cc apreciază 
la un bărbat este masculinitatea 
lui, cât mai evidentă și mai

24. VII - 23. VIII

puternică, și nu acceptă un om 
slab lângă sine. Atunci când se 
îndrăgostește cu adevărat 
devine foarte tandră, caldă și 
iși sprijină partenerul (soțul) 
în tot ceea ce întreprinde. Este 
soția ideală pentru un bărbat 
ambițios.

Iși iubește copiii (deși nu 
va avea multi) și are tendința 
să-i răsfețe prin prea multă 
libertate, lux și afecțiune 
revărsată asupra lor. Cum însă 
e o fire independentă, nu își va 
consacra tot timpul educării 
lor.

Este bine dotată intelectual 
și poate face față cu succes 
multor profesii.

* Fructele acre mențin în condiții bune dentffla Se recomandă ca după 
mese să se consume fructe acre.

* Ochiul uman poate deosebi 2 milioane de culori și nuanțe.
* Foile de ceai folosite sunt pentru flori un foarte bun îngrășământ.
» Dacă sunteți nervoasă, umpleți chiuveta cu apă rece și înmuiați-vă 

alternativ palmele, încheieturile mâinii și coatele timp de 2-3 min.
» Vara, când e cald, îndepărtarea muștelor de la geamuri este posibilă 

dacă vom șterge sticla cu apă în care am pus puțin petrol.
> Fasolea păstăi fără semințe are proprietăți calmante asupra mucoasei 

căilor urinare. Se recomandă ca diuretic în bolile renale cronice și în cistite 
sub formă de decoct: 2 linguri de teci la 500 ml apă, se fierb: se beau 2-3 
pahare pe zi

-------------------------------------------- 1

• Gândurile mari și\ 
înțelepte vin din inimă.

O Tinerețea își scrie spe- J 
ranțele pe nisip; vârsta l 
înaintează ca marea și /e| 
șterge. ș

• Limba e cea mai\ 
primejdioasă armă; de o I

| rană te tămăduiești maiț 
ușor decât de o vorbă.

I 
I 
I
I 
I

I

CULESE i 

VIN... VIATÂ'i 
I - - ' J

^Bănuielile fac mai mutA 
| rău celui care le are, decât l 
| celui pe care îl vizează. ;

O Natura a pus oamenii 
I pe picior de egalitate -■ 
| educația i-a separat. I

eSunt bărbați care nu pot | 
păstra nimic - nici măcar, 
soția. *

• Fericirea este ca ecoul: |
răspunde, dar nu vine. i

• Păstrează-ți emoțiile. 
pentru cei care le merită. ’

OOmul bun după fapte se | 
| cunoaște. i

• Omul cinstit se ține de. 
cuvânt.

! • Omul cu meșteșug
| piere.
, • Omul face banii,
* banii pe om.

l

i
I

. I 
i 

niz|
I nu | 
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Finanțarea unor studiir

de fezabilitate
Agenția pentru Comerț și 

Dezvoltare a SUA (Trade 
and Development Agency - 
TDA) va finanța cu circa un 
milion de dolari realizarea 
unor studii de fezabilitate 
pentru proiecte economice 
românești, conform unor 
acorduri semnate, vineri, la 
Camera de Comerț a SUA, 
în prezența președintelui 
Emil Constantinescu.

Conform primului acord, 
TDA va acorda 650.000 dolari 
pentru finanțarea studiului de 
fezabilitate asupra proiectului 
unei conducte petroliere 
Constanța-Trieste. Restul su
mei necesare proiectului, 
335.000 de dolari, va fi acor
dat de guvernul român.

-------------------------------------------------- ...

Pirateria auoio
Bugetul Statului a pierdut 

anul trecut peste 400 de miliarde 
de lei din cauza casetelor, com
pact discurilor și casetelor video 
pirat importate sau produse și 
comercializate în România, sus
țin reprezentanții Uniunii Produ
cătorilor de Fonograme din Ro
mânia (UPFR).

Cu toate că se fac eforturi 
pentru combaterea fenomenului, 
din circa 30 de milioane de uni
tăți fonografice pirat care se 
comercializează anual pe piață, 
organele Poliției, Parchetului și 
ale Oficiului Român pentru Drep
turi de Autor nu au ridicat spre 
cercetare decât 16 mii de uni
tăți. Valoarea totală a produselor 
audio-video pirat comercializate 
anul trecut în România s-a ridi
cat, potrivit estimărilor specialiș
tilor, la'peste 50 de milioane de 
dolari.

Emisiune de
euroobligațiuni

Ministerul Finanțelor speră ca în lunile septembrie sau octombrie 
să lanseze o emisiune de euroobligațiuni pe piețele internaționale de 
capital, a declarat Valentin Lazea, secretar de stat în Ministerul 
Finanțelor.

Lazea a adăugat că această emisiune ar fi trebuit să fie făcută 
în luna iulie. "Am amânat această emisiune din cauza situației 
turbulente de pe piețele internaționale de capital. în prezent, după 
acordarea de către FMI a împrumutului pentru Rusia, se înregistrează 
o revigorare a piețelor externe", a precizat Lazea.

Secretarul de stat a afirmat că, dacă se va lua totuși decizia să 
nu se facă această emisiune de euroobligațiuni, se va apela la 
emisiuni de titluri de stat pe piața internă pentru finanțarea deficitului 
bugetar. "Nu suntem disperați după emisiunea de euroobligațiuni", a 
adăugat oficialul.

! Frații cardiacilor sunt !* i

! Hipertensivi I
Frații și surorile unei per- 

I soane care suferă de afec- 
| țiuni cardiace înainte de îm- 

| plinirea vârstei de 60 de ani
■ prezintă importante riscuri 
! de hipertensiune arterială,

■ menționează un studiu pu- 
I blicat în revista Hypertension 
| și citat de AFP.
| Aproximativ jumătate dintre
I frații și surorile bolnavilor de
■ inimă, examinați în cursul stu- 
I diului, prezentau o tensiune 
| arterială prea ridicată, indică 
| cercetătorii de la Universitatea
■ John Hopkins din Baltimore.
! Studiul mai subliniază că 

I numai 60 la sută dintre 
K ——______________

TDA va mai acorda 
225.000 de dolari pentru un 
studiu de fezabilitate privind 
proiectul de construire a 
unei centrale termo-electrice 
independente la București și 
alte 200.000 de dolari pentru 
un studiu de fezabilitate în 
vederea realizării unei rețele 
de comunicații de date în 
administrația publică.

Acordurile au fost sem
nate de Joseph Grandmai
son, directorul TDA, iar din 
partea română de Dan Că- 
pățînă, consilier prezidențial, 
Alexandru Pârvescu, preșe
dintele Romenergo, și Iustin 
Tănase, președintele Comi
siei Naționale de Infor
matică.

Datele au fost făcute publice 
după consumarea celui mai grav 
incident din istoria industriei fo
nografice din țară, când directorul 
comercial al firmei Media Servi
ces, reprezentant Sony în Româ
nia, a fost bătut de două persoane 
necunoscute/ Reprezentanții Me
dia Services cred că este vorba 
de o răzbunare a piraților de fo
nograme față de o plângere pe 
care firma a depus-o recent la 
ORDA, având ca obiect o casetă 
ilegală cu muzica World Cup '98.

Ca urmare a acestui eveni
ment, Jan Baldiga, coordonator 
al Departamentului Anti-piraterie 
pentru Europa de Est al Fede
rației Internaționale a Producă
torilor de Fonograme, și-a anun
țat vizita în România. El va acor
da sprijin logistic pentru organi
zarea unui organism anti-pira- 
terie în România.

aceste persoane erau la cu-. 
rent cu starea sănătății lor și I 
numai câteva dintre ele ur-1 
mau un tratament. j

De altfel, raportați la an- ■ 
samblul populației, ei își! 
sporesc riscurile de îmbol-l 
năvire fumând mult, îngră-l 

șându-se sau neținând sea-| 
ma de pericolul pe care îl j 
prezintă colesterolul, ca și. 
cum "ar vrea să ignore exis- ■ 
tența riscurilor". I

"Orice persoană sub 55 | 
de ani care are frați sau surori | 
ar trebui să-i avertizeze pe a- ■ 
ceștia de pericolele iminen-J 

te", au concluzionat medicii. ■
________________ —

Banca Mondială ar putea 
acorda Ministerului Culturii un 
împrumut garantat de stat, în 
valoare de cinci milioane de 
dolari, în vederea realizării u- 
nui program de restaurare și 
punere în valoare a unor im
portante obiective de patri
moniu. Principalul beneficiar 
al acestor fonduri este An
samblul Brâncuși.

Proiectul a fost prezentat, 
recent, într-o conferință de 
presă desfășurată la Palatul 
Elisabeta, în cadrul căreia 
reprezentanții Băncii Mon
diale au opinat că împrumu
tul ar putea deveni operativ 
la sfârșitul lunii septembrie 
sau începutul lunii octom
brie, iar banii ar putea ajun
ge în România la scurt timp 
după aceea.

Potrivit ministrului Cul
turii, Ion Caramitru, pentru 
achitarea acestui împrumut 
România va beneficia de o 
perioadă de grație de cinci 
ani, intervalul de rambursare 
a sumei fiind fixat la 20 de 
ani. Valoarea dobânzii cu ca
re se va acorda împrumutul 
nu a putut fi precizată de re
prezentanții instituției finan
ciare, care au declarat că 
aceasta urmează a se fixa

•?.

Posibil cutremur
la Los Angeles

Regiunea orașului Los 
Angeles riscă să fie afectată 
curând de un seism major, 
cu magnitudinea de peste 7 
grade pe scara Richter, po
trivit unui studiu publicat în 
revista "Science", informea
ză AFP.

Contrar teoriilor, care sus
țin că producerea unor cutre
mure de pământ cu magnitu
dinea mai mare de 7 grade 
ar fi imposibilă în această zo
nă a Californiei, această 
eventualitate nu poate fi eli
minată, crede principalul au
tor al studiului, Charles Ru
bin, de la Universitatea de 
Stat Washington, de la 
Ellensburg.

Geologul a descoperit că 
asemenea seisme au fost 
resimțite în această regiune 
de două ori în cursul ultimi
lor 15.000 de ani. Având o 

numai la încheierea 
contractului cu conducerea 
băncii.

O misiune exploratorie a 
acestei instituții de creditare, 
condusă de Thomas

împrumut 
pentru 

restaurarea 
unor 

obiective de 
patrimoniu

Blinkhorn, șeful delegației 
Băncii Mondiale, a efectuat un 
stagiu de două săptămâni, în 
cadrul căruia a evaluat fezabi
litatea unui proiect de asis
tență de urgență la restau
rarea Ansamblului Sculptural 
Brâncuși, de la Târgu Jiu, la 
continuarea lucrărilor la clă
direa Bibliotecii Naționale, la 
amenajarea Palatelor Brân- 
covenești Mogoșoaia și Po- 
tlogi și la dezvoltarea unui 

magnitudine de 7,2 și 7,6 
grade, cutremurele s-au 
produs de-a lungul faliei 
Sierra Madre, situată la 19 
km nord de Los Angeles.

Partea de nord-vest a 
acestei falii s-a deplasat în 
timpul seismului din 1971, 
de la San Fernando, care a 
avut o magnitudine de 6,7 
grade și s-a soldat cu 64 de 
morți și pagube în valoare 
de 558 milioane de dolari.

în general, riscul produ
cerii unor cutremure de pă
mânt în California este aso
ciat cu evoluțiile faliei San 
Andreas. Charles Rubin 
susține, însă, că un seism cu 
magnitudinea 7 sau mai 
mare, produs în falia Sierra 
Madre, s-ar propaga către 
sud, proiectându-și energia 
într-un bazin unde există o 
mare densitate a populației.

---—-y 

program de conservare a 
satelor săsești.

Proiectul mai include în
tărirea cadrului instituțional 
ministerial prin înființarea 
unei noi unități de suprave
ghere și evaluare a lucrărilor, 
un program de educație pu
blică și sprijin comunitar 
pentru conservarea patrimo
niului cultural, precum și re
forma cadrului legislativ pri
vind patrimoniul cultural. 
Costul acestui proiect, fără 
taxe, a fost evaluat la 6,4 mi
lioane de dolari, dintre care 
cinci milioane acordate de 
Banca Mondială, un milion 
de Guvernul român iar res
tul, direcționat numai către 
Ansamblul Brâncuși, de 
World Monument Fund.

La rândul lui, Thomas 
Blinkhorn a menționat că 
acordarea de împrumuturi 
pentru activități de conser
vare a patrimoniului este o 
noutate și pentru Banca Mon
dială, o politică promovată de 
actualul președinte, James 
Wolfensohn, până în prezent 
înregistrându-se cereri de 
asistență financiară înaintate 
de 12 țări, printre care Rusia, 
Pakistan, Georgia, Bosnia, 
Croația, Albania și Bulgaria.

Primele exponate românești la 
NEWSMUSEUM

Ediția clandestină a "României libere", publicată în 1988 de ziariștii 
Petre Mihai Băcanu, Ștefan Niculescu Maier, Anton Uncu și Mihai 
Creangă, împreună cu tipograful Alexandru Chivoiu, precum și 
tiparnița la care a fost scoasă, au fost expuse la NEWSMUSEUM 
(Muzeul Jurnalismului) din Washington, devenind primele exponate 
românești din acest muzeu.

Președintele Constantinescu, care a participat la eveniment 
alături de cei cinci ziariști, a afirmat că gestul acestora a pregătit 
Revoluția din Decembrie 1989.

"Fără lupta lor, eu nu aș fi fost astăzi președintele României", a 
spus Constantinescu.

Directorul cotidianului "România liberă", Petre Mihai Băcanu, a 
afirmat, la rândul său, că apariția acestui ziar clandestin "a salvat 
onoarea presei românești, într-o vreme în care aceasta se întrecea în 
epitete la adresa cuplului Ceaușescu".

Băcanu a mulțumit președintelui Constantinescu pentru partici
parea la eveniment și a afirmat că are "încredere în reformele 
începute de președintele Constantinescu".

NEWSMUSEUM este unicul muzeu al jurnalismului din lume. El 
este finanțat și administrat de Freedom Forum, o fundație 
internațională independentă, care promovează libertatea presei.

Amenzi pentru 
muiiîicii iki iiiie^m
Executivul dorește ca 

munca la negru să fie sanc
ționată cu amendă de la 5 la 
10 milioane lei.

Guvernul a aprobat un pro
iect de lege privind unele mă
suri de protecție a persoanelor 
încadrate în muncă, prin com
baterea muncii la negru.

Conform proiectului de 
lege, încadrarea în muncă a 
unei persoane se realizează 
prin încheierea unui contract 
individual de muncă între 
persoana care prestează 
munca și persoana fizică 
sau juridică în beneficiul că
reia este prestată munca, 
denumită angajator.

Munca poate fi prestată 
prin încheierea unor conven
ții civile de prestări servicii 
pentru desfășurarea unor 
activități care nu depășesc, 
în medie, trei ore pe zi, în 
raport cu programul lunar 
de lucru, dacă activitatea es
te prestată de elevi sau stu- 
denți, pe perioada vacan
țelor, sau este prestată în fo
losul asociațiilor de proprie
tari sau de locatari.

■OPERA • 
: LUI BACH : 
:PE CD-URI: I I
1 întreaga operă a compozi- 1
1 torului german Johann Sebastian J 
i Bach va fi editată, pentru prima , 
i oară,.pe 160 de CD-uri, în onoa- ■ 
i rea celei de-a 250-a comemo- i 
1 rări a morții sale, care va fi mar- 1 
1 cată pe 28 iulie 2000, a anunțat J 
, conducătorul proiectului, dirijorul , 
i Helmuth Rilling, citat de AFP. ■
■ Melomanii vor putea achi- i 
1 ziționa întreaga serie, care va fi 1 
1 produsă de casa de discuri J 
, Haenssler Classis, pentru suma , 
i de 2.499 de mărci, adică 1.380 ■
■ de dolari. ■
1 Academia Internațională • 
1 Bach, cu sediul la Stuttgart, dis- 1 
( pune deja de înregistrările a , 
i peste jumătate din cele 1.100 de | 
i bucăți muzicale compuse de i
■ Bach. Pentru imprimarea celor- • 
1 lalte, conducerea acestui for va 1 
J face apel la muzicieni celebri f 
i precum Christine Schaefer, ,
■ Sibylla Rubens sau Michael ■
• Schade. 1
1 Subscripțiile pentru reali- 1 
J zarea acestei colecții excep- J 
i ționale vor începe în septembrie ,
■ 1998. ■

Persoanele care prestea
ză munca în baza unei con
venții civile nu beneficiază, la 
încheierea activității, de drep
turile prevăzute pentru șo
meri, iar angajatorii nu au o- 
bligația de a contribui la con
stituirea fondului de șomaj.

Fapta angajatorului de a 
primi la muncă o persoană 
pentru care nu au fost întoc
mite contracte individuale de 
muncă sau convenții civile 
constituie contravenție ș,i se 
sancționează cu amendă de 
ia 5 la 10 milioane lei. De ase
menea, constituie contravenție 
și se sancționează cu amendă 
de la 4 la 8 milioane lei refuzul 
angajatorului de a permite 
intrarea în incinta unității a 
organelor de control ori de a 
pune la dispoziția acestora do
cumentele solicitate.

încălcarea repetată de 
către angajator a prevede
rilor legii constituie infrac
țiune și se pedepsește cu 
închisoare de la 6 luni la 1 
an sau cu amendă.

MEDIAFAX
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* • Vând ARO 320 camionetă,

Ml*  motor Brașov, an fabricație

macaragiu 

maistru în industria 

textilă-pielărie 

mecanic auto 

mecanic mașini confecții 

muncitor necalificat 

operator calculator

electronic și rețele 

ospătar (chelner)

patiser

sudor autogen 

sudor electric 

șofer autobuz 

tâmplar mecanic 

tehnician constructor

tinichigiu carosier 

tricotor 

vânzător 

vopsitor auto 

zidar rosar-tencuitor 

zugrav, vopsitor

tot. locuri de muncă vacante 436

MATRIMONIALE

• Italian foarte simpatic, serios, 
stabilit în Bruxelles, situație foarte 
bună, 45 ani, 1,60 m, 75 kg, caut 
urgent româncă 25-40 ani, in
diferent de înălțime, cu intenții 
serioase, fără probleme fa
miliale. Dacă doriți un viitor 
asigurat, plăcut, în Bruxelles, ur
gent telefonați și trimiteți fo
tografie. Vorbește franceza, ita
liana, înțelege românește. Asi
gură plecarea. Dellarosa 
Vincenzo, Rue Joseph 
Claes,69, Bruxelles, Belgique. 
Tel. acasă 00325343301, mobil 
003275318768 (9139)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând apartarinent 2 camere, 
cărămidă, etaj 2, Eminescu, 
vizavi Poliția Județeană. Tel. 
218225, orele 11-19.(91012)

• Vând apartament 4 camere, 
cu două balcoane, situat în Deva, 
str. Zarandului, bl. 49, ap.29, etaj 
2. Informații la tel. 234099 (9142)

• Vând urgent apartament 2 
camere, îmbunătățiri, garso
nieră, ultracentrale, teren intra
vilan Deva. 224668 (9143)

• Vând apartament 3 camere, 
65 milioane. Simeria tel. 
260151 seara. (1951)

• Vând două apartamente a 
trei camere fiecare. Tel. 226190, 
230862 (9160)

• Vând garsonieră ultra
central, Deva, tel. 219547, orele 
20-22. (9253)

• Vând Renault Trafic înma
triculat, 9700 mărci și BMW 318, 
cu numere de Germania, 3200 
mărci. Tel.216483, 092/712716 
(9154)

KLEYN BUSES OLANDA 
VINDE din stoc AUTOCARE 
noi și second hand. Tel/fax: 01- 
321.40.96,01-321.79.81 (od

1992. Tel. 094539327, 667180 
(9164)

• Vând Ford Aerostar, 7
locuri, 1994, full echipată, tel. 
729193 (8711).______________

• Vând Ford Taunuș 16 L. 
înmatriculat, preț convenabil, 
Gelmar, 121. Tel’. 094515526 

(8554)
• Vând societate SRL, mi

crobuz VW 1987, cuptor micro
unde. Tel. 227479 (9291)

• Vând cazan țuică, 80 I și 
instalație aer condiționat, mo
bilă "Solaris". Tel. 233266, orele 
8-15 (9107)

• Vând mașini cusut indus
triale, profil "U". Tel. 225632 
(9145)

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

• Vând mașină înghețată, 
Carpigiani, preț avantajos. Re
lații la tel. 094/583142 (7214)

PIERDERI

• Pierdut chitanță fiscală de 
la nr. 547351 - 547360, facturier 
de la nr. 0199551 - 0199560, 
chitanță însoțitoare de la nr. 
1411551 - 1411600 și ștampila 
SC Baratin Com Construct SRL 
Simeria. Se declară nule. 
(9153)

• Pierdut blocul de facturi de 
la 0138301 la 0138350, apar
ținând SC Alpeus Comexim 
SRL. îl declar nul. (8715)

SCHIMBURI DE 
LOCUINȚE

• Schimb apartament 3 ca
mere, cu apartament 2 camere, 
plus garsonieră. Tel. 234024 
(9142)

ÎNCHIRIERI DECESE

• Caut cameră pentru 
închiriat. Tel. 623474, între 
orele 17-20.

OFERTE DE 
SERVICII

• SC Gef Facilities SRL Deva 
angajează agenți comerciali, 
băieți sau fete, în următoarele 
condiții: stagiul militar satisfăcut, 
minimum studii medii, expe
riență în domeniu, vârsta 20-28 
ani. Oferim condiții de salarizare 
avantajoase. Informații tel. 
230930 (9284)

• Dacă locuiți în localitățile 
Deva, Hunedoara, Simeria, 
Orăștie, Călan, Cugir și aveți 
aptitudini comerciale sau ex
periență în relațiile cu clienții, 
vă așteptăm să fiți repre
zentantul nostru comercial în 
zonă. Informații Radio-Deva, 
054/230104 (9281)

• Direcția Regională de 
Poștă Timișoara organizează 
concurs în data de 3 august 
1998 pentru un post de muncitor 
necalificat (femeie de serviciu), 
cu locul de muncă la Oficiul 
Teritorial de Poștă Deva. In
formații suplimentare la tel. 
219439, 214792 sau la sediul 
Oficiului Teritorial de Poștă 
Deva, din str. M.Eminescu, nr. 
71.

• Doriți 2 milioane/lună în 
buzunar? Sunați azi, start 
imediat, DS Max Canada des
chide în România 30-de noi 
divizii de marketing-publi- 
citate. Pregătire gratuită pen
tru formare. Experiența nu 
este necesară. Tel. 054/ 
627527. (9265)

• NOU ÎN ROMÂNIA!!! Vă 

motivează un profit de plus 
300 dolari pe lună în socie
tatea românească fără in
vestiție financiară? Toată 
lumea poate profita dar nu
mai persoanele ambițioase 
pot reuși în posturile: vânzări 
directe, organizare, condu
cere. Fără limită de vârstă. 
Experiența nu este necesară. 
Informații : Dra Ofelia, 054/ 
627527. (9265)

• Caut spre închiriere mașină 
de epocă, pentru nuntă. Data 1 
august 1998. Tel. 730007 (9120)

• S C. Transport Uzinal S.A. 
cu sediul în Călan, str. Fur- 
nalistului, nr. 17 D, organizează 
licitații pentru vânzarea fon
durilor fixe disponibile: locomo
tive, vagoane, instalații de ridicat 
etc. în fiecare a doua zi de 
miercuri a lunii, ora 10. Informații 
tel. 730560/386, 731810. (9280)

COMEMORĂRI

• Se împlinesc 6 săptămâni 
de la trecerea în eternitate a 
mamei și bunicii noastre

STELUȚA PÂRVU
din Deva. Parastasul de pome
nire se va ține la Biserica din 
Cimitirul Ortodox din str. Emi
nescu, Deva, la 25 iulie 1998, ora 
11. Veșnică pomenire. (9155)

D.G.M.P.S. - Oficiul Județean de Foiță de Muncă și Șomaj Deva

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, LA DATA DE 21.07.1998
__________ >_________________________________________________________ £______________________________________

administrator 1 croitor 18

agent comercial 9 cusător piese din piele și

agent pază și ordine 8 înlocuitori 22

agent reclamă publicitară 20 cusător piese la încălțăminte 14

aplicator de detalii la produse economist în industrie 3

din ceramică 3 electrician auto 1

arhitect 2 electrician de întreținere și

arhitect urbanism, peisagis- reparații 1

tică și amenajarea teritoriului 1 electronist 3

asistent maternal profesionist 6 faianțar 4

asistent medical generalist 1 fierar-betonist 7

barman 11 fochist la căldări pentru

betonist 1 încălziri centrale 1

bobinator aparataj electric 1 frezor universal 1

brutar 5 frigotehnist 4

bucătar 8 gestionar depozit 1

cofetar 5 inginer construcții civile,

confectioner tricotaje industriale și agricole 5

după comandă 15 inginer mecanic 1

confectioner - asamblor inginer tricotaje confecții 3

articole din textile 87 instalator apă, canal 3

contabil șef 1 lăcătuș mecanic 13
------ ))

'informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Oficiul Județean de Forțe de Muncă și' 
Șomaj Hunedoara-Deva puteți primi de la Centrul de Informare și Documentare, Clubul Șomerilor Deva, 
precum și de la Birourile de Forță de Muncă și Șomaj din Hunedoara, Călan, Orăștie, Brad, Simeria, Hațeg, 

^Petroșani, Lupeni, Vulcan, Ilia, în zilele de luni, marii, miercuri, joi, între orele 8.30 - 12.30 z

• Cu profund regret anun
țăm încetarea din viață a celei 
care a fost o bună soție și 
mamă

ȘTEFANA CHELE

înmormântarea va avea loc 

astăzi, 23 iulie 1998, ora 14, 
de la Capela Ortodoxă din str. 

Eminescu, Deva,la Cimitirul 
Bejan. Familia. (9167)

In noins nfiwiB—----- ț
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• Că adâncă durere familia 
Groza din Ohaba Strei anunță 
încetarea din viață a celui care 
a fost un bun soț, tată și bunic

IOAN GROZA, de 74 ani.
înmormântarea are loc azi, 

23 iulie, ora 14, la cimitirul din 
sat. Dumnezeu să-l odih- 
nească. (9289)

• Colegii de muncă de la 
S.C. MINEXFOR S.A. Deva 
sunt alături de ing. Bordeianu 
Constantin în greaua suferință 
pricinuită de decesul soacrei 
sale. Sincere condoleanțe și 
întreaga compasiune. (9300)
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| Din cauza neîntreținerii prin | 
. lucrări de curățare și defrișare j
■ a vegetației lemnoase, în pre- ■ 
I zent în județul nostru există cir-1 
| ca 60000 ha pășuni împădurite. | 
| Acestea sunt practic scoa-1
■ se din circuitul productiv pentru ■ 
! zootehnie, dar nu sunt utilizate ' 

» eficient nici în alte scopuri.I--------------------------- !

| Pășuni ; 
I împădurite I 
I__________________ I
' Cu toate că există studii J 
I pentru ameliorarea tuturor su-1 
| prafețelorde pășuni din județul | 
| nostru, ele nu sunt puse în apli-1
■ care, deși s-ar putea ca prin .
* exploatarea vegetației lemnoa-* 1 * * * 
I se să se obțină o bună parte I 
| din fondurile necesare execu-1 
| tării lucrărilor de îmbunătățire. |
■ Nu este lipsit de interes ca o .
* asemenea problemă să preo-1

I cupe într-o mai mare măsură I 
| primăriile și în primul rând să-i | 
| intereseze pe crescătorii de ■ 
^nimale. (N. T) J

Din timp
Cum bunul gospodar își fa

ce vara sanie și iarna căruță, 
S.C. Sarmintex S.A. Deva a înce
put să se preocupe de aprovi
zionarea de toamnă-iarnă. A 
încheiat deja contracte pentru 
aducerea de uniforme școlare, 
orientându-se la firmele care 
au cele mai modeste prețuri.

Totodată, cum am aflat de la 
dl director Burtea, se derulează 
sistemul de colaborare cu bu
getarii, respectiv încheierea de 

! Hanul de la Sarmi - 
a

; gazdă ospitalieră
‘ Hanul din apropierea intrării în castrul 
, roman de la Sarmizegetusa funcționează 
i țiin nou, iar administrator este dl Cornel 
• Oproni. Când a preluat dl C.O. unitatea era 
J într-o înaintată stare de paragină. A pus-o la 
, punct, a renovat-o și acum este în funcțiune.
■ Hanul are o capacitate de 50 de locuri. Aici
■ se servesc preparate culinare diverse, la 
J comandă, precum și renumitele - specia- 
, litatea casei - plăcinte cu brânză și mărar.
■ Mulți turiști, adică toți cei ce vin să viziteze
■ vestigiile romane, îi trec pragul și nici unul 
*^nu regretă. (77. B.)

Trâstutia
Primăria comunei Ilia nu-și poate înscrie 

multe reușite la activ, dar una din faptele 
sale este - cum zicea cineva - "de toată dia
lectica”. Nu ne referim la actuala Primărie, ci 
în general la instituția respectivă, lată ce le-a 
trăsnit prin cap domnilor de la Primărie: au 
scos la vânzare spațiul librăriei și al roti- 
seriei. Sigur că le-au vândut urgent unor 
întreprinzători particulari. Reacționând, pe 
bună dreptate la acest gest, conducerea 
Consumcoop din localitate a adus dovezi că 
spațiile respective aparțin cooperației de 
consum. (Tr.B.)

contracte de colaborare pentru 
vânzări în rate, prin care agenții 
economici garantează pentru 
salariații lor, care iau mărfuri în 
rate de la "Sarmintex". Au fost 
încheiate până în prezent ase
menea contracte cu Spitalul, cu 
Romtelecom, filiala Gaz metan, 
firma "Simaco", urmând ca să fie 
încheiat și cu "Renel".

Această inițiativă a fost bi
ne primită, prețurile fiind accep
tabile. (F.S.)

♦

Șanțurile - pline 
de iarba

Șanțurile de pe marginea 
șoselei dintre Bretea Mureșană 
și Ilia sunt proaspăt cosite. Nu 
știm de cine, dar lucrul acesta 
nu are nici o importanță. Con
semnăm faptul întrucât nu l-am 
mai întâlnit, marginile șoselelor 
din județ având o bogată can
titate de iarbă care nu intere
sează pe nimeni. Oare de ce?

Traian BONDOR
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SC SfiPRUC Sfl
cu sediul in Deva, Aleea Atelierelor, nr. 1

convoacă Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor, cu 

următoarea ordine de zi:
1. Schimbarea structurii acționariatului, re

zultată din privatizarea a 20% din numărul total de 
acțiuni deținute de FPS

2. Modificarea statutului societății cu privire la 
Cap. III - Conducerea societății comerciale - 
schimbarea consiliului de administrație cu admi
nistrator unic

3. Alegerea administratorului unic
4. Alegerea comisiei de cenzori
5. Diverse
Adunarea va avea loc în data de 9 august 1998, 

ora 10,00, la sediul societății.
în cazul în care nu se îndeplinesc condițiile 

de desfășurare, următoarea Adunare Generală 
Extraordinară a Acționarilor se va ține în data de 
10 august 1998, ora 18,00, la sediul societății.V . J)

CREDfTBAN/C

vinde la licitație>

publică ce va avea loc 
în data de

29.07.1998, ora
10,00, la Judecătoria

Deva:

fermă (teren și 
construcții) din satul 
Tîmpa, corn. Băcia, 
județul Hunedoara.

Informații suplimentare 
la telefon 069/212973.

SC DECEBAL SA DEVA 
(INDUSTRIA CĂRNII)

cu sediul în Deva, str. Piața Unirii, nr.8, județul Hunedoara, organizează: 
LICITAȚIE pentru a vinde mijloace de transport și subansamble rezultate din 

dezmembrări după cum urmează:
FELUL AUTOVEHICULULUI TIP $1 MARCĂ NR. BUC.
Autofrigorifică (101) R 10215 5
Autoizotermă (lOt) R 10215 1
Autofrigorifică (161) R12215 1
Autofrigorifică (201) R19256 1
Autocamion (6,7 t) R8135 1
Autobenă transport furaje(6,51) R8135 1
Autospecială transport animale (81) R8135 3
Autospecială transport animale (201) R 12215 3
Motocar(3t) NO.3-P 3
Ifron 204-D 1
Cabină medie 1
Tractor U6jC 1

Mijloacele de transport de mai sus pot fi văzute la sediul societății, 
Abatorul Deva și Abatorul Hațeg.

Licitația va avea loc pe data de 5 august 1998, ora 10,00, la sediul SC 
Decebal SA Deva și se va repeta în fiecare zi de miercuri, ora 10,00, până la 
epuizarea listei.

Relații se pot obține la tel: 054-211760, 1, 2, int. 36 sau 38.

Cooperativa Meșteșugărească CAUCIUCUL Deva
anunță LICITAȚIE pentru vânzarea unui autoturism ARO 244D:
- prima etapă, la care participă numai organizații coope

ratiste, în data de 24.07.1998, ora 10,00;
- etapa a doua, care se organizează în situația în care 

autoturismul nu a fost adjudecat, la care participă persoane fizice 
sau juridice, în data de 31.07.1998, ora 10,00.

SC "Agromec" SA Luncoiu deJos - 
Hunedoara

Organizează la sediul său, începând cu data de 6 
august, în fiecare joi, ora 14,00, licitație pentru vânzarea 
mijloacelor fixe: tractoare, pluguri, remorci, cisterne etc.

Pentru data de 7 august, ora 8,00, se convoacă AGA, la 
sediul societății, cu ordinea de zi "Probleme organiza
torice și economice".

Informații la sediul unității, telefon 054/650529, fax: 
054/232449.

f SC CETATE SA DEVA 1
; str. Mureșului, nr. 4

organizează la sediul societății, în 28 iulie 1998, ora •
| 10,00, licitație deschisă pentru închiriere spații, vânzare | 
■ utilaje panificație și autofurgoane pâine.
' Informații, telefoane 214225, 218963.

CEL MAI MARE PRODUCĂTOR 
GERMAN DE PREMIX-URI, 
NUTREȚURI MINERALE Șl 
SUBSTITUENȚI DE LAPTE 

PENTRU VITEIJ

în scopul organizării unei rețele de 
distribuție caută, în toate zonele țării, 

agronomi, zootehniști, medici 
veterinari sau specialiști din alte 

domenii ale agriculturii și creșterii 
animalelor.

Rolul acestora este de consultanță și 
vânzare a produselor SANO către țărani, 
asociații, unități de prelucrare a laptelui, 
unități de prelucrare a cărnii, producători 

de nutrețuri combinate.

Cei interesați sunt rugați să trimită o scrisoare de 
intenție și un Curriculum Vitae, până cel târziu în data de 
31.07.1998 la următoarea adresă:
SANO ROMÂNIA SRL, str. Toamnei, nr. 15, 2900 ARAD 

sau la fax. 057-270223. Informații la telefon 057-270222.

Consiliul local al 
comunei Turdas

9

ORGANIZEAZĂ LICITAȚIEÎN VEDEREA 
ÎNTOCMIRII STUDIULUI DE 

FEZABILITATE PENTRU ALIMENTAREA 
CU APĂ >1 CANALÎN COMUNA 

TURDAȘ.
LICITAȚIA VA AVEA LOCÎN DATA DE 4 

AUGUST 1993, ORA 10,00, LA SEDIUL 
PRIMĂRIEI TURDAȘ.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE LA TEL 
241694 SAU LA SEDIUL PRIMĂRIEI.

REGIA AUTONOMĂ »E 
INTERES LOCAL 

H!™T171W)AR*
ANUNȚĂ LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ FĂRĂ 

PRESELECȚIE

1. OBIECTUL LICITAȚIEI: Modernizarea alimentării cu energie 
termică, transformarea PT în CT de cartier;

Centrala termica CI3 - Micro VII, inclusiv rețelele termice racorda le la CT3.
2. NATURA LUCRĂRII SIMILARE: Construcții pentru transport și 

distribuție petrol, gaze, lichide industriale, aer comprimat, termoficare;
Conducte de termoficare (categ. 8.2, conform ANEXA DL 11).
3. PERSOANA JURIDICĂ ACHIZITOARE: Regia Autonomă de Interes 

Local Hunedoara
4. SURSA DE FINANȚARE: Bugetul local și alte fonduri legal 

constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate | 
potrivit legii.

5. ORGANIZATORUL LICITAȚIEI: Regia Autonomă de interes Local 
Hunedoara, B-du! Republicii, nr. 5, tel: 054/711394; 054/712207; 054/ 
713038

6. TERMEN LIMITĂ DE DEPUNERE A DOCUMENTAȚIEI 
OFERTEI: Cu 24 ore înaintea deschiderii ofertei, data 26.08.1998, ora 
10,00, la sediul firmei RAIL Hunedoara.

7. DESCHIDEREA LICITAȚIEI PUBLICE: Data 27.08.1998, ora 
10,00, la sediul RAIL Hunedoara.

8. DOCUMENTELE LICITAȚIEI: Volum de prezentare, caiet de sarcini 
și lista de cantități de lucrări. Se pot procura de la Biroul Investiții - RAIL 
Hunedoara.

Preț de procurare 2500000 lei.
9. VIZITAREA AMPLASAMENTULUI: Timp de trei zile după 

cumpărarea documentației.
10. CONDIȚII DE PARTICIPARE:
a) cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani actualizată 3.300 mii.
b) valoarea lucrării similare terminate actualizată 4.800 mii.
c) capacitatea financiară la 30.06.1998: min. 3.300 mii.
Celelalte condiții de participare sunt conform Anexei la Ordinul nr. 

1743/69/N/1996 al MF și MLPAT.

22 IULIE
1 dolar SUA 8729 lei
1 marcă germană 4886 lei
100 yeni japonezi 6203 lei
1 liră sterlină 14336 lei
1 franc elvețian 5781 lei
1 franc francez 1458 lei
100 lire italiene 495 lei

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

SC AVICOLA DEVA
MINTIA

M - 7
Produce și ojera 
consumatorilor 

din județul 
nostru și din 
țară cantități 
nelimitate de 

came deipasăre.
V \<
f î

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

>
>

!•>

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

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

Societatea TRACY FRANCE
Prin distribuitorul exclusiv pentru ROMÂNIA

PROTEUS IMPEX SRL Orăștie -
tel/fax 054-24.79.78, 24.75.00, tel: 054-24.12.96

Oferă:
Produse electrocasnice cu prețuri reduse

Preț vechi Preț nou 
0 aspirator TRACY 1300 W JtSSWief 599.000 lei 
0 mașină de spălat vase 601 L97HWTei 1.350.000 lei

v Yj Centrale termice pe gaz și calorifere 
cu plata în 24 de rate și avans 0, 
prin magazinul CENTRAL, Orăștie

tel: 054-24.74.96.

( Toatr»»| r|*>  IlnvR )

anunță concurs pentru ocuparea 
postului de consultant artistic 

(director).
Concursul va avea loc la sediul instituției, în 

ziua de 10 august 1998, ora 10,00.
Relații suplimentare privind condițiile de 

participare, bibliografie, documente necesare 
etc. se pot obține la telefon 215344.
___ _ __________ _______ _ ______________ *

Va fi frumoasă și călduroasă, cu cerul mai mult 
senin. Vântul va sufla în general slab. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse între 27 și 37 de grade, izolat 
mai ridicate în vestul și sud-vestul țării, iar minimele 
se vor încadra între 12 și 22 de grade, ușor mai mari 
în sud-vest.

VREMEA

SC UNIX TRADE SRL-
Budapesta, Filiala România 

Importator direct de PIESE AUTO
O Distribuim și transportăm marfă la sediul firmei 

dvs la prețuri avantajoase.
O Comercializăm mărci ca: Sachs, Jurid, Mann, Opti

mal, Elf, Gates, Bosal si multe altele. Catalog în calculator.
Telefon/ fax 059/479815 și 094/647853.
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Dificultățile prin care trec 
unitățile de gospodărire comunală 
și locativă nu sunt dintre cele mai 
lejere.

Din dialogul pe care l-am avut 
cu noua conducere a SC Apoterm 
SA Deva - societate comercială 
care provine din fostul RAGCL 
Deva și care are în sfera sa de 
atribuții sectorul cheie al 
municipiului Deva, a rezultat 
limpede o situație financiară 
aparte. în prezent, potrivit datelor 
furnizate de către domnii Liviu 
Antal, directorul general al 
societății, șLVirgil Boca, director 
cu probleme de dezvoltare, nivelul 
datoriilor unității către prestatori se 
ridică la aproximativ 21 miliarde de 
lei din care 14 miliarde reprezintă 
restanțe către FE Deva.

La Deva
Lanțul slăbiciunilor 

generează mari 
dificultăți în 

gospodăria comunală
Actuala stare financiară 

deosebită în care se regăsește 
noua societate deveană a fost 
generată de mai multe cauze, între 
care una ar fi și cea legislativă în 
sensul că aproximativ 6 miliarde 
de lei reprezintă datoriile pe care 
le au unitățile sanitare și școlare, 
datorii care sunt purtătoare de 
penalități și ale căror bani pentru 
plata prestațiilor trebuiau achitați 
de la bugetul statului. întârzierea 
de la plata facturilor de către 
asociațiile de locatari, pierderile de 
circa 500 milioane de lei 
înregistrate la secția de prestări 
servicii numai în acest an, precum 
și crearea unui stoc de materiale 
de circa un miliard de lei - stocuri 
peste necesarul unității, la care se 
mai adaugă debitele asociațiilor de 
locatari, sunt doar câteva dintre 
cauzele ce au determinat actuala 
stare economico-financiară a 
unității de față.

Noua conducere a SC 
Apoterm SA Deva este hotărâtă, 
ni s-a mai precizat, să schimbe 
radical imaginea societății în fața 
beneficiarilor, precum și atitudinea 
angajaților față de ceea ce se 
execută. “Dorim, a spus între altele

'sîf “BANAT
(Urmare din pag. 1) 

dl Liviu Antal, să oferim servicii 
de calitate la timp și în condiții 
concurențiale”. în context a mai 
precizat că se va canaliza 
activitatea serviciului de 
deranjamente în așa fel încât 
prestațiile să fie foarte bune, la 
timp executate.

Noul consiliu de administrație 
are în vedere reducerea 
pierderilor din rețele, 
îmbunătățirea calității agentului 
termic - în acest sens într-o primă 
etapă urmează să fie reabilitate 
șase puncte termice din 
municipiu, iar în perspectivă cu 
sprijinul Consiliului local Deva să 
se reabiliteze și rețelele de 
termoficare pentru a se elimina 
pierderile de căldură și apă rece, 
pierderi ce se regăsesc în final 

în costurile care trebuie 
suportate de către noi toți.

O măsură interesantă ce se 
dorește a fi promovată este și 
aceea de a se trece la încasarea 
taxelor comune de către oamenii 
societății așa cum se face pentru 
energia electrică, măsură ce 
urmărește ca banii încasați să 
ajungă mai repede la societate, 
nu să stea în diverse conturi de 
unde se iau dobânzi.

De asemenea, se dorește un 
dialog cu locuitorii Devei pentru 
cunoașterea situației din fiecare 
asociație pentru a se urni 
lucrurile în folosul tuturor și de a 
se găsi soluții mai bune pentru 
confortul orașului, s-a mai 
precizat în dialogul pe care l-am 
avut cu noua conducere a SC 
Apoterm SA Deva, deși există 
mari dificultăți create de lipsa 
banilor și a datoriilor existente.

Cât despre viitoarea 
întrerupere a furnizării apei calde 
în municipiu, conducerea 
societății ne-a informat că acest 
lucru se va aduce la cunoștință 
într-un timp foarte scurt.

Corne! POENAR

- CRIȘANA” '

zonă; Agenția Baru a BA - 
comunele din împrejurimi, 
municipiul Petroșani, orașele 
Lupeni, Uricani, Vulcan, Petrila, 
Aninoasa, comuna Bănița.

Orice informații supli
mentare pot primi acționarii SIF 
"Banat - Crișana” de la cea mai 
apropiată unitate a Băncii 
Agricole, care efectuează 
plățile, sau de la Sucursala din 
Deva a SIF, strada 22 
Decembrie, nr. 37A, etajul II, 
telefon 233537, de luni până 
vineri, între orele 8-16.

- O ultimă întrebare, die 
Lucea Pavel: când se vor putea 
valorifica pe piață acțiunile 
deținute de SIF “Banat - 
Crișana”?

- De îndată ce vor fi primite
aprobările necesare de la 
CNVM București. Acționarii vor 
fi ținuți la curent cu informațiile 
necesare. .

R/SCl/L INTOXICAȚIILOR CO CIOPERCI
du-le pe cele comestibile.Sezonul actual oferă posi

bilitatea consumării celei mai largi 
game de preparate gastronomice, 
ciupercile și bureții situându-se 
printre preferințele dumneavoastră. 
Dar trebuie să fiți neîncrezători 
când e vorba de ciuperci, 
deosebirea între cele bune și cele 
otrăvitoare fiind atât de mică încât le 
puteți confunda ușor. Nici locurile 
pe unde cresc, nici culoarea, nici 
gustul, nici mirosul nu vă pot 
îndruma în a le deosebi.

Ciupercile otrăvitoare sunt 
împărțite, după toxicitate, în trei 
categorii:

a) ciupercile care ucid, conțin o 
otravă violentă, numită phallina;

b) ciupercile periculoase, care 
au o substanță otrăvitoare mai puțin 
toxică, numită muscarină:

c) ciupercile suspecte, care 
conțin substanțe rășinoase cu 
efect purgativ și vomitiv.

Phallina este otrava ce se 
găsește în unele ciuperci din 
familia ,,Amanita", în special în 
,,Amanita phalloides”. Această 
otravă nu este distrusă prin fier
bere și trece în sângele dumnea
voastră, distrugând celulele roșii. O 
singură ciupercă de acest fel 
conține suficientă phallina ca să 
otrăvească două-trei persoane.

Muscarina este otrava ce se 
găsește în ,,Amanita muscarie" și 
„Amanita pantherina”. Din punct de 
vedere chimic, muscarina este un 
alcaloid de genul morfinei din opiu 
sau al atropinei din mătrăgună. De 
aceea, persoanele otrăvite cu 
aceste ciuperci se pot trata cu sub
stanțe antidot, ce se administrează 
în mod obișnuit în otrăvirile cu 
alcaloizi vegetali. Muscaria nu are 
nici un efect asupra sângelui, 
acțiunea sa manifestându-se 
preponderent asupra sistemului 
nervos și aparatului digestiv. în 
cazul celui din urmă, are loc 
evacuarea bruscă a conținutului 
stomacal, otrava neavănd timp să 
treacă în sânge. Persoanele 
otrăvite scapă cu viață în cele mai 
multe cazuri.

Substanțele rășinoase din 
grupa ciupercilor suspecte nu 
prezintă o acțiune deosebită 
asupra organismului, nefiind 
amenințătoare pentru viață.

Dacă după ingestia cu ciuperci 
prezentați grețuri, vărsături, dureri și 
colici abdominale, scaune 
diareice, crampe musculare, 
transpirație și stări de rău, suntețj 
suspecți de o intoxicație acută cu 
ciuperci și trebuie să vă adresați 
serviciului medical de urgență în 
vederea internării. Primele semne 
ale intoxicației pot apărea imediat 
sau la câteva zile după 
consumarea ciupercilor.

Puteți preveni aceste com
plicații cumpărând numai ciu
percile de cultură de tip 
,,Champignon" și evitând cule
gerea sau achiziționarea lor de la 
diverși ,,cunoscători" ce le 
distribuie în locuri publice. în 
județul nostru s-au semnalat și in 
acest an un număr crescut de 
cazuri de intoxicații acute cu 
ciuperci provenite din surse

După dl Constantin Ciutacu, vicepreședinte PSM
S-AR PUTEA - CEL PUȚIN - DUBLA SALARIILE
La o manifestare organizată de 

Comitetul Organizației județene a 
Partidului Socialist al Muncii ce a avut 
loc cu o vreme în urmă la Sântămărie 
Orlea - și despre care ziarul nostru a 
relatat la timpul potrivit - un lider al 
respectivei formațiuni politice, chiar 
prim vicepreședintele acesteia, dl 
Constantin Ciutacu - spunea că în 
România salariile ar putea fi dublate 
Imediat, ba chiar s-ar putea tripla. 
Această afirmație a uimit asistența. 
Vestitorul a simțit nedumerirea 
ascultătorilor și a procedat foarte bine 
argumentându-și spusele.

lată, în esență, ce a zis:"în 

dubioase. O dată în plus, vă 
rugăm să fiți atenți la viața și 
sănătatea dumneavoastră!

Culegători de 
ciuperci

• Culegeți numai ciu
percile pe care le cunoașteți 
că sunt comestibile. Nu vă 
atingeți de cele necu
noscute. Nu le căleați, nu le 
striviți.

• Culegeți ciupercile 
numai în vase solide: coșuri, 
găleți, vase de plastic. în 
rucsacuri, sacoșe, genți, 
pungi se strivesc, transpiră, 
se strică foarte repede.

• Ciupercile se culeg 
cu grijă, întregi, sănătoase, 
prin răsucire ușoară în 
pământ. Nu scormoniți la 
culegere prin stratul de 
frunziș. Nu stricați stratul de 
mușchi. Dăunați astfel 
pădurii și ciupercii mai mult 
decât credeți.

• Culegeți numai ciu
perci tinere, cărnoase, com
plet deschise. Nu se culeg în 
faza prematură, când datorită 
formei sunt greu de dife
rențiat de cele periculoase.

• Ciupercile îmbătrâ
nite nu se recomandă a fi 
culese, deoarece se rup 
ușor, toxinele se revarsă, 
Infestând și pe cele sănă
toase. Nu culegeți ciuperci 
ude, deoarece se păstrează 
puțin.

• Culoarea, gustul și 
mirosul nu sunt întotdeauna 
un criteriu de alegere.

• Ciupercile sunt efe
mere, având durata de 2-4 
zile după apariție, perioadă 
în care sunt sănătoase și se 
recomandă a fi culese. 
Pălăria și piciorul sunt tari, 
având gust și miros plăcut.

• Culegătorul de ciu
perci trebuie să cunoască 
bine și să deosebească toate 
fazele de dezvoltare a 
ciupercilor, în special faza 
tânără de formare, când 
este foarte greu a se face o 
diferență netă după formă, 
culoare și aspect.

• Să nu vă lăsați sfătuiți 
de necunoscuți care pretind 
că le cunosc foarte bine pe 
toate. Sfatul lor este de cele 
mai multe ori greșit.

• Culegătorul să nu 
pună mâna în timpul recol
tării pe ciupercile otrăvi
toare, care prin atingere, 
rupere sau sfărâmare pot 
infesta mâna cu substanțe 
toxice. Acestea, în contact 
cu ochii, nasul, gura sau fața 
produc efecte neplăcute.

• Ciupercile otrăvitoare 
sunt în general frumos colo
rate, atrăgătoare, tentează 
să fie culese. Admirați-le, 
priviți-le, dar nu le culegeți. 
Culese șl puse alături de 
cele bune, în timpul trans
portului se pot deteriora, 
rupe, fragmenta, Infestân-

România salariile reprezintă 17 la sută 
din produsul intern brut. în țările foste 
socialiste acestea reprezintă 40-50 la 
sută. în aceste condiții scade puterea 
de cumpărare a populației, care-și 
reduce cumpărăturile la strictul 
necesar, ca și apelul la felurite servicii. 
Din această pricină producătorii de 
bunuri materiale își restrâng 
activitatea, prestatorii de servicii de 
asemenea, comercianții dau faliment 
unul după altul, aidoma între
prinderilor mici și mijlocii. Dacă salariul 
ar fi mai mare puterea de cumpărare 
ar fi mai mare, deci și consumul ar 
spori, ca și cererile de servicii. Ceea ce

• Culegătorii ocazio
nali confundă cu ușurință 
ciupercile toxice, de aici 
marile tragedii ale in
toxicațiilor.

Consumatori de 
ciuperci!

• Fiți prudenți la 
cumpărarea ciupercilor de 
la vânzătorii ambulanți sau 
celor oferite spre cumpă
rare în locuri de agrement, 
păduri, parcări, pe mar
ginea șoselelor și chiar în 
piață.

• Consumați numai 
ciupercile de care sunteți 
siguri că sunt comestibile 
și în stare proaspătă.

• Nu consumați ciu
percile îmbătrânite pe sol.

• Se interzice consu
marea ciupercilor la mai 
multe zile de la recoltare; 
ele intră în descompunere 
îndeosebi în zilele căldu
roase sau păstrate ne
corespunzător.

• Nu consumați ciu
perci moi, de culoare 
dubioasă, gust și miros 
neplăcut. Gătitul ciuper
cilor la câmp, în excursii 
(fripte pe foc direct) tre
buie făcut cu mare atenție 
și în siguranță deplină că 
ciuperca nu este toxică.

• Nu lăsați copiii să- 
și pregătească singuri ciu
percile, mai ales în 
excursii.

• Folosirea unor 
,,teste”: culoarea locurilor 
de tăietură și ruptură sau 
apăsare cu degetul, mi
rosul, gustul, culoarea 
datorită fierberii în comun 
cu ceapa sau cu lingurița 
de argint, ori altele nu sunt 
dovezi sigure dacă sunt 
comestibile sau otrăvi
toare.

• înainte de pregătire 
se va face o nouă și atentă 
verificare pentru a fi 
înlăturate cele otrăvitoare.

Măsuri de 
prim-ajutor:
• Provocarea de 

vărsături, prin acțiuni me
canice sau prin adminis
trarea de apă multă (500 ml 
de 3-4 ori), preferabil 
călduță, în care la un pahar 
se adaugă o linguriță de 
sare.

• La cele mai mici 
simptome - alertă totală, 
chemarea de urgență a 
„Salvării” și internarea în 
unități spitalicești pentru 
tratament.

Inspectoratul de Sănătate 
Publică al Județului 

Hunedoara

ar duce la relansarea producției și a 
serviciilor. Deci mărirea salariilor n-ar 
duce la inflație ci la acumulare de 
capital românesc, ceea ce ar 
contribui la sporirea capitalului 
autohton".

Ce ziceți dlor manageri și 
patroni de un asemenea 
raționament? El aparține nu 
numai unui lider de partid, dl 
Constantin Ciutacu fiind director 
științific la Institutul de Economie 
Națională. Deci un foarte bun 
cunoscător al economiei ro
mânești și mondiale.

Traian BONDOR

Un posibil 
model de 

agricultura
(Urmare din pag. 1)

productiv, orientarea este spre 
practicarea agroturismului și 
valorificarea direct de la curtea 
producătorului a produselor 
obținute în condiții ecologice, în 
acest scop fiind organizate și 
forme asociative de co
mercializare.

în privința condițiilor de 
agroturism este de notat că 
fiecare ofertant are cameră 
sau camere cu baie, bucătărie, 
unde turistul găsește tot 
confortul necesar.

Există, bineînțeles, și piețe 
organizate, unde fiecare 
producător agricol, pe baza 
listei de produse cunoscute, își 
valorifică rezultatele muncii 
sale, fără a se concura însă 
unii pe alții în privința prețurilor 
practicate.

De notat că foarte 
important este locul și rolul 
școlii cu profil agricol. Fără o 
asemenea școală de 2 sau 4 
ani nimeni nu poate să preia o 
gospodărie agricolă. într-o 
asemenea școală unde, 
funcționează și o stațiune de 
cercetare se urmărește 
comportarea soiurilor, se fac 
experiențe pe pajiștile naturale.

Foarte important de reținut 
este faptul că, pe baza 
prevederilor legii, fiecare 
producător are pământul 
comasat în jurul casei, în medie 
7-20 de ha, dar sunt și 
gospodării sau ferme cu 50- 
100 ha, Membrii comunității, 
începând de la 14 ani, sunt 
integrați într-o cameră a 
profesiei ce o vor practica.

în ceea ce privește 
modalitățile de consultanță, 
aceasta se acordă fie pe grupe 
organizate, fie individual, în 
funcție de cerințe, existând un 
contract în acest sens încheiat 
de către cameră cu ministerul 
agriculturii. Această consul
tanță gratuită se realizează dr 
6 ori pe an cu fiecar. 
gospodărie. Perfecționarea 
reprezentanților camerelor 
agricole se asigură de către 
specialiștii ministerului de 
resort.

Prin intermediul UE - cum 
spunea dna Szekely - 
producătorii agricoli primesc 
subvenții dar numai pentru 
producții de peste 5,2 tone 
cereale la ha. Cam 50 la sută 
dintre agricultori trăiesc efectiv 
numai din agricultură, 20 la sută 
mai practică și agroturismul, iar 
30 la sută mai au și alte servicii.

Camera agricolă acordă 
consultanță în tot ce face și 
construiește gospodarul, altfel el 
neprimind subvenții, în acest 
sens existând baremuri foarte 
clare.

Pentru a folosi mai bine 
utilajele agricole, acestea sunt 
cumpărate prin asocierea mai 
multor agricultori. Ceea ce merită 
reținut este că aceste utilaje 
dintr-o anume localitate sunt 
parcate sub aceleași șoproane, 
fără pază și fără teamă că 
cineva le fură sau le descom
pletează. în același timp să mai 
amintim că fiecare cetățean se 
simte răspunzător față de 
interesele obștii sau comunității 
străduindu-se să facă ceva 
folositor pentru ea. Dă Doamne 
să se întâmple așa ceva cât mai 
curând posibil și la noi.
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- Când va începe distri
buirea dividendelor pentru 
acționarii din județul Hunedoara 
și cum se va realiza aceasta?

• Acțiunea demarează azi, 23 
iulie, la toate sucursalele Băncii 
Agricole, cele mai apropiate de 
domiciliul înscris pe certificatul de 
acționar și se derulează după 
programele de funcționare ale 
băncilor respective. Mai concret: 
Sucursala Deva a Băncii 
Agricole îi va deservi pe 
acționarii din municipiile Deva, 
Hunedoara, Brad și din localitățile 
limitrofe acestora, precum și pe 
cei din orașul Simeria și din 
satele învecinate, din comunele 
Băcla, Illa, Dobra, Zam, Brănișca, 
Burjuc, Lăpugiu; Filiala Orăștie a 
BA - municipiul Orăștie și 
localitățile înconjurătoare: Filiala 
Călan a BA - orașul Călan și 
comunele din jur; Filiala Hațeg a 

ygA - orașul Hațeg și localitățile din

deva.iiruc.ro

