
Probleme esențiale ale mineritului>

♦

în completare la comunicatul 
Consiliului de Coordonare al Ligii 
Sindicatelor Miniere din Valea Jiului 
sunt de reținut principalele 
probleme ce se vor afla în 
discuțiile pe care Confederația 
Sindicatelor Miniere din România 
le va purta cu primul ministru.

Un loc important în discuții îl 
vor ocupa programele aide- 
memoire cu Banca Mondială și 
Guvernul României pe anii 1997 
și 1998. De asemenea se va 
acorda prioritate dezbaterii 
modului de aplicare a prevederilor 
Ordonanței de Urgență nr. 51/1997 
privind închiderea minelor și 
privatizarea sectorului minier.
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La muncă concretă, 
domnilor consilieri!

Legea 69/1991 modificată 
prevede în sarcina consiliilor lo
cale o seamă de atribuții și 
competențe cuprinzând toate 
domeniile vieții economice și 
sociale ale unității administrativ- 
teritoriale în care își exercită 
mandatul. Nota bene! Atribuțiile 
consiliilor locale cuprind ambele 
aspecte ale actului exercitării 
puterii - cel deliberativ și cel 
executiv destinat înfăptuirii 
hotărârilor proprii și celor ale 
guvernului, aplicării legilor țării.

Tot în Legea citată, la articolul 
32 al. 1 se precizează: "Consilierii 
răspund solidar pentru activitatea 
consiliului local din care fac parte 
și pentru hotărârile acestuia pe 
care le-au votat. De asemenea, 
fiecare consilier răspunde pentru 
propria activitate desfășurată în 
exercitarea mandatului".

Din experiența de peste șapte 
ani a consiliilor locale se desprinde 
un aspect practic deloc liniștitor 
pentru actul exercitării puterii la 
nivel local. Din cele două aspecte 
ale acestui act, partea cea mai 
grea cade exolusiv în sarcina unei 
echipe alcătuite în cele mai multe 
cazuri din trei oameni; așa au 
înțeles consilierii, că lor le revine

din Valea Jiului
în același timp se mai au în 

vedere o serie de aspecte 
referitoare la protejarea producției 
interne de huilă, la formarea de 
holdinguri între RAH și 
termocentralele electrice, 
diversificarea obiectului de 
activitate al RAH, urmărind ca pe 
lângă producția de cărbune să se 
dezvolte și alte activități - 
exploatări forestiere, prefabricate 
din beton, materiale de construcții 
ș.a. Vor fi luate în considerare și 
alte obiective precum sunt: 
acordarea de facilități investitorilor 
ce vin în Valea Jiului, construirea 

în exclusivitate în sarcină doar 
aspectul deliberativ.

A îndeplini concret în teren o 
sarcină impusă de o hotărâre a 
consiliului a fost în toți acești ani 
considerată de consilieri un act de 
bunăvoință sau solicitarea a fost 
considerată un abuz - al primarului 
față de "aleșii obștii" ca și când 
primarul n-ar fi cel mai ales dintre 
aleși, el nefiind înscris pe vreo listă 
de partid "la grămadă", pentru el 
electoratul exprimându-se nominal.

Modificările aduse Legii 
administrației publice locale, actele 
normative guvernamentale 
ulterioare anului votării legii inițiale 
- 1991 - au pus deliberativul în 
raporturi mai nuanțate cu 
executivul. Ne vom opri la două 
dintre acestea.

De pildă legea modificată în 
1996 prevede la articolul 35 
alineatul 2: "Cetățenii satelor și ai 
cătunelor care nu au consilieri aleși 
în consiliile locale vor fi reprezentați 
la ședințe de către un delegat 
sătesc... Votul acestora are 
caracter consultativ". Prevederea 
completează miopia partidelor 
politice în orientarea asupra 
candidaților incluși pe liste.

Desemnarea de legaților sătești 

de drumuri naționale private pentru 
ocuparea forței de muncă 
disponibilizate din minerit, 
asigurarea de fonduri interne și 
externe pentru finanțarea 
activităților de turism și agroturism, 
urgentarea adoptării Legii zonelor 
defavorizate și a Legii 
patrimoniului, angajarea pe bază 
de contract a absolvenților liceelor 
de specialitate și școlilor 
profesionale cu profil minier, 
preluarea la datoria publică a 
pierderilor cauzate RAH Petroșani 
ca urmare a disponibilizărilor a 
peste 18000 persoane - sume ce

APARE LA DEVA

s-a făcut. Practic aceștia sunt cei 
care, în sate, mobilizează oamenii 
la înfăptuirea hotărârilor consi
liului. în condițiile când consilierul 
dintr-un sat aparținător unei 
comune, unui oraș, sau municipiu 
își înțelege rolul doar prin 
prezența la ședințele în plen și 
pe comisii și exprimarea votului, 
în acele sate, partea executivă a 
actului puterii rămâne în seama 
primarului și a viceprimarului. 
Delegatul sătesc nu are nici 
drept de vot deliberativ nici 
indemnizație de ședință. Dar el 
face munca concretă pentru 
concetățenii lui!. Consilierul are și 
una și alta dar el socotește că 
și-a făcut datoria față de alegători 
dacă a fost la ședință, a votat și 
a încasat indemnizația.

Apropo de indemnizația de 
ședință. Nici legea inițială, nici cea 
modificată nu o prevăd dar ea 
se practică de peste șapte ani în 
baza regulamentului de 
organizare șl funcționare al 
consiliului. Nu este nimeni 
împotrivă ca pentru o muncă 
suplimentară în folosul obștii

___________ Ion CiOCLEi
(Continuare în pag. 8) 

se ridică la peste 700 miliarde 
lei, la care se adaugă alte 600 
miliarde lei reprezentând 
dobânzi bancare.

în context se mai solicită 
transformarea în societate 
comercială de sine stătătoare 
a secției de fabricare a 
explozivilor din cadrul SC 
„Nitramonia” Făgăraș. Totodată 
premierul Radu Vasile este 
invitat să facă o vizită în Valea 
Jiului.

Rămâne să vedem în ce 
măsură aceste obiective vor 
găsi ecoul așteptat și ce soluții 
vor fi adoptate în acest sens.

Nicoiae TÎRCOB

• O femeie inte
ligentă, cu tact și fler 
psihologic, te poate 
schimba. Cu altul.

Sindicatele din energetică vor 
alt fel de reformă

La sediul Filialei de 
Transport șl Distribuție a 
Energiei Electrice Deva (FTDEE) 
a avut loc, marți, o conferință 
extraordinară de presă. Preșe
dintele Federației Naționale a 
Sindicatelor din Electricitate 
“Univers” - Dumitru Chlrlță - le- 
a prezentat ziariștilor opțiunile 
sindicaliștilor din domeniu 
privind restructurarea șl priva
tizarea sectorului energiei 
electrice din România, l-a 
Informat despre acțiunile pe 
care au hotărât să le întreprindă 
în luna august a.c. pentru a 
determina Ministerul Industriilor 
șl Comerțului să retragă 
Hotărârea de Guvern care 
prevede restructurarea RENEL, 
a criticat unele afirmații ale 
președintelui PD, Petre Roman, 
șl ministrului Radu Berceanu, 
făcute pe această temă în 
vizitele efectuate zilele trecute 
în județul Hunedoara.

Dumitru Chlrlță a subliniat 
cu tărie că Hotărârea 365 a 
Guvernului României, privind 
restructurarea RENEL, este 
neavenită, încalcă prevederile 
constituționale referitoare la 
proprietatea statului, nu 
încurajează în nici un fel 
concurența, despre care se 
amintește în hotărâre, Iar 
monopolul nu se desființează, 
cl se transferă din sectorul de 
stat în cel privat, ceea ce nu 
aduce cuiva vreun avantaj. 
Liderul Federației Sindicatelor 
“Univers” a adus argumente 
concrete, plauzibile, în 
susținerea punctelor de

Astăzi și mâine in județul nostru se vor ■afla într-o deplasare de 
lucru 12 deputați reprezentând Comisia pentru Administrație Publică, 
Amenajarea Teritoriului și Echilibru ECologic a Camerei Deputaților. 
Reprezentanții Comisiei vor fi însoțiți de specialiști de la nivel central.

Programul de lucru în județ se va desfășura în prima zi - 30 iulie - 
in cadrul a două ,,ateliere": cel pentru administrație publică locală și cel 

i pentru amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.
In cadrul primului atelier reprezentanții comisiei se vor întâlni cu 

reprezentanți ai Consiliului județean, ai Ligii primarilor, ai Direcției 
județene a finanțelor publice și controlului financiar de stat. Au fost 
invitați și reprezentanți ai Prefecturii. Vor fi dezbătute probleme con- 

comisii
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PREZENTĂ ÎN JUDEȚ 
crete ale județului in domeniu pe baza unor stări de fapt, se vor face 
propuneri de soluționare.

în cadrul celui de al doilea atelier reprezentanții comisiei vor dezbate 
probleme concrete de amenajarea teritoriului și echilibru ecologic în 
județ împreună cu specialiști ai Direcției de urbanism și amenajarea 
teritoriului a Consiliului județean, arhitecții șefi ai municipiilor, inspectori 
din cadrul Inspecției județene pentru calitate în construcții și urbanism, 
ai Inspectoratului pentru protecția mediului, specialiști ai Regiei Apelor 
Române, ai Regiei autonome de apă Valea Jiului și ai „Romsilva".

Ziua a doua cuprinde o întâlnire la Primăria Geoagiu la care au fost 
invitați, alături de gazde, primarul municipiului Orăștie, cel al orașului 
Simeria, și alți primari din zonă.

Vacanță parlamentară! Să mai spună cineva că aleșii națiunii nu 
trudesc pentru propășirea ei. f/.CJ________________________________

Garda financiară și OPC 
față-n față cu operatorii 

economici
Controlori, Garda financiară și 

Oficiul pentru Protecția Consu- 
matorilor(OPC) și controlați, operatori 
economici din județ, au stat ieri față-n 
față cu prilejul unei întâlniri, de data 
aceasta “de la egal la egal amical", 
organizată de Camera de Comerț și 
Industrie Deva Hunedoara. Dnii loan 
Marcu, șef OPC Hunedoara și Comeliu 
Hotăran, șeful Gărzii financiare 
hunedorene, au prezentat o serie din 
aspecte specifice celor două instituții 
de care agenții economici trebuie să 
țină seamă în activitatea lor. în sfera 
de influență a OPC s-a subliniat 
importanța adoptării Legii Alimentului, 
prin care Se va oferi Oficiului 
posibilitatea acordării unor amenzi în 
valoare maximă nelimitată pentru 
nerespectarea prevederilor legale 
privind comercializarea de produse 
alimentare. S-a făcut referire la 
necesitatea însoțirii oricărui produs 
perisabil de inscripționarea indicatoare 
a termenului de valabilitate limită, iar 
în cazul produselor din import s-a 
cerut,cu titlu obligatoriu, completarea 
scrisă a caracteristicilor și în limba 
română. Pentru delimitarea clară a 
responsabilităților pe fiecare fază a 
actului de comerț s-a făcut precizarea 
că adoptarea Legii Comerțului va 
preciza clar domeniile de competență 
a vânzătorului, a responsabilului de 

vedere ale salariaților RENEL 
privind reforma în domeniu.

La întrebarea noastră dacă 
sindicatele din energetică sunt 
pentru sau împotriva restruc
turării RENEL șl dacă au o 
alternativă la soluția conducerii 
regiei, nl s-a răspuns clar: 
“Suntem pentru restructurare șl 
privatizare șl chiar am 
prezentat, In luna martie a.c., o 
propunere a programului de 

restructurare, așa cum îl vedem 
noi, însă nu s-a ținut cont de 
Ideile noastre, ne-a răspuns dl 
Dumitru Chlrlță. Oare sindicatele 
nu au nici un rol în acest 
proces?"

Președintele sindicatului din 
FTDEE Deva, Adolf Mureșan, a 
înmânat ziariștilor o serie de 
documente referitoare la 
restructurarea RENEL, cu 
obiective clare șl Interesante, 
care merită a fl luate în seamă 
de către factorii de decizie de la 
regie șl de la ministerul de 
resort. Este absolut normal că 
sindicatele trebuie consultate,că 
de părerile lor trebuie ținut cont, 
deși vor fi necesare șl măsuri 
nepopulare, care le vor dijmul 
privilegiile de până acum, sau 
vor conduce la disponibilizări 
de personal. Sindicaliștii cer ca 
sectorul energetic să fie scos de 
sub controlul politic, iar 
Societatea Națională de 
Electricitate, pentru înființarea 

magazin și a patronului, permițându- 
se pedepsirea precisă a celui 
vinovat pentru nerespectarea 
prevederilor legale în domeniu. 
Precizările făcute de dl Marcu au 
vizat și producătorii care omit să-și 
facă periodic verificarea calității 
pentru reperele fabricate cu licență. 
Neprezentarea semestrială la 
laboratorul “LAREX" pentru 
reactualizarea analizelor duce 
automat la expirarea licenței cu 
urmările prevăzute de lege. Tratând 
teme vizând evaziunea fiscală șl 
acumularea fondurilor speciale la 
bugetul de stat, dl Hotăran a 
precizat că pentru prevenirea 
fenomenului de evaziune toate 
firmele au obligația de a declara 
toate punctele de lucru, filialele sau 
sucursalele. Referitor la acumularea 
fondurilor speciale pe care agenții 
economici trebuie să le plătească 
la buget vorbitorul a făcut precizarea 
că toate informațiile necesare se 
găsesc în Monitorul Oficial nr. 379 
apărut la finele anului trecut. Dl 
Hotăran a făcut cunoscut faptul că 
începând de luna viitoare vor 
apărea, la cererea Ministerului 
Finanțelor, modificări semnificative în 
modul în care Garda Financiară își 
exercită rolul de control.(A S.) 

căreia militează, prin trans
formarea RENEL, să fie dirijată 
de o Comisie Română a 
Energiei. “Dorim aplicarea 
sistemului francez, mal elastic 
șl mal eficient - șl nu a celui 
englez ”, a spus Dumitru 
Chlrlță.

Incriminând afirmațiile 
false ale președintelui 
Senatului șl al PD, Petre 
Roman, privitoare la dialogul 
pe care acesta l-ar fl avut cu 
sindicaliștii din RENEL (dar pe 
care nu l-a avut - Adolf 
Mureșan), ca șl aprecierile 
nefondate ale ministrului Radu 
Berceanu asupra energeticii 
românești, Dumitru Chlrlță le-a 
spus ziariștilor că în cursul 
lunii august, chiar de 
săptămâna viitoare, vor 
întreprinde q serie de acțiuni 
specifice luptei sindicale. Vor 
purta noi discuții cu con
ducerea regiei de electricitate 
șl a ministerului de resort, 
poate șl cu premierul Radu 
Vasile, vor picheta sediile 
ministerului, Guvernului șl 
președinției, ale Consiliilor 
județene și Prefecturilor, 
locuințele primului ministru șl 
ale șefului statului, vor analiza 
în cadrul Blocului Național 
Sindical op 'tunltatea 
alăturării de sindicate din 
trapsporturl pentru eventuale 
mitinguri de protest șl greve.

Se pare că scurtcircuitul 
din conducerea RENEL și 
sindicate se accentuează. 
Cine-I întrerupe?

Dumitru GHEONEA



Cuvântul liber 30 IULIE 1998

—
Steaua României

A fost adoptată de Guvern, 
printr-o Ordonanță de urgență, 
instituirea Ordinului "Steaua 
României", cel mai înalt ordin 
românesc. Acesta recompen
sează serviciile excepționale, 
civile și militare, aduse statului 
și poporului român.

Ordinul poate fi conferit ce
tățenilor români, unităților mili
tare pentru fapte deosebite să
vârșite pe timp de război. Cetă
țenilor străini li se acordă acest

Joi 
30 iulie

Itvr
9.00 TVR Cluj 10.05 TVR 

lași 11.00 TVR Timișoara 
13.00 Natacha (s/r) 14.10 
Perla Neagră (s/r) 15.00 Dia
log. Actualitatea culturală 
16.00 Conviețuiri 17.00 Ca
mera ascunsă - farse cu 
vedete 17.30 Timpul Europei
18.10 Simba - regele Leu 
(d.a) 18.35 Hollyoaks (s, ep. 
93) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 269) 19.55 Doar o vorbă... 
20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială 21.00 Destine în 
vremuri de război (s, ultimul 
episod) 22.00 Reflecții rutiere
22.10 Cu ochii’n 4 (anchetă) 
22.50 Jurnalul de noapte; 
Ciclism Turul Franței (rez. 
zilei) 23.00 Dintre sute de 
catarge...

TVR 2
8.25 Canary Wharf (s/r)

9.30 Pelerinaje (r) 10.00 Un 
^secol de cinema (r) 11.00 

orain pentru contribuția deose
bită la dezvoltarea relațiilor de 
colaborare și prietenie cu Ro
mânia ori pentru fapte și servicii 
excepționale aduse statului și 
poporului român.

Ordinul "Steaua României" 
cuprinde șase grade: colan, ma
re cruce, mare ofițer, comandor, 
ofițer, cavaler. Președintele Ro
mâniei este capul ordinului 
"Steaua României", astfel încât i 
se atribuie, pe perioada manda

Atletism: CM de Juniori 11.30 
Cultura în lume (r) 12.00 Sun
set 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 iu
birii (s) 16.50 Tribuna parti
delor parlamentare 17.00 
Ceaiul de la ora cinci... 20.10 
Natacha (s, ep. 6) 22.00 Pă
mântul se rotește (dramă 
SUA 1990)

ANTENA!
10.00 Planeta vie (do) 

10.25 Animai Show (s) 11.00 
Blazarea lui Gilbert Grape (f/ 
r) 12.40 Fără limită 12.55 
Prezentul simplu (r) 13-25 
Denver, ultimul dinozaur (d.a) 
14.00 Știrile PRO TV 14.10 
Falsă identitate (s) 15.10 Dr. 
Bramwel, o femeie ambi
țioasă (s) 16.05 Văduva (s) 
17.00 Golden Brâu și voie 
bună! 18.00 Esmeralda (s)
19.30 Dallas (s, ep. 55)20.20 

tului, colanul Ordinului, coman
dă specială, pe care îl va purta 
cu ocazia ceremoniilor de în- 
mânare a ordinului.

Ordinul se oferă prin decret 
de președintele României, fiind 
explicitate de către cine se pot 
face propunerile de decorare. 
Pentru cetățenii români, decoră
rile se fac, în general, cu prilejul 
Zilei Naționale a României.

Ina JURCONE

Twin Peaks (s, ep. 11) 21.15 
Cronici paranormale (s, ep. 
33) 23.00 Știri/Sport 23.15 
Nash Bridges (s, ep. 12)

PRO TV
9.00 Tânăr și neliniștit (s/ 

r) 10.00 Highlander (s/r)
10.45 Seaquest (s/r) 11.30 
Fiica oceanului (s) 12.00 
Profesiunea mea, cultura 
(r.p./l) 12.55 Știrile PRO TV
13.30 Fascinație ucigătoare 
(thriller SUA 1994)15.15 
Walker, polițist texan (s)
16.10 Nano (s) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.15 Tânăr și ne
liniștit (s) 18.00 Familia 
Bundy (s, ep. 27) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 Ches
tiunea zilei 18.35 Familia 
Bundy (s, ep. 28) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 
Melrose Place (s, ep. 86)
2.1.15 Nikita (s, ep. 21) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 129) 22.45 
Știrile PRO TV 23.15 High
lander (s, ep. 4)

Pentru cele trei posturi de stagiu în Franța în cadrul programului 
Eurodysee - cărora li s-a adăugat ulterior încă unul, la serviciul relații 
externe - protocol mass-media al Consiliului județean, s-au prezentat 
șapte candidați.

Pentru a le oferi șanse egale tuturor, coordonatorul programului 
în județul Hunedoara, dl. Dan Eugen Crișan, a decis ca dosarele 
tuturor candidaților să fie înaintate autorităților franceze coordo
natoare ale programului. Cei șapte sunt: Mariana Milescu, Valentin 
Pleșan, Adrian Claudiu Serban, Radu Cosmin Crișan, loan Cosmin 
Ștefan, Diana Banciu și Florin Florian Moldovan.

Postul suplimentar de stagiu oferit este pentru activitate de 
secretariat la distribuitorul de energie E.D.F./ G.D.F., pe timp de cinci 
luni, din care o lună - septembrie - pentru acomodare lingvistică.

Pe cine vor alege ofertanții francezi, rămâne de văzut. (/.C.)

PRIMA TV
10.00 Celebri și bogați (s/ 

r) 11.00 în căutarea dreptății 
(s/r)12.00 Pretutindeni cu 
tine (s/r) 13.00 Știri 13.15 
Starea de veghe (talkshow/ 
r) 15.05 Xuxa (show pentru 
copii) 15.30 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 16.00 Știri
16.15 Pretutindeni cu tine (s)
16.45 Prietenul nostru Jake
(s) 17.15 în căutarea
dreptății (s) 18.00 Celebri și 
bogați (s, ep. 153) 19.00 Știri
19.45 Meșterul casei (s)
20.15 Contralovitura (s, ep. 
12) 21.15 Jocul de-a spionii 
(f.a. SUA 1984) 23.00 Știri
23.30 Starea de veghe

AGASA
8.00 Omul mării (s/r) 8.45 

Verdict:' crimă (s) 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 
Jocurile bunăvoinței (rez.) 
14.00 Butterfield 8 (f/r) 16.00 

Omul mării (s) 17.00 
Marielena (s) 17.45 Din 
toată inima (s) 18.30 Con
cursul de Acasă 18.45 Din 
toată inima (s)19.30 D.a. 
20.00 Dragoste și putere 
(s) 20.45 Nimic personal 
(s) 21.30 Jocurile bună
voinței (rez.) 22.30 Avânți! 
(co. SUA 1972)

PRO TV - DEVA
06.10-06.30 Desene 

animate 06.30-06.45 Pro 
gram comercial PRO T\ 
Deva 06.45-07.00 Știri Io 
cale (r) 10.00-10.45 Pro 
gram comercial PRO T\ 
Deva 22.05-22.20 Știri Io 
cale

ANTENA VDEV»
10.00-1Q.15 Știri (< 

10.15-10.40 Interviul săp 
tămânii (r) 10.40-11.00 Mu 
zică, publicitate 16.35 
17.55 Actualitatea 
show) 17.55-18.00 
22.05-22.15 Știri (r)

f IAURTUL "j
I Iaurtul are puteri preventive I 
. și curative, dar numai cel natu- . 
I ral, preparat din lapte nefiert. I 
| Este unul din alimentele de bază | 
Icare ajută la digestie, mărește ■ 

rezistența sistemului imunitar și • 
| îmbunătățește starea generală a | 
i sănătății. Iaurtul astfel folosit ■ 
’ ajută în diabet și se recomandă 1 
I în tratarea candidozelor și a se-1 
| crețiilor vaginale. De asemenea, | 
. este indicat copiilor după vârsta ■ 
I de 7 luni, în cazul dispepsiilor de I 
| putrefacție, tulburărilor cu fer-1 
■ mentații intestinale, constipațiilor, ■ 
1 uremiilor. Previne diabetul și ate- J 
I roscleroza, este eficient în der-1 
I matoze și arsuri de gradul I. Mai | 
I mult ca oricare alt aliment, iaurtul . 
I natural asigură longevitatea și I 
| vigoarea organismului, dacă se | 
■ respectă și modul de alimentație ■ 
j cu hrană vie (fără foc, crudități), j 

j Proprietăți j 
j terapeutice '

{petrolul;
I 
I 
I

în uz intern, se poate folosi | 
petrol nerafinat, pentru elimi-1 
narea viermilor intestinali, pentru J 
vindecarea tuberculozei pul-1 

| monare, administrându-se câte 3 |
■ lingurițe pe zi, cu 30 minute îna- ■
I inte.de masă. în diabet aduce ■ 
| ameliorări substanțiale sau îl |
■ vindecă complet dacă se folo- ■ 
’ sește și regimul de hrană vie J 
I (crudități) corect combinată. I 
| Peutru .cei care nu-l pot su-1 
. porta, se ia numai câte o lin-. 
• guriță cu petrol nerafinat pe zi, I 
| după care se face analiza urinei | 
I în laborator; dacă apare albu- ■ 
1 mină, cura se întrerupe imediat.^

z/
/

/

F3 ts

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI “D
SENIORI-JUNIORI, EDIȚIA 1998-1999
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Min. Teliuc
FC Paroșeni
CFR Marmosim 
Constructorul Hd. 
Victoria '90 Călan 
CIF Aliman Brad 
FC Dacia Orăștie

Min. Ghelari......
Parângul Lonea 
Met Crișdor.....
Min. Livezeni....
Min. Aninoasa... 
Min. Bărbăteni... 
stă

Min. Ghelari 
Parândul Lonea
Met. C.
Min.' Livezeni 
Min. Aninoasa 
Min. Bărbăteni 
CIF Aliman Brad

Dada Orăștie.........
Min. Teliuc...............
FC Paroșeni-Vulc.
CFR Marmosim.....
Constructorul.........
Victoria Călan........
stă.

Etapa a III a 30.08.1998
Dacia Orăștie 
Min. Teliuc 
Paroșeni - Vulc. 
CFR Marmosim 
Constructorul 
Victoria Călan 
Minerul Ghelari

Parângul Lonea 
Met Crișdor......
Min. Livezeni.....
Min. Aninoasa.... 
Min. Bărbăteni.... 
CIF Aliman Brad

z Parângul Lonea
Met. Crișcior
Min. Livezeni
Min. Aninoasa
Min. Bărbăteni 
CIF Aliman Brad 
Victoria Călan

Min. Ghelari...........
Dada Orăștie........
Min. Teliuc..............
FC Paroșeni - Vulc.
CFR Marmosim....
Constructorul........

- stă.

Min. Gheiari
Dacia Orăștie
Min. Teliuc

Met Crișdor....
Min. Livezeni...

• Min. Aninoasa

L
T

FC Paroșeni - Vulc. - Min. Bărbăteni 
CFR Marmosim CIF Aliman 
Constructorul Victoria Călan.
Parângul Lonea

Met. Crișcior
Min. Livezeni
Min. Aninoasa
Min. Bărbăteni
CIF Aliman 
Victoria Călan 
Constructorul Hd.

Parângul Lonea
Min. Ghelari...
Dacia Orăștie
Min. Teliuc.... .
FC Paroșeni-Vulc.
CFR Marmosim.....

- stă.

Min. Aninoasa 
Min. Bărbăteni
CIF Aliman 
Victoria Călan 
Constructorul
CFR Marmosim 
FC Paroșeni - Vulc.

Min. Livezeni 
Met. Crișdor 
Parângul Lonea 
Min. Ghelari... 
Dada Orăștie 
Minerul Teliuc

«Stapa a Vil-a -27.09.1998
Parângul Lonea Min. Livezeni...
Min. Ghelari - Min. Aninoasa
FC Dacia Orăștie Min. Bărbăteni
Min. Teliuc - CIF Aliman 
FC Paroșeni - Vulc. - Victoria Călan. 
CFR Marmosim
Met. Crișcior

Min. Livezeni 
Met. Crișcior 
Parângul Lonea 
Min Ghelari 
Dacia Orâștle 
Min Teliuc
Min. Aninoasa

Min. Bărbătfo 
CIF^Jman....
Vctcna Călan 
Constuctorul. 
CFRMarmosm 
Paroșeni-Vulc

Etapa a XlI-a -01.11.1998

- Constructorul 
stă.

Min. Livezeni
Min. Aninoasa
Min. Bărbăteni 
CIF Aliman 
Victoria Călan 
Constructorul 
CFR Marmosim

Met Crișcior.....
Parângul Lonea 
Min. Ghelari... 
Dada Orăștie 
Min. Teliuc....
FC Paroșeni-Vulc. 
stă.

Etapa a lX a -11.10.1998
Met. Crișcior Min.Aninoasa...
Parângul Lonea - Min. Bărbăteni...
Min. Ghelari CIFAIiman 
Dacia Orăștie - Victoria Călan....
Min. Teliuc • Constructorul....
Paroșeni-Vulc. . - CFRMarmosim
Minerul Livezeni • stă.

Min. Bărbăteni - Min./sninoasa
CIF Aliman - Min. Livezeni
Victoria Călan - MetCrișdor.
Constructorul - Parângul Lonea
CFR Marmosim - Min. Ghelari.......
FC Paroșeni - Vulc. - Dada Orăștie ...
Min. Teliuc

Min. Aninoasa 
Min. Livezeni
Met. Crișcior
Parângul Lonea 
Min. Ghelari 
Dacia Orăștie 
Min. Bărbăteni

UF Aliman.....
Victoria Călan 
Constructorul.

- CFR Marmosim
- Paroșeni-Vulc.
- Min. Teliuc........

NOTA: Jocurile se vor dispita în zilele de duminică 
de ia ora 9,00 echipele de Juniori și de ia ora 11,00 
echipele de seniori.

Echipa CIF Aiiman Brad va disputa Jocurile de acasă 
pe terenul din Gurabarza.

inte.de


Isaura și frații sâi
Isaura - un boboc de fetiță 

cu obraji rotunzi și ochi strălucitori 
- este cel mai mic copil al familiei 
Drîngă, din satul Luncani, comuna 
Boșorod. E timidă, dar nu fricoasă 
și nu se dezlipește nici o clipă de 
fusta Marianei Drîngă, mama sa. 
O însoțește peste tot - și la sapă 
și la adunatul fânului, cele două 
lucrări aflate în derulare în aceste 
zile. îl are ca frate geamăn pe

Liviu, un năpârstoc de băiat cam 
neastâmpărat de felul lui, care 
nu stă o clipă locului.

- De unde ați găsit numele 
de Isaura? am întrebat-o pe dna 
Mariana.

- Era un film la televizor cu 
numele ăsta. Mi-a plăcut și -... 
ne-a răspuns femeia zâmbind.

Isaura mai are cinci frați. Cel 
mai mare este Dumitru.de 14 ani. 
Urmează apoi Lucian, Ciprian, 
Marian și Liviu, geamănul ce 
este cu circa o jumătate de oră 
mai mare decât ea. Frații mari 
lucrează, merg cu părinții la 
felurite treburi de pe câmp. în 
ziua când am fost în sat Dumitru 
muncea cot la cot cu mama sa 
la adunatul fânului. Adrian, capul 
familiei, lucra la preotul 
Boșorodului, la coasă parcă.

- Cum sunt copiii, dnă 
Mariana? am întrebat-o pe 
mamă.

- Buni, ascultători. își văd de 
treaba ce le-o dăm, de școală. 
Se joacă aici, au spațiu larg. Se 
și dondănesc, se mai ciocănesc 
unul pe altul, da’ îi potolim iute.

- Cum?
- Ei, mai cu vorba, mai cu o 

palmă...
Familia Drîngă din satul 

Luncani, comuna Boșorod, este 
- ziarul nostru a mai scris de 
treaba asta - ajutată de patronul 
firmei SC “Turism Corn Pușcaș" 
SRL din Călan și de un domn din 
Austria care le-au dăruit haine, 
încălțăminte, alimente. Le-a 
făcut o casă căreia îi mai lipsesc 
câteva ferestre ca să fie 
terminată. Austriacul a promis 
că va reveni în luna august. Și 
este așteptat cu nerăbdare.

Am plecat din Luncani. 
Isaura ne-a făcut semne 
îndelung cu mânuțele ei 
dolofane.

Traian BONDOR

Printre numeroasele 
obiective ale Muzeului 
Civilizației Dacice și 
Romane De va propuse a se 
realiza in acest an se află 
și cel referitor la con
tinuarea cercetărilor 
arheologice la șantierele 
deja deschise și la altele 
noi.

Lucrările desfășurate 
în această perioadă (lunile 
iulie - august) la Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa 
sunt realizate, ca și până 
acum, de specialiști ai 
Muzeului Național de 
Istorie al Transilvaniei și de 
la Universitatea "Babeș- 
Bolyai" din Cluj Napoca, în 
colaborare cu Univer
sitatea din Koln.

In urma săpăturilor 
începute anul trecut la 
forul roman (anevoioase și 
din cauza condițiilor 
nefavorabile ale vremii) a 
fost descoperită partea 
administrativă a acestuia, 
în prezent lucrându-se la 
descoperirea celei religi
oase, după cum ne informa 
dl Gică Băeșteanu, muzeo
graf la secția Sarmi
zegetusa a Muzeului 
Civilizației Dacice și 
Romane.

Ca de fiecare dată, o 
mână de ajutor la efec
tuarea săpăturilor arheo
logice au dat și câțiva 
tineri localnici, dar și elevi 
clujeni, qfimulați mai 
degrabă de plăcerea ori 
chiar pasiunea unei 
asemenea îndeletniciri, 
decât de recompensele 

^bănești. (G.B.)____________

Mergi pe acoperire d calitate!

Concursul CONNEX GSM “Descoperiți acoperirea noastră" i-a desemnat pe cei 
care s-au calificat pentru tragerea la sorți a unui autoturism Nissan Micra:
1. Sanitski Florica / Arad
2. Paneș Cristian / Timișoara
3. Kicoș Sabina / Lugoj
4. Pasca Elena / Arad
5. Huros losif Nicolae / Deva
6. Georgevici Dan / Timișoara
în plus, fiecare dintre ei va primi un telefon Motorola D460 și conectare gratuită la 
rețeaua CONNEX GSM.

CONNEX GSM îi felicită și îi invită să își ridice premiile: și să participe la tragerea 
la sorți pentru autoturismul Nissan Micra care va avea loc pe 30 iulie la magazinul 
CONNEX GSM din Timișoara, strada Rodnei nr. 2.

Drum bun! Numai cu acoperire de calitate!

Descoperiți acoperirea noastră!

NISSAN

GSI-p’j

Banatul cu acoperire
de calitate.

Descoperiți și în Banat acoperirea CONNIEX GSM.

Cu cea mai performantă tehnologie din lurne.

Cu cea mai bună calitate a semnalului.

Descoperiți și în Banat GSM-ul de calitate.

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

în Banat și în toată țara.

Drumuri naționale cu acoperire CONNEX GSM:

Arad-Deva, Timișoara-Deva, Timișoara-Arad,

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

I'**CONNEX 6SM«t« maici înngwMs MobiFon

Descoperiți acoperirea noastră!

Dumitru.de


Cuvântul liber 30 IULIE 1998

„Ceva din noi trebuie să fie 
alături de acești micuți cu 
suflete curate, copii nemăngâiați 
și neînțeieși. Să nu-i lăsăm 
singuri, să-i ajutăm să învingă, 
să domine frica, nesiguranța și 
singurătatea". O ascultam pe 
Carmen Micu, această femeie cu 
suflet atât de mare, și abia acum 
am înțeles semnificația cuvin
telor colegilor ei de la Alter Ego: 
„Carmen e Carmen”. E unică în 
felul ei de a fi și cu toate că 
soarta a fost nedreaptă cu ea 
luându-l prea devreme pe cei pe

de a fi înțeleasă, de a i se 
alătura acestui frumos ideal - 
de a face ceva pentru copiii 
părăsiți - toți cei care au 
posibilitatea materială și 
disponibilitatea sufletească să 
o facă. „Știu că timpul ne 
presează, că cei mai muiți 
dintre noi ne mișcăm în mare 
viteză, apăsați de grijile zilei de 
mâine, așa încât legăturile 
noastre pe pian sufletesc sunt 
din ce în ce mai puțin 
durabile”. Ea crede însă că 
atunci când gândurile

Pe umerii /emeilor apasd
civilizația...f

<................................. Ch, Fourier j

care și-t alesese să-i fie alături o 
viață, ea este o femeie 
puternică și 
hotărâtă. Și-a 
făurit un ței, un 
ideal - acela de 
a fi un sprijin 
pentru micuții orfani, '
muiți cu părinți în viață, de ia 
casele de copii din Deva. A
dovedit-o concret cu atâtea 
prilejuri, iar cei mai elocvent 
argument este iubirea celor mici 
pentru ea.

„Privindu-ipe copii - spu
nea - simțindu-ie zbuciumul din 
suflete, dorința de a se agăța de 
sentimentele noastre, constat 
că viața, nenorocirea, sin
gurătatea sunt câmpuri de luptă 
care-și au eroii lor. Toată taina 
sufletelor tor este un izvor de 
iubire care răspândește în jur 
lumina fericirii. ” Pentru ea 
sensul vieții, continuitatea sunt 
copiii. Iar noi suntem cei care ie 
oferim speranța. „Să dăruiești, 
să te sacrifici fără speranță de 
răsplată - aceasta este 
adevărata iubire pe care 
Dumnezeu ne-a dăruit-o”.

transmise celorlalți sunt 
pozitive, când nu-ți 

-------- iași bântuit 
y sufletul de ură, 

(-------------------------------------- ■ răzbunare sau
r/fV/f dorință de 

L____ _ . < îmbogățire,
' trebuie să reușești.

De câte ori am stat de 
vorbă, in minte mi-a revenit

Ceea ce exprima Carmen 
prin cuvinte alese era dorința ei

Rugăciunea: „Doamne, fă-mă 
unealta păcii taie/ Și acolo 
unde e ură, ajută-mă să 
seamăn dragoste./ Șl acolo 
unde e rană, eu să aduc 
alinare. / Acolo unde e 
îndoială, credință / Unde e 
disperare, eu să aduc speranța 
/ Și acolo unde e întuneric eu 
să aduc lumina /Și acolo unde 
e tristețe să aduc bucurie..."

Aceasta pentru că dna 
Carmen dorește cu toată 
ființa ei ca din viață să 
dispară suferința, ca cei mici 
să nu poarte povara 
complexelor din cauza 
iresponsabilității unor mame 
care ie-au dat viață dar i-au 
abandonat ca pe niște 
obiecte.

Estera SÎNA
_______________ *

labqhatqk 
CQSMsnc
> Mască emoiientă: se 

freacă 100g miere de albine cu 
100 g ulei vegetal, adăugând în 
compoziție 2 gălbenușuri bine 
amestecate intr-o farfurioară. Se 
aplică pe față în strat uniform și 
se menține 20 de minute, după 
care se îndepărtează cu un 
tampon de vată umezit. Se 
folosește o dată, de două ori pe 
săptămână. Se recomandă 
tenului uscat, cu riduri.

> Mască hidratantă: se 
strivește o caisă sau o piersică 
cu furculița și apoi se adaugă 1- 
2 linguri smântână sau caimac 
de lapte. Este ușor de preparat. 
După 30 de minute se spală 
obrazul cu apă.

EXERCIȚII ÎN 
CAZUL UNEI 

MUNCI DE BIROU
Sc recomanda exerciții de tonifiere 

a brațelor fi spatelui: " din poziția 
așezat, mâinile intinse in fată se aduc 
încet in spate, forțând puțin poziția; 
"stând pe scaun, mâinile se ridica in 
sus, intinse, executându-se diferite 
mișcări rotative intr-un sens și altul; * 
pe podea, din poziția in genunchi, cu 
picioarele lipite, ne sprijinim in mâini 
cu corpul ridicat, lăsăm corpul incet in 
jos și revenim la poziția inițială; * 
așezate pe podea, cu picioarele 
încrucișate, brațele coborâte între 
genunchi, spatele lipit foarte bine de 
un perete, încercăm să ne ridicăm, 
astfel împingând corpul in sus, 
sprijinit de perete. Ajungând in 
picioare, se încearcă atingerea mâinii 
drepte (și ulterior, separat, a celei 
stângi) de perete.

|£redinta! 
i mi-a dat! 
1 // 1 
| putere |

Cl I
ând intri în Magazinul ■ 
nr. 4 al SC Avicola SA, • 

| de pe bdul Decebal din Deva, te | 
■ întâmpină zâmbetul cald al dnei ■ 
1 Mărioara Albu. ’

- Cu ce vă putem servi? | 
I Clientul privește produsele | 
! din vitrina frigorifică, prețurile, : 
I se gândește... I
J - Avem pui gril, la 23 mii lei | 
J kg sau pentru gătit, la 19 mii lei, j 
I trei categorii de pulpe (între I 
| 24500 și 27500 lei kg ■), piept de | 
I pasăre, toate la caserolă. Este ■

și ficățel, și pipotă, avem și I 
| găini... își ajută, cu blândețe și | 
■ solicitudine, clientul dna ■ 
* Mărioara. •
I Și cum rămâne singură în | 
■ magazin, ochii mari, căprui, se i 
j umplu de mărgăritare. 1
i - Cine v-a supărat? |
j - Nimeni. Viața.
, - Spuneți-mi, de când1
I cunosc zâmbetul cu care I

NU pot să nu revin la un 
subiect pe care l-am mai 
comentat, dar îmi pare că începe 
să devină o “boală generală’’.

Credeam că doar mătușa 
mea și prietenele ei pensionare 
sunt atât de subjugate de filmele 
sud-americane, dar cu timpul am 
zonstatat că persoane de diferite 
vârste și diferite pregătiri simt 
aceeași subjugare în fața cafelei 
cu parfum de femeie, a inimilor 
înflăcărate și ochilor orbi din 
naștere ce se deschid...

Nu mi-a venit să cred că 
cineva poate să-și lase afacerile 
nerezolvate punând toate 
urgențele deoparte pentru că la 
ora H începe filmul!

Cunosc filmele din povestirile 
ie care trebuie să le ascult 
blip: viu de la mătușa mea și

vizionările - desigur obligatorii - 
dacă mă aflu în vizită la ora 
filmului, o ascult pe mătușa 
povestindu-mi atât de excitată ca

și cum întâmplarea ar fi avut loc 
in blocul ei. Pe tren, în autobuze, 
in parcuri și săli de așteptare e 
subiect general de conversație, 
așa cum la englezi e “timpul 
probabil”.

Am încercat să descopăr 
misterul... Subiectul filmelor este 
unul posibil real, chiar pot spune 
că se află în zona proximă a 
realității, e ca o întâmplare bună

de bârfit. Acțiunea e lentă, 
deseori trasă de păr, iar 
sfârșitul episodului mereu in 
pragul deznodământului, 
întâmplările sunt clare, 
comune, pe înțelesul tuturor, iar 
replicile sunt cele obișnuite în 
bucătăria oricui. Sunt multe 
lacrimi, ca o refulare a stresului 
cotidian și e spiritul latin atât de 
apropiat de al nostru. Filmul nu 
cere efort de gândire și nu 
există o corelație între film și 
coeficientul de inteligență decât 
că cei inteligenți cu adevărat nu 
pot fi subjugați de el.

Timpul meu e prea prețios 
să-i mai fac vizite mătușii mele 
la ora serialelor!... în rest, să 
auzim numai de bine. Ole!

ina DELEANU

' PiELEA*DE CĂPRIOARĂ (pentru șters ferestrele și 
mașinile) nu se mai întărește, dacă după fiecare întrebuințare se 
spală ușor cu apă sărată. Apoi se pune să se usuce la aer.

P PETELE DE PE TAPET se scot cu pastă de dinți 
amestecată cu benzină ușoară (fiole). Ungeți locul cu puțin amestec, 
lăsați-l să se usuce, apoi frecați-l bine cu o cârpă aspră.■

> DOPUL DE PLUTĂ scoate petele de apă rămase pe 
mobilele lustruite. Frecați în formă de cerc, apoi dați cu ceară. Dacă 
lemnul are culoare închisă, treceți prin flacăra aragazului capătul 
dopului.

> COJILE DE NUCĂ (uscate) pot fi folosite pentru obținerea 
unui ceai deosebit de aromat.

' MORCOVII nu mai sunt atacați de viermi și insecte, dacă 
atunci când se seamănă, șemințele se amestecă cu zaț de cafea.

> CASTROANELE FĂCUTE DIN ALUMINIU vor străluci ca 
argintul dacă le frecați cu o cârpă îmbibată în oțet.

Grupaj de IIie LEAHU

I 
I
I 
I
I 
I
I
I 
I
I 
I

întâmpinați, în magazin, | 
dienții?

- Poate de când lucram la I
florăria din centru, cu dna | 
Aurica Giurgiu. Sau, poate, de ■ 
la primul meu loc de muncă, pe I 
vremea când eram taxatoare pe | 
autobuz. ' , ■

- Oriunde ați lucrat, în ‘
ultimul sfert de veac, | 
zâmbetul cald nu v-a lipsit de i 
pe chip atunci când v-aț!! 
adresat cliențllor. I

- Așa am înțeles că trebuie I 
să fie conduita unui om pus să ! 
servească oamenii. Clientul nu I

| e vinovat de starea sufletească, | 
■ de necazurile sau de pro- . 
I blemele noastre. Eu, când plec I 
| la serviciu, închid, o dată cu | 
Iușa, și necazurile în casă. ■

- Viața nu v-a răsfățat cu I 
| binele și, totuși, ați răzbit prin | 
■ ea, bucurându-vă azi de copii ■ 
■ buni, iubitori, așezați la ■ 
| casele lor.
| - Numai credința în bunul |
! Dumnezeu mi-a dat putere. . 
I Credința nu m-a părăsit o clipă. I 
| Da. Aveți dreptate, copiii sunt | 
■ bine, sănătoși, căsătoriți, cu ■ 
■ rosturile lor. Roxana, cu ginerele I 
| Adrian sunt la Șoimuș, au | 

| aniversat 10 ani de la căsătorie, I 
! iar Râul, nepoțelul, e acum în ! 
I clasa a lll-a. Aici, la Deva, îi am I 
| pe Iulian și Cristina, cu fiica lor, | 
■ Alexandra, cu munca, cu familia ■ 
■ lor frumoasă. La Gelmar o am * 
I pe fiica cea mică, Gabriela, cu I

" ^Jncretâ'M'dar poslbf/''
“Incredibil dar posibil: tratament fără medicamente, fără 

concedii și internări, fără operații și alte suferințe, prin 
alimentație naturală.” Cu aceste afirmații se deschide 
minipliantul prin care ELTA Universitate se prezintă. Pe 
copertă se mai poate citi ceea ce susținea Hypocrate cu 
mult timp înainte și ce unii dintre noi redescoperă azi: 
“Alimentul să vă fie medicament și medicamentele 
alimente.”

Asociația ELTA Universitate, care urmărește “studierea 
tuturor posibilităților de îmbunătățire a calităților mai mult 
sau mai puțin latente din om”, oferă: asistență, consultanță 
și tratamente pe bază de abonament lunar. Acestea sunt 
puse la dispoziția celor dornici să adopte un alt mod de a se 
hrăni și implicit trata prin casa de abonamente cu livrarea 
zilnică la domiciliu sau la locul de muncă.

Prin alimentația naturistă se are în vedere atât 
prevenirea cât și tratarea majorității afecțiunilor, inclusiv a 
celor considerate incurabile. Și s-au obținut rezultate 
încurajatoare, efectele acestui tip de alimentație fiind 
verificate de membrii asociației timp de opt ani de zile. 
Alimentația naturistă include doar elemente 
lactovegetariene preparate la rece (fără foc) sau 
neindustrial. Din acest tip de alimentație sunt excluse: 
carnea, pâinea, apa, zahărul, sarea, produsele rafinate sau 
sintetice. Dar ciorbele, supele, salatele, pizza, sărmăluțele 
sau deserturile sunt gustoase, au costuri mai mici și se 
prepară mai rapid. Și ce e mai important - își păstrează 
“compușii nutritivi esențiali și elementul energetic subtil, 
vital” care le conferă valoare terapeutică acestor preparate 
culinare. Iar pentru vremea caniculară sunt binevenite fiind 
răcoroase și asigurând pierderea surplusului de grăsimi 
pentru cei supraponderali (după câteva săptămâni de 
alimentație naturistă). Cei interesați se pot adresa la 
telefonul 092-371290.

Viorica ROMAN

RETETE NATURISTE
Ciorba de vară - 
preparată la rece
Ingrediente: (Pentru 10 

porții) - 3 ardei potriviți, 1/2 
conopidă, 2 cepe, 1/2 legătură 
mărar, 1 pahar lapte proaspăt 
nefiert, 3 linguri de maioneză 
groasă, 2 litri de borș, 2-3 
morcovi.

Preparare: Se dau morcovii 
prin răzătoarea fină, se tale fin 
ardeii, ceapa, conopida și 
verdeața. Se amestecă toate 
acestea cu maioneză preparată 
în felul următor: 1 ou întreg 
nefiert, o lingură de muștar, 
250 ml ulei, vegeta, zeama de la 
o jumătate de lămâie, se 
mixează totul cu ajutorul 
mixerului cu tija prevăzută cu 
cuțit. După ce am amestecat 
legumele cu maioneza, con
dimentăm după gust. Se toarnă 
apoi laptele, borșul și astfel 
ciorba poate fi servită. Dacă o 
preparați de seara, prin 
infuzare la rece a doua zi 
aceasta va fi și mai gustoasă.

Chifteluțe cu sos 
de roții

Ingrediente: 5-6 morcovi, 1 
ceapă mare, 1/2 bruș de brânză 
dulce, 2 pumni de nucă, 
măcinată, opțional, o pungă de 
soia granule mici, 3 căței de 
usturoi, pătrunjel verde, con

dimente, puțin ulei.
Preparare: Morcovii se 

dau prin râzătoare fină, se 
frământă într-un castron cu 
brânză dulce, cu ceapă tăiată 
mărunt, usturoiul pisat, 
verdeață de asemenea 
tocată, nuca și granulele de 
soia înmuiate în prealabil în 
apă călduță. Pentru a obține 
gustul și savoarea de carne 
se condimentează cu piper, 
coriandru și enibahar. Se 
pune atâta ulei cât pentru a 
obține o pastă destul de tare 
și legată pentru a putea 
forma biluțe pe care apoi le 
presăm puțin în palme. 
Obținem astfel forma 
chifteluțelor tradiționale.

Pentru aspect se dau prin 
puțin ulei amestecat cu boia 
obținând aspectul de prăjit.

Sos de roții
Ingrediente: 1 kg roșii, 

250 ml ulei, 2-3 căței de 
usturoi, vegeta și piper după 
gust.

Preparare: într-un bol de 
plastic se pun roșiile tăiate în 
bucăți nu foarte mici. Se 
adaugă tot uleiul, usturoiul 
tăiat în 2-3 părți și con
dimentele. Se mixează cu 
ajutorul mixerului cu tija 
prevăzută cu cuțit.

Curaj și poftă bună!

Buna-cuviință 
oriunde și 
oricând
MICA 

ftÂAFÂ
Bârfa este un discurs răutăcios 

despre cineva care nu este de față, 
pentru a i se crea o anumită 
imagine acelei persoane. Uneori, 
aceasta are o motivație personală: 
răzbunare, ranchiună, iar alteori 
este dirijată. Persoanele cu înclinații 
către pălăvrăgeala defăimătoare ar 
trebui să fie puse în situația de a 
asculta, ca din întâmplare, ce se 
poate spune despre ele. Ar avea 
probabil un efect, deși maladia 
aceasta nu se poate vindeca.

Bunele maniere cer ca, în 
situații de acest gen, să fie 
descurajată înclinația spre bârfă sau 
să se pună sub semnul întrebării 
cele aflate. Bârfa are însă și 
anumite forme mondene: glume 
sau înțepături ironice, ori aluzii 
răutăcioase atunci când vine vorba 
despre o persoană care nu este 
agreată, bineînțeles în absența 
aceleia. în asemenea cazuri, 
adevărații prieteni trebuie să ia 
apărarea celui calomniat, în cazul în 
care sunt convinși de nevinovăția 
lui. Din păcate, bârfa creează un 
climat de complot între cei care o 
practică
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ginerele Horea și draga lor | 
Mădălina, care are 4 ani. . 
Gabriela va termina în curând și ■ 
școala postliceală de asistent | 
sanitar. Vedeți, am cu cine să ■ 
mă bucur, să fiu liniștită. 1

- Atunci, lacrimile de ce I
nu pot fi zăgăzuite ? i

- ?i
- Mama e tot la Hărău ? Ați \ 

avut necazuri cu apele, cu [ 
Mureșul?

- Valea a venit întâi, iar I 
după trei zile, Mureșul. Ne-a | 
distrus grădina. Noi am mai fost ■ 
încercați de ape și în 70 și-n * 
75. Am dărâmat casa și am I 
construit alta. Tata a fost un om | 
deosebit. Tot ce s-a putut face a > 
știut să facă. Acum, Domnul să- I 
i dea sănătate mamei. Merg la | 
dumneaei ori de câte ori am ■ 
liber la sfârșit de săptămână.

- Vă e greu să priviți în I 
urmă?

- Foarte! Din tot trecutul j 
meu, în afară de copiii dragi, n- I 
am amintiri frumoase.

- Prezentul cum 7/ vedeți? .
- Cu toate greutățile lui.
- Dar ziua de mâine ?
- în viitor nici nu-mi mai pun ■

speranța. 1
- Și, totuși, zâmbetul dv, |

generozitatea, solicitudinea ■ 
față de oameni... 1

- Credința în Dumnezeu îmi | 
dă puterea de fiecare zi. El m-a I 
ajutat și-n El îmi pun nădejdea. !

Lucia LICIU •
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Bugetul local între speranțe și mari deziluzii
Dezbătut și aprobat în ultima 

ședință a Consiliului local munici
pal Deva, bugetul pentru anul 
1998 este departe de necesitățile 
minime. Faptul că nivelul 
acestuia este mai mic decât în 
anul trecut - deși se promit 
reajustări în partea a doua a 
anului, după unele surse există 
șansa unor rectificări negative - 
iar prețurile și inflația au crescut 
într-un ritm zdravăn, multe dintre 
problemele urbei vor rămâne 
doar simple vise ale autorităților 
locale, sau pur și simplu 
promisiuni electorale.

Despre ceea ce înseamnă 
noile dimensiuni ale bugetului 
pentru acest an i-am solicitat dlui 
viceprimar Alin Suciu câteva 
aprecieri: "Dacă vorbim despre 
actualele sume alocate prin 
buget Consiliului local putem să 
spunem fără să greșim că sunt 
minuscule față de necesitățile 
municipiului. Iar despre 
necesități nu putem prea mult 
vorbi pentru că avem un buget 
care ne situează la limita 
sărăciei. Și aici să vă dau un 
singur exemplu: pentru 
învățământ s-au alocat 3,5 
miliarde de lei din care consilierii 
au aprobat două miliarde de lei 
pentru Centrul de Execuție

■ - ....................

Multitudinea evenimentelor 
rutiere pare să nu mai 
surprindă. Deși se fac eforturi 
foarte mari din partea 
lucrătorilor Serviciului Poliției 
Rutiere, indisciplina ia volan 
este mai prezentă ca oricând, 
inconștiența, iresponsa
bilitatea îi face pe muiți dintre 
semenii noștri după ce trag 
câte o beție zdravănă să de vină 
marii zmei ai șoselelor. în iuna 
iulie, spre exemplu, pe raza 
municipiului Deva au fost 
suspendate pentru diverse 
abateri de ia regulile de 
circulație 29 de permise dintre 
care atenție! 19 permise pentru 
consum de alcool. între ultimii 
depistați ia volan sub influența 
băuturilor alcoolice se numără 
Cosmin Vasiie Chiriiă - auto 1 
AB 985, Aurei Stanciu - cu auto 
HD 01 NSE, precum și Gabriel

Bugetară și 1,5 miliarde pentru 
licee. Or, în situația dată 1,5 
miliarde de lei s-au cheltuit până 
în prezent. Suntem într-o situație 
aparte întrucât liceele până la 
sfârșitul anului n-o să mai aibă 
bani pentru apă, curent sau 
termoficare.

Față de anul trecut nu mai 
avem Spitalul, pentru care s-a 
alocat o parte din buget, dar 
datorită creșterii prețurilor care 
au fost în ’97-’98 efectiv mult mai 
mari, nu mai avem posibilitatea 
să facem nimic. Pentru Sănătate 
•s-a alocat 1,1 miliarde de lei bani 
insuficienți pentru Centrul de 
Sănătate și cele două creșe pe 
care le avem la ora actuală, iar 
la capitolul de gospodărire 
comunală nu ne vom mai permite 
decât să efectuăm mici 
planificări.

- Ce se întâmplă cu 
promisiunile electorale sau cu 
proiectele pe care muni
cipalitatea a dorit să le pună în 
practică?

- Probabil trebuie să 
renunțăm la multe lucruri. Din 
banii pentru investiții, care au fost 
de 3,8 miliarde de lei, s-a alocat 
un miliard pentru gaz, ca să 
continuăm lucrările la Sântuhalm 
și la Cristur - normal aceste

Benea cu HD 01 CHN.
Mai grav este făptui că în 

trei dintre cazuri s-au întocmit 
dosare penate pentru 
conducerea unui autovehicul în 
stare de ebrietate. De-a dreptul 
șocant este căzui înregistrat de 
către Gheorghe Ciortea,

Bețivii lunii 
iulie b volan!
conducător auto ia SC 
Cominco SA Deva, care a fost 
depistat în 5 iulie a.c. 
conducând cu o alcoolemie de 
2,75 ia mie, după ce anterior a 
intrat în coliziune laterală cu un 
autobuz.

Cu o alcoolemie foarte 

investiții ar fi trebuit să fie gata, 
însă necesarul se ridică la circa 
trei miliarde de lei. De 
asemenea s-au alocat circa 2,8 
miliarde de lei pentru RAGCL, 
bani care însă s-au cheltuit 
pentru termoficare. Avem în 
intenție să dăm în funcțiune 
noua piață de la cartodrom și 
târgul auto de la Bejan, dar 
trebuie să ne oprim pentru că 
nu mai avem bani. O veste 
tristă ne-a dat-o luni, la Deva, 
dl Petre Roman, care a spus 
că rectificarea bugetului ar 
putea să fie negativă. Cred că 
în această situație putem să 
închidem Primăria și să 
mergem acasă.

Am ținut cont în mod spe
cial de persoanele ce nu au nici 
un venit și care vor fi incluse 
pentru ajutoarele sociale și 
pentru cantina socială. Este 
oricum o situație extremă care 
ne va pune mari probleme.

- Cum este să fii viceprimar 
într-o asemenea conjunctură?

- E greu de spus! Cred că 
cei de sus care nu vor să dea 
o lege serioasă a administrației 
locale și a bugetului local își bat 
joc efectiv de cei care au fost 
aleși în teritoriu și reprezintă 
interesele cetățenilor.

mare - 2,40 ia mie -, a fost 
identificat Sorin Adrian Jurca 
- șofer ia GSDP Timișoara -, 
care a lovit un ait autovehicul 
aflat în staționare în zona 
Pieței Rușilor.

Ca orice clasament ce 
presupune și un ioc "trei", 
mai prejos nu s-a lăsat nici 
Petru Stăncuiesc - maistru ia 
Casiai SA care “luat ia bord" 
-1,84 alcoolemie -, a condus 
Wartburg-ui HD 02 NWG în 
zona Eminescu, strada 
Scărișoara, ioc unde a lovit 
un ait autovehicul. Fără a mai 
face și aite comentarii 
credem că muiți dintre 
amatorii de alcool ia volan se 
vor trezi ia realitate, dar 
atunci când pornesc în trafic 
o vor face cu mintea limpede. 
Spre binele ior și ai nostru ai 
tuturor.

în aceste zile, în piața 
centrală din Deva se 
înregistrează următoarele 
preturi pe kilogram: ceapă 
2500-3000 de lei, morcovi 
2500-3000 de lei, cartofi 
2500-3000 de lei, usturoi 
13000 de lei, castraveți 2500 
de lei, ardei 5000 de lei, vinete 
3000 de lei, roții 2500-3000 
de lei, fasole verde 2000 de lei,

Cât ne 
costă 
piața!

fasole uscată 6000 de lei, 
făină de mălai 2000 de lei, 
lubeniță 2500-3000 de lei, 
telemea oi 30000 de lei, urdă 
18000 de lei, lapte 3500 de 
lei/litru, smântână 6000 de 
lei/borcan de 420 g, prune 
4000-4500 de lei, piersici 
6000 de lei, portocale 3500 
de lei, mere import 8000 de lei, 
caise 6000 de lei, miere poli- 
floră 30000 de lei/kg, miere 
de salcâm 34000 de lei/kg.

Florile se vând la 3000 lei 
gladiola, 1500 de lei firul de 
garoafă, 3000 de lei gerbera, 
iar un trandafir se vinde cu 
4500-5000 lei/firul.

(I idee reușit»
9

Dintre sutele de disponibilizați ieșiți din sectorul minier în baza 
Ordonanțelor emise anul trecut puțini sunt acei care pot spune că 
au demarat o afacere cât de cât.

între aceștia se numără și Daniel Dud, fost electrician la Mina 
Deva, care a pus bazele unei Asociații familiale prin intermediul 
căreia a deschis o frizerie modernă pe b-dul Decebal la parterul 
blocului C. Unitatea s-a deschis în 13 iulie a.c.și reprezintă o idee 
reușită care vine să completeze sfera serviciilor, fără să mai vorbim 
de prețurile accesibile care sunt practicate. Un tuns special costă 
doar 10.000 de lei față de 17.000 de lei cât se încasează în alte 
frizerii. Important mai rămâne și faptul că și în acest sector 
concurența a început să-și spună cuvântul, iar oamenii au la 
îndemână mai multe oferte.

AJUTOARELE 
SOCIALE ÎN 

SCÂOERE
Ultimele date înregistrate la 

Biroul de Asistență Socială din 
Deva relevă o scădere de la 
lună la lună a numărului 
persoanelor care beneficiază 
de ajutorul social.

Astfel pentru luna mai au 
beneficiat de aceste sume 269 
de persoane, comparativ cu 
351 din luna precedentă.

Scăderea numărului de 
solicitări are loc în urma 
verificării dosarelor și actelor 
pentru ajutoarele sociale cât și 
a încadrării în diverse munci a 

ksolicitantilor ajutoarelor sociale^

Un gând împlinit. în imagine Daniel Dud, până ieri 
electrician la EM Deva, iar acum frizer la propria sa unitate. 

Foto: Traian MÂNU

Nu mai contează că este trotuar, că este intersecție, că se obstrucționează 
vizibilitatea celor care se angajează în schimbarea direcției de mers. Autoturismul 
de față, HD 01 TFT, a fost parcat în intersecția străzii Eminescu cu Carpați, marți, 

28 iulie a.c., pe triunghiul de lângă semafor. Fără comentarii!

Autostradă Est-Vest
în ultima ședință a 

Consiliului local Deva s-a luat 
în discuție și aprobat planul de 
amenajare a teritoriului aferent 
autostrăzii Est-Vest pe culoarul 
Nădlac-Arad-Deva-Sibiu- 
Pitești. Potrivit celor declarate 
de către dl Vaier Nandrea, de la 
Sectorul Urbanism al Primăriei 
Deva, în zona Deva Autostrada 
Est-Vest va trece pe malul 
drept al râului Mureș. 
Racordarea Drumului Național 
7, ce traversează Deva, se va 
face la Șoimuș peste podul 

existent peste Mureș, iar la 
Sîntuhalm se va face o buclă 
ce traversează Cerna și 
drumul național, apoi calea 
ferată prin intermediul unor 
pasaje și al unui pod.

Același interlocutor ne-a 
mai precizat că pentru 
autostradă intră în discuție 
terenuri din zona Hărău, iar pe 
raza municipiului sunt 
terenurile de lângă Cerna, ce 
însumează 1,5 hectare, 
pământ aflat în domeniul 
public.

Fenomenul poluant în zona 
Devei se menține în continuare 
foarte ridicat. Deși s-a vehiculat 
de muiți ani ideea combaterii 
poluării în zonă, concentrația 
maximă admisă depășește de 
zeci de ori limitele prevăzute de 
normele în vigoare. Despre acest 
fenomen i-am solicitat doamnei 
Georgeta Barabaș, directorul 
Agenției pentru Protecția 
Mediului, câteva aprecieri: 
"Fenomenul poluant este extrem 
de accentuat, o contribuție 
importantă, pe lângă cele 
industriale, și - o aduc sursele 
mobile în special autovehiculele 
care s-au înmulțit în număr foarte 
mare în ultimii ani. în schimb 
dacă în unitățile industriale -

Pentru agricultori
Proprietarii de terenuri agricole 

și de animale care nu și-au întocmit 
declarațiile necesare pentru 
Registrul agricol sunt rugați să se 
prezinte la serviciul de specialitate 
al Primăriei Deva, camera 18, 
pentru clarificarea situației.

De asemenea, agricultorii ce 
desfac produse agricole în piețe 
sunt rugați să se prezinte la 
Registrul agricol pentru a-și ridica 
noul certificat de producător.

Nașteri, căsătorii, 
decese

Potrivit datelor înregistrate la 
starea civilă în primul semestru al 
acestui an, în perioada 1 ianuarie-30 
iunie, numărul nou-născuților a ajuns 
la 521, cu 34 mai puțin decât în 
perioada similară a anului trecut. S-au 
încheiat 217 căsătorii față de 208 cât 
s-au înregistrat în 1997, iar decesele 
au cunoscut o scădere cu zece 
persoane - 459 în 1998, respectiv 469 
în primul semestru al anului 1997.

Casial SA spre exemplu - se 
înregistrau ușoare depășiri peste 
normativele în vigoare, în 
prezent concentrația de noxe

POLUAREA SE
MENȚINE* 
FOARTE 

RIDICATĂ 
depășește cu circa 40 de ori 
limitele admise. Pe lângă Casiai 
depășiri ale valorilor admise le 
înregistrează Filiala Electro- 
centrale Mintia, iar în ultimul timp 
Siderurgica SA Hunedoara a 
pornit un cuptor electric fără să

Finanțare
Recent, Comisia Europeană - 

Centrul pentru cetățeni, media și 
înfrățirea orașelor - a donat 
Primăriei municipiului Deva suma 
de 1643 ECU - aproximativ 20 mili
oane de lei. Acești bani reprezintă 
necesarul privind cheltuielile 
ocazionate de ceremonia la înfrățire 
care a avut loc recent între Primăria 
Deva și cea din Arras - Franța.

Altă destinație
Comisia de specialitate pe 

probleme comerciale din cadrul 
Primăriei Deva a aprobat în cursul 
lunii iulie 16 dosare în care s-a 
solicitat schimbarea de destinație a 
spațiilor. De asemenea au fost 
aprobate și înaintate Consiliului 
județean 23 de referate pentru 
autorizare la Decretul Lege 54/90. 

Noi amenzi la Legea
Mediului

De la Agenția de Protecție a 
Mediului am fost informați că printr- 

aibă instalații de desprăfuire, 
fapt ce conduce la valori de 
peste 30 de ori ale 
concentrațiilor admise.

Fără îndoială aceste valori 
mari pe care le înregistrăm au 
un impact negativ asupra vieții 
și mediului ambiant în acest 
sens sunt relevante numai bolile 
de plămâni și piele, a căror 
frecvență este mult mai mare.

Deși am sancționat de 
nenumărate ori pe cei care 
poluează mediul cu amenzi în 
ultimul timp foarte mari, situația 
rămâne neschimbată. Cu re
gret spun că agenții economici 
mari nu-și plătesc amenzile în 
special Siderurgica SA 
Hunedoara.”

__________ _ ___________________/

--------------------------------------------------- - 
o recentă hotărâre a Executivului ' 
din iunie a.c. s-a modificat 
cuantumul amenzilor prevăzute la 
Legea 137 (Legea Mediului).

Astfel noile amenzi prevăzute 
de către recentul act normativ se 
situează între 1-15 milioane 
pentru persoanele fizice, iar 
pentru cele juridice între 5-75 de 
milioane de lei.

De reținut mai rămâne și 
faptul că nu se acceptă reduceri 
de la plata amenzii, chiar dacă 
aceasta se achită în 24 de ore.

Reparații străzi
în ultima perioadă la nivelul 

Devei a fost declanșată o acțiune 
de reparare a străzilor, acțiune ce 
a vizat în special B-dul Decebal, 
Kogălniceanu, 22 Decembrie, 
precum și efectuarea unor 
marcaje în zona centrală. în zilele 
următoare sunt prevăzute lucrări 
similare pe străzile Bejan, Nicolae 
Bâlcescu, Minerului, Eminescu și 
Carpați.

Lipsa resurselor financiare 
face în continuare imposibilă o 
reconsiderare a întregului spațiu 
carosabil, ci mai degrabă 
plombarea unor porțiuni care s-au 
deteriorat.

Autorizații 
neridicate 

în cursul acestei luni Biroul de 
Privatizare și Control Comercial al 
Primăriei municipiului Deva a 
aprobat un număr de 72 de 
autorizații de funcționare din care 
numai 28 au fost ridicate. Cei 
interesați de obținerea 
documentelor sunt invitați la 
Serviciul de specialitate al 
primăriei pentru a le ridica.

Pagină realizată de 
Corne! POENAR



VÂNZĂRI
CUMPĂRĂRI

• Vând casă în Streisăcel și în 
Bățălar. Tel. 731716 (9185)

• Vând casă, grădină,preț conve
nabil. Deva str. Oituz.nr. 29 (9385)

• Vând casă, 3 camere, bucă
tărie, dependințe, gaz. Comuna 
Turdaș, nr. 115, familia Cutean. 
(9419)

• Vând urgent Peugeot 405 Die
sel, an fabricație 1992, stare foarte 
bună. Tel. 092301942 (9382)

• Vând Ford Escort 1988, înma
triculat, stare bună, convenabil, 
651579,094/561588 (8515)

• Vând Dacia 1310 TX Break, 
fabricație 1986 și remorcă compas 
300 AE. Tel. 094/572920 (7217).

• Vând microbuz motor Brașov, 
an fabricație 1982, tel. 650734 
(8516)

• Societate comercială, produ
cător și distribuitor de produse 
cosmetice, caută spre închiriere 
mașină în vederea distribuirii pro
duselor în județul Hunedoara. Relații 
suplimentare la tel. 623907, după ora 
18. (9431)

OFERTE DE
SERVICII

DIRECȚIA SANITAR-VETERINARA 
A JUDEȚULUI HUNEDOARA 

r
cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 226, 

tel. 054/221145, tel./fax 054/225500I

• Vând oțel beton, diametrul 6, 
8, 10,12. Tei 213637 (9186)

• Vând grâu de foarte bună 
calitate, acceptăm și cupoane. Deva, 
str. Hărăului, nr.40. Tel. 214770 (9405)

• Vând aparat spălat autove
hicule cu apă caldă, 140 atmosfere, 
1900 DM, Ford Orion 1,6 Diesel, stare 
foarte bună, neînmatriculat, 2200 DM, 
remorcă auto 250 kg, 2.250.000 lei, 
negociabile. Tel. 624394, 224668 
(9371)

• Vând junincă gestantă. Săulești 
nr. 45 (9375)

• Vând mobilă cameră de zi, preț 
informativ 4 milioane. Tel. 620906, 
după ora 20 (9368)

• Cumpăr certificate de acționar 
la SC Alimentara SA Deva. Tel. 094 
899313,232215(9389)

• Vând mașină de înghețată, 
fabricație 1997. Tel. 054 730430 
(9383)

• Vând ieftin talon, carte identitate 
Aro 10, fabricație 1989, 3.000.000 
lei. Baia de Criș, tel. 243 (8655)

• Vând urgent mașină rindeluit 
grosime, Sibișel nr. 64 A, preț 
negociabil. (8562)

• Societate comercială anga
jează operator pentru facturare pe 
calculator și manipulant marfă. 
Relații la tel. 233421, orele 9-17, 
sau seara 216358 (9381)

• Uzina Mecanică Orăștie anga
jează analist programator, ingineri 
metalurgi, turnătorie fontă. Condiții: 
studii de specialitate. Relații supli
mentare la serviciul RURS, tel. 054/ 
241040, int. 233,257. (8559)

• Doriți 2 milioane/lună în buzu
nar? Sunați azi, start imediat DS MAX 
Canada deschide în România 30 de 
noi divizii de marketing-publicitate. 
Pregătirea gratuită pentru formare. 
Experiența nu este necesară. 054/ 
627527.(9406)

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

• Dacă locuiți în Deva, Hunedoara, 
Simeria, Orăștie, Călan, Cugirși aveți 
aptitudini comerciale sau experiență 
în relațiile cu clienții, vă așteptăm să 
fiți reprezentantul nostru comercial 
în zonă. Informații Radio Deva, 
tel.054/230104,054/234888.

• Soția Nicoleta și fiica Alina 
anunță trecerea fulgerătoare în 
neființă a iubitului lor

BĂDILĂILIE
înmormântarea azi 30 iulie, ora 

14, la cimitirul Bejan. Corpul neînsu
flețit este depus la Casa Mortuară 
din Deva, str. Eminescu. Amintirea 
ta va rămâne veșnic în sufletele 
noastre. (9428)

ÎNCHIRIERI

• închiriez apartament două 
camere, nemobilat, b-dul Bălcescu, 
plata anticipat. Tel. 222455, orele 17- 
21 (9384)

• Părinții, frații și cumnații 
deplâng moartea prematură a 
dragului lor

BĂDILĂ ILIE

Dumnezeu să-l odihnească în 
pace! (OP)

^-1 CLDOSXHIOIL 29 IULIE

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

1 dolar SUA 8726 lei
1 marcă germană 4926 lei
100 yeni japonezi 6174 lei
1 liră sterlină 14357 lei
1 franc elvețian 5876 lei
1 franc francez 1469 lei
100 lire italiene 499 lei

M@DEX”
T

Ofertă

organizează în data de 28.08.1998, ora 12,00, 
licitație publică deschisă fără preselecție, pentru 

construirea obiectivului
"EXTINDERE LABORATOR Șl CLINICĂ VETERINARĂ" 

în Deva.
Documentația de licitație se poate procura de la sediul 

direcției, la
Termenul

27.08.1998,
Vizitarea

05.08.- 20.08.1998 - la sediul direcției.
Condiții de participare:
- cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani, 

actualizată, minimum 16.500.000 mii lei;
- valoarea pentru fiecare lucrare similară terminată 

3.300.000 mii lei;
- capacitatea financiară 2.000.000 mii lei la ultimul 

sau semestru încheiat;
- garanția de participare la licitație 50000 mii lei 

va depune la casieria unității.

prețul de 550000 lei.
limită de depunere a ofertelor este 

ora 12,00.
amplasamentului se poate face în perioada

Conducerea
S.C. CORVINTRANS S.A. Hunedoara,

str. Stuf it, nr. 2
___________________ convoacă______________  

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A 

ACȚIONARILOR_________________________ _________ 1_______________________ ____________________ ___ —1
la data de 14.08.1998, ora 11,00, la sediul 

firmei, cu următoarea Ordine de zi:
1. Modificarea statutului S.C. Corvintrans S.A. 

Hunedoara.
Articolul 18, aliniatul 1, va avea următorul cuprins: 

Societatea este administrată de către un consiliu de 
administrație compus din 3 administratori, aleși de 
adunarea generală a acționarilor."

2. Alegerea Consiliului de Administrație al S.C. 
Corvintrans S.A. Hunedoara.

3. Diverse.
în cazul în care la prima convocare nu vor fi înde

plinite prevederile legale, AGA va avea loc la data de 
17.08.1998 în același loc și la aceeași oră.

VREMEA
Instabilă, în vestul, centrul și nordul țării, vremea este în 

răcire. Cerul va fi temporar noros și se vor înregistra ploi sub 
formă de aversă. Cantitățile de apă, pe alocuri, vor depăși 25 
l/mp. Se vor produce descărcări electrice și intensificări ale 
vântului de scurtă durată. Temperaturile minime se vor 
încadra între 12 și 20 de grade, iar maximele între 24 și 30 de 
grade C, mai ridicate în jurul amiezii.

S.C. R( )M IERCHIM S.A.
Luduș, județul Mureș, tel-fax 065/

168197,164761
PRODUCE SI VINDE

TOATE TIPURILE DE:
® CUIE DE CONSTRUCȚII;

® PLASĂ DIN SÂRMĂ NEAGRĂ:^ 

PLASĂ DIN SÂRMĂ ZINCA1&J Vă
® PLASA RAR

in Orice ocazie
>1

PUBLICITATE PRIN
L LIBER"

DISTRIBUITOR EN GROS 
DE ÎMBRĂCĂMINTE DIN IMPORT

> Baloți de 45 kg cu un conținut mixt de îmbrăcăminte de vară la un 
preț de numai 4.900 lei/kg + TVA
> Pungi de colectare originală la prețul extraordinar de 10.600 lei/kg+TVA

- negociabil în funcție de cantitatea cumpărată.

Din luna august vă oferim o fantastică reducere de preț de 10% la 
sortimentele de vară.

respectiv introducem oferta de toamnă-iamă la prețuri promoționale!

Informații: Tg. Mureș
str. Podeni, nr.15
Tel. 065/217.304

Orar depozit:
Luni-vineri: 9 - 17
Sâmbăta 9-13

/

SC METALOTEX SA DEVA
cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, bl. 4 parter, convoacă 

Adunarea Generală a Acționarilor, la sediul societății, în data de 
12.08.1998, ora 12,00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea proiectului de organigramă și a statului de funcțiuni;
2. Diverse.
în caz de neîntrunire a cvorumului prevăzut de statut, data urmă

toarei adunări va fi în 19.08.1998, ora 12,00, cu aceeași ordine de zi.

Filiala de Transport și Distribuție 

a Energiei Electrice Deva
Precizări privind acordarea de reduceri ia 
energia electrică pentru agenții economici

Urmare a apariției HG 401/1998, privind acordarea 
unor reduceri la energia electrică a agenților economici, 
FTDEE Deva face următoarele precizări:

- agenții economici care doresc aplicarea 
prevederilor HG 401/1998 vor achita integral, din 
inițiativa proprie, consumul preliminat să se realizeze 
lunar, urmând ca după încasare să se emită factura.

Beneficiază de reducere consumatorii care achită 
integral consumul preliminat astfel:

- pentru plata consumului lunar preliminat până în 
data de 5 ale lunii în curs o reducere de 16%;

- pentru plata consumului lunar preliminat între 6 și 
10 ale lunii în curs o reducere de 13%;

- pentru plata consumului lunar preliminat de energie 
între 11 și 15 ale lunii în curs o reducere de 10%.

De prevederile HG 401/1998 nu beneficiază agenții 
economici care au datorii.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul marketing 
și gestiune a energiei electrice din cadrul FTDEE Deva, 
telefon 215750, interior 126,226 sau CFEE Deva, interior 
152, iar pentru zona Hunedoara, la telefon 715290, 
interior 446.

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

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, LA DATA DE 28.07.1998

administrator 1

agent comercial 13

agent de asigurare 30

agent reclamă publicitară 5

aplicator de detalii la produse

din ceramică 3

arhitect 2

arhitect urbanism, peisagis-

tică și amenajarea teritoriului 1

asistent maternal profesionist 6

asistent medical generalist 1

barman 11

bobinator aparataj electric 1

brutar 5

bucătar 8

cofetar 5

confectioner tricotaje

după comandă 15

confecționer - asamblor

articole din textile 85

contabil șef 1

croitor 18

cusător piese la încălțăminte <f4

economist în industrie 1

electronist 3

fierar-betonist 5

fochist la căldări pentru

încălziri centrale 1

frezor universal 4

frigotehnist 4

gestionar depozit 1

inginer construcții civile,

industriale și agricole 5

inginer tricotaje confecții 3

lăcătuș mecanic 8

macaragiu 1
-------JJ

“X

.✓

maistru în industria 

textilă-pielărie 4

mecanic auto 4

mecanic mașini confecții 1

muncitor necalificat 54

ospătar (chelner) 18

patiser 2

strungar la strung carusel 1

sudor autogen 4

tâmplar mecanic 5

tâmplar universal 2

tehnician constructor 2

tinichigiu carosier 2

tricotor 15

vânzător 30

zidar rosar-tencuitor 4

tot. locuri de muncă vacante 409
-------'J

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

^Petroșani, Lupeni, Vulcan, Ilia, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 8.30 - 12.30_____________ .



✓*-x

Joi, 30 iulie 1998

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Dorința dv. exagerată de 
câștig vă aduce pierderi 
considerabile. încercați să vă 
felaxați. O plimbare cu 
persoana iubită v-ar putea 
ajuta foarte bine.

□ TAUR 
(21.IV ■ 21.V)

Cineva vă dă niște informații 
care vă vor prinde foarte bine, 
dar vă cam îndoiți de 
veridicitatea acestora.O 
discuție cu părinții vă va lua 
greutatea ce-o aveți pe suflet.

O GEMENI 
(22.V - 22.VI)

Astăzi situația astrală nu 
prea vă favorizează. Fiți atent 
la tot ce întreprindeți și, pe cât 
posibil, nu vă contraziceți cu 
nimeni.

3 RAC 
(23.VI - 23.VII)

Mintea vă este cam 
împrăștiată. Faceți un efort și 
gândiți-vă bine înainte de a 
demara unul dintre planurile pe 
care le aveți în vedere.

O LEU
(24.VII - 23.VIII)

Ați putea stârni invidia celor 
’din jur datorită unora dintre 
realizările cu care vă lăudați. 
Dacă ați da dovadă de mai 
multă modestie, ar fi mai bine 
pentru toată lumea.

O FECIOARĂ 
(24.VIII ■ 22.IX)
Aveți de făcut o mulțime de 

drumuri, de rezolvat multe 
treburi mărunte, dar nimic nu 
vă obosește. Vreți să 
demonstrați unei persoane de 
ce sunteți în stare.

□ BALAN ȚĂ 
(23.IX - 23.X)

Perseverența nu vă este 
astăzi avantajoasă. Condițiile 
noi apărute impun o adaptare 
rapidă; altfel rămâneți în urmă 
și pierdeți ritmul.

O SCORPION 
(24.X - 21.XI)

Vă veți găsi în sfârșit un 
sponsor pentru ceea ce doriți 
să întreprindeți. Cineva de care 
vă este foarte dor vă va 
telefona.

□ SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)
Preocupările artistice vă vor 

distrage atenția de la 
aspectele mai puțin plăcute ale 
vieții. Ați putea ieși la o 
plimbare în aer liber.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Veți avea o realizare de 
natură intelectuală. La serviciu 
veți primi niște bani cu 
întârziere. Forța de muncă nu 
este foarte mare, inspirația o 
compensează.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

în acest moment beneficiați 
de o serie de concretizări care 
s-au lăsat cam mult așteptate. 
Un prieten va veni în vizită, cu 
un cadou pentru căminul dv.

O PEȘTI 
(19.11 - 20. III)

Perseverența nu vă poate fi 
de nici un ajutor azi, așa încât 
lăsați lucrurile să-și urmeze 
cursul firesc. Este posibil să 
aveți o ușoară indispoziție 
spre sfârșitul zilei.

z\

Crucea Roșie îi 
sprijină pe sinistrați

Crucea Roșie pâine, apă mine
rală, alte alimente, haine colec
tate de la populație sau noi, pri- 
rhite de la firme, alte obiecte în 
valori apreciabile. Mulți agenți 
economici au donat bani - vreo 
200 milioane de lei - pentru oa
menii afectați de calamități. De 
asemenea, unele județe - Dîmbo
vița, Timiș, Gorj și Caraș-Severin 
- și-au oferit sprijinul. Dintre 
subfilialele de Cruce Roșie din 
județ s-au implicat în colectarea 
de bani și îmbrăcăminte cele din 
Simeria, Hunedoara, Orăștie, 
Petroșani, Hațeg și Vulcan. Au 
primit ajutoare oameni din 
Turdaș, Dobra, Burjuc, Mărti- 
nești, Călan, din căminele de 
bătrâni din Brănișca și Geoagiu. 
Acești oameni necăjiți au putut 
beneficia de ajutoare pentru că 
alți semeni ai lor s-au dovedit 
generoși. Au făcut donații fir
mele: Cetate, Uzo Balcan, Elvila, 
Brutăria Neamț, Glava Pamiro, 
Panicor, Florya Momarket Exim, 
Antorem Imp Exp, Univers, Chi
mica Orăștie, Bestfoods Bucu- 
rești-filiala Deva, Atlantic Trans 
și asociațiile umanitare Alter Ego, 
Hand in hand, Claudia help.

Viorica ROMAN 
-------------------------------------------------

Două cadavre într-o zi I
I

Intr-o singură zi, în județ au fost descoperite două cada-1 
vre. în locul numit “Tusu Mic", aflat la 5 km de Lupeni, în j 
pădure a fost găsit mort pensionarul de 66 de ani Mihail ■ 
Peter. I

De asemenea, pe pajiștea dealului “Curtaș", la 3 km de | 
■ suburbia Răcăștie Hunedoara, a fost găsit cadavrul unui | 
! bărbat în vârstă de circa 50 de ani. Poliția efectuează cerce-! 

Mări în vederea stabilirii identității celui de-al doilea mort. (VN.)J

F........... ............... .......... ......................

Ziua de marți, 28 iulie a.c., va 
rămâne pentru douăsprezece 
familii din Lăpușnic, comuna Do
bra, o amintire plăcută. Infirmând 
teoria că marțea sunt trei cea
suri rele, pe înserate, o delegație 
din partea Comisiei de apărare 
împotriva dezastrelor a dus si- 
nistraților frigidere donate de 
fabrica din Găești. S-au bucurat 
de darurile primite de la Crucea 
Roșie și Apărarea Civilă Cornelia 
Berințan, loan Pop, Ionel Haida, 
Sabin Negrilă, Anton Criste, 
Pamfil Burdea, Traian Costa, 
Petru Muntean, Maria Ciul, llona 
Cerce, Achim Cibu și Valeria 
Rus. în prezența dnei Elisabeta 
Ciorobea, președintă, It.col. 
Adrian Filipescu și dl Emil Moise, 
vicepreședinții Comitetului Filialei 
de Cruce Roșie a județului, a 
primarului comunei, dl Mircea 
lacob Comșa, altor voluntari, să
tenii afectați de apele revărsate 
și-au ridicat frigiderele, pentru 
care, cel puțin unii, n-ar fi avut 
banii necesari.

Alte două frigidere vor fi 
oferite unor familii din Vorța și 
Ilia, care au avut de suferit.

Până acum sinistraților din 
județ le-au fost distribuite prin

f
I
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Fără credite bancare și cu profit
Zilele trecute am avut o 

convorbire cu dl loan Pârvu, 
managerul general al SC 
“General Simprest” SA 
Simeria.

- Die manager general, 
unitatea pe care o conduceți, 
din câte cunoaștem, este 
singura de acest gen în 
Simeria. Fără concurență, 
cum vă descurcați?

- într-adevăr, n-avem 
concurență în ce privește 
întreținerea rețelelor de apă, 
încălzire și canalizare. 
Răspunzând întrebării dv, vă 
spun că am prefera să avem 
concurență, pentru că nu ne
am mai întâlni cu unele lucrări 
de slabă calitate, oamenii 
noștri, specialiști în meserie, 
ar fi mai atenți cu ceea ce fac, 
iar firma ar câștiga în 
prestigiu. în Simeria însă, oraș 
mic, deocamdată nu există și 
o altă unitate de prestații 
servicii la rețelele pe care le- 
am pomenit. Avem însă în 
cadrul unității noastre și 
sectoare de activitate care se 
confruntă cu o concurență 
importantă. Aș numi aici 
sectorul de construcții care 
execută case, reparații de 
case și de drumuri, bran
șamente de apă, reparații de 
terase, izolări, tencuieli de 
fațade etc. în construcții avem 
concurenți, atât meseriași 
individuali, cât și agenți 
economici privați, care nu-s 
neapărat din Simeria, dar cu 
care ne întâlnim pe piața 
construcțiilor. Se pare însă că 
avem și în acest domeniu un 
avantaj asupra celorlalți 
prestatori de servicii. Noi 

deținem unele utilaje pe care 
ei nu le au.

- Die manager general, 
vorbiți-mi și despre as
pectele financiare aie 
societății dv. Vă confruntați 
cu blocaje ?

- Societatea noastră este 
privatizată circa 20 la sută. 
Optzeci la sută este capital de 
stat și așteptăm ca FPS-ul să 
scoată la vânzare și

/■

ÎN PRESTAȚIILE DE
SERVICII LOCALEK

patrimoniul ce-l are la noi 
pentru a deveni în întregime o 
societate privată pe acțiuni. 
Cifra de afaceri anuală la noi 
se ridică la circa 4,5 miliarde 
de lei. Desigur, nu este prea 
mult, dar reușim să 
satisfacem într-o oarecare 
măsură cerințele orașului. Nu 
suntem mulțumiți și acționăm 
să devenim mai eficienți. Cu 
blocaje financiare ne mai 
confruntăm și noi, dar în ge
neral nu lăsăm ca lucrurile să 
ajungă în stare gravă. Cele 
mai mari neajunsuri le 
întâmpinăm din partea unor 
asociații de locatari care 
întârzie cu plata serviciilor pe 
care le executăm. Avem două 
asociații, nr. 16 și 23, care au 
restanțe de zeci de milioane, 
de 14 luni. Apoi mai sunt 
agenți economici sau instituții 
locale care întârzie să-și 
plătească datoriile către noi. 
Pe 6 luni din acest an avem 
astfel de restanțe în valoare de 
770 milioane lei, din care

Cu ce treburi a venit în 
Deva Spiridon Hancean din 
Sibiu nu are nici cea mai mi
că însemnătate. Ajuns în 
municipiu într-o noapte a lu
nii iunie a pătruns în locu
ința lui Gh. S. de unde a sus
tras bunuri în valoare de trei 
milioane de lei. N-a apucat 
să se înfrupte din bunurile 

| respective, căci a fost prins.
—-

IV 0 bună alimentație înseamnă o 
bună sănătate..."

Față de lansarea proiectului 
pilot educațional "Nutriția infantilă 
- esența sănătății unei gene
rații", ce se desfășoară în peri
oada mai-decembrie 1998, opi
niile specialiștilor sunt intere
sante. O redăm în rândurile care 
urmează pe aceea exprimată de 
către dl Constantin lonescu Tîr- 
goviște, directorul Institutului de 
Nutriție și Boli Metabolice "N.N. 
Paulescu". Dumnealui aprecia, 
într-un comunicat de presă, că 
"în România 60 la sută din popu
lație suferă de afecțiuni legate 
direct sau indirect de modul de 
alimentație. Categoriile de per
soane cele mai vulnerabile pen
tru tulburări de nutriție sunt co
piii (unde predomină tulburările 
de malnutriție) și persoanele 
vârstnice care, întâmplător, fac 
parte din categoria pensionarilor 
ale căror venituri nu pot acoperi 
un aport corespunzător de pro
duse bazate pe proteine ani
male, care sunt, de regulă, foar
te scumpe.

Adresabilitatea față de copii 
are o motivație dublă: în primul 
rând faptul că toate tulburările

K _

peste 450 milioane de la 
asociații.

Reușim însă de fiecare 
dată să evităm colapsul, ca să 
spun așa. Ba chiar mai mult 
să obținem profit și să plătim 
dividende acționarilor noștri.

- Vă rog, referiți-vă pe 
scurt și la ceea ce aveți de 
executat în acest an, lucrări 
contractate sau în pers
pectivă de contractare.

- în acest an executăm, 
conform contractelor pe care 
le avem încheiate, reparații la 
rețelele de apă, de canalizare, 
de încălzire și la centralele 
termice în valoare de peste 
350 milioane lei. Tot în acest 
domeniu montăm contoare 
de apă rece de 90 milioane 
lei. în construcții, valoarea 
lucrărilor depășește un miliard 
de lei. Am contractat pavarea 
unor alei din cimitir. în valoare 
de 100 milioane de lei. Peste 
200 milioane de lei este 
valoarea reparării unor străzi 
și construcții de trotuare. Circa 
400 milioane lei le reprezintă 
prestările cu utilajele din 
construcții la transporturi de 
materiale, săpături, nivelări.

Aș dori să remarc și faptul 
că noi reușim să executăm 
toate aceste lucrări fără să 
apelăm la credite bancare. De 
altfel, de când conduc această 
societate, noi n-am luat 
împrumuturi de la bănci. Sigur,

Fârâ permis

Nu sunt puțini părinții care 
lasă la îndemâna copiilor ma
șinile proprietate personală.

Politia Devei pe y
K------------------ ---------- >
Lucrătorii Biroului Poliției Ruti
ere l-au depistat pe Cristian 
Viorel Almaș din Deva, zugrav 
la SC Simprest SRL Simeria, 
conducând autoturismul tată- 

de creștere și dezvoltare ce pot 
apărea în perioada copilăriei din 
cauza unui consum alimentar de
fectuos pot avea repercusiuni 
asupra întregii vieți ulterioare. 
Multe dintre tulburările ce apar 
(dezvoltarea staturo-ponderală 
deficitară, modificarea structurii 
osoase) sunt definitive. Al doilea 
motiv este acela că o educație 

Opinii

corespunzătoare a copilului poa
te avea un efect favorabil asu
pra comportamentului său ali
mentar ulterior, dar și asupra 
membrilor familiei, care vor de
veni conștienți de importanța 
factorului alimentar".

în toate țările dezvoltate din 
lume - spunea - există programe 
speciale adresate elevilor, mai 
ales în clasele primare. Formele de 
educație îmbracă modalități apar
te, atractive, avându-se în vedere 
întotdeauna posibilitățile materiale 
ale elevilor din toate categoriile 
sociale. Acest proiect este primul

uneori ne-a fost greu, dar 
am rezistat. Mai subliniez că 
din 1990, unitatea noastră 
n-a mai angajat personal 
TESA, chiar dacă, între timp, 
unii au plecat, iar alții s-au 
pensionat. Redistribuind 
sarcinile în mod echilibrat, 
am reușit să fim la zi cu 
lucrările scriptice, deși avem 
personal mai puțin.

Spuneam mai înainte dă 
unitatea noastră a putut 
obține și pe anul trecut profit, 
din care am plătit și 
dividende. Acestea n-au fost 
însă prea mari. Dar faptul că 
lucrăm cu profit este 
încurajator. Și sperăm că în 
anii viitori dividendele să fie 
mai mari, iar acționarii mai 
mulțumiți.

- Die Pârvu, cum vă 
impăcați cu consiliul local, 
cu celelalte instituții?

- Mai avem și unele 
dificultăți, care pornesc tot de 
la plata cu întârziere a unor 
servicii prestate, dar în ge
neral ne înțelegem bine. Nu 
putem să nu înțelegem 
unele întârzieri din partea 
Consiliului local Simeria, 
când toată lumea știe că 
bugetul acestei instituții s-a 
definitivat abia luna trecută. 
Mai mult, noi suntem 
sprijiniți de consiliu, de 
primărie și primar, ori de 
câte ori apelăm la ajutorul 
dumnealor. Și cu celelalte 
instituții locale colaborăm 
bine, ne sprijinim reciproc.

Gheorghe PA VEL
-------------- — 

lui său fără să aibă permis 
de conducere.

Distrugătorul
Emil Goia din Deva, str. 

Horia, nr. 113, a intrat într-o zi 
în localul SC Marinela SRL 
clătinându-se serios pe pi
cioare. Din cine știe ce pri
cină - adică se știe, din ca
uza alcoolului - a început să 
arunce cu scaunele în 
dreapta și în stânga produ
când mari stricăciuni.

de acest gen care se bazează 
pe un program conceput fără 
restricții financiare. Succesul 
unui astfel de program 
educațional ar putea constitui un 
argument pentru statul român de 
a generaliza acest tip de 
programe în toate școlile.

Explicând necesitatea ela
borării proiectului, se arăta că 
România face parte din țările 
aflate în tranziție, aceasta im
plicând bulversarea tuturbr veri
gilor pe care le implică alimen
tația omului, de la organizarea 
agriculturii până la organizarea 
pieței și a accesului populației la 
produsele care aparent se gă
sesc, dar care nu întotdeauna 
corespund din punct de vedere 
calitativ nevoilor organismului. în 
România nu a fost promulgată o 
"lege a alimentului" care ar tre
bui să stabilească parametri de 
calitate necesari distribuirii unui 
produs pe piață.

Recomandarea medicului 
specialist în nutriție este: "O 
bună alimentație înseamnă 
o bună sănătate pentru azi 
și pentru mâine". (F.S.)

____________
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Câțiva pași prin ! 
Bosorod * f I

Am făcut nu de multă vreme i 
o plimbare prin centrul satului ■ 
Boșorod. Despre ce am văzut și • 
am aflat vă spunem in urmă-1 
toarele rânduri.

* La "Gazeta Poliției" (de ca-t 
re tocmai se îngrijea plutonierul ■ 
major Mircea Vasile, șeful Pos- > 
tului de Poliție) am citit că Liliana 1 
Rodica Ursu din Hațeg a furat ’ 
de la Gruițâ Bontea 50000 de lei. J

* Marius Putan din Suceava ( 
a furat de la loan Bodea din Chi- ■ 
tid 140000 de lei, iar de la Ștefan ■ 
Grosu din Vâlcele patru oi. •

* Tot din articolele respec- 1
tivei gazete am aflat că, conform " 
Decretului 328/1966, se inter- a 
zice transportul persoanelor pe ■ 
aripile tractoarelor. De ce acest 1 
articol? Am aflat ulterior rostul 1 
lui. în comună sunt aproximativ * 
90 de tractoare! £

* Pe o rază de 200-300 de a
metri, în centrul Boșorodului, ■ 
sunt 4 unități comerciale privați- ■ 
zate. în total, în sat, sunt 7. 1

* Un indicator spune clar: 1
"CAP Boșorod - 400 m." Chiar J 

așa o fi? |
* Vizavi de Primărie există | 

rămășițele unei foste gazete, a 
Acum este dărăpănată , fără • 
geamuri, scorojită, cu alte cu- 1 
vinte, fără nici un Dumnezeu.

* Lângă Primărie există și o ,
stație de autobuz. Pe un perete ■ 
de scânduri sunt tot felul de ■ 
anunțuri. Cele mai multe ale Pri- • 
măriei. Sunt vechi, o parte rupte, * 
pe jumătate dezlipite. Pe scurt: o J 
imagine deloc plăcută. a

* Pe un mare panou din tablă ■
cu greu am putut descifra că ■ 
este vorba despre Cetatea da- • 
cică de la "Piatra Roșie" Luncani. 1 
Stă într-o rână la câțiva metri de J 
Primărie. Din text și hartă nu se , 
înțelege mai nimic. Păcat. ■

V. NEAGU ■



| Cuvântul liber 30 IULIE 1998

HANDICAPUL - O 
PROBLEMĂ CE 

REVINE ÎN
ACTUALITATE

Discuție cu doamna dr. Gabrielaf
Popescu, secretar de stat în cadrul 

Secretariatului de Stat pentru 
Persoane cu Handicap

La sfârșitul săptămânii trecute mai multe instituții sociale pentru 
persoane cu handicap din Simeria, Geoagiu, Brad, Baia de Criș au fost 
inspectate de către doamna dr. Gabriela Popescu, secretar de stat la 
Secretariatul de Stat pentru Persoane cu Handicap.

în cursul dialogului pe care l-a avut cu factori de conducere din 
aceste unități a luat cunoștință de problemele cu care se confruntă 
persoanele care își duc viața aici.

Despre problemele existente în aceste unități cât și asupra a ceea 
ce se dorește în perspectivă doamna secretar de stat Gabriela 
Popescu ne-a declarat: - Deplasarea în județul Hunedoara are un 
dublu scop: să vedem care sunt problemele în unitățile aflate în 
subordinea Secretariatului de Stat pentru Persoane cu Handicap, 
unități pe care nu am avut ocazia să le văd și nu în ultimul rând să 
vizitez Centrul pentru copii cu handicap de la Simeria. De ce acest 
Interes pentru Simeria? Există de câteva luni depusă la noi o lucrare 
interesantă ce vizează persoanele cu handicap, persoane cu un 
coeficient de inteligență între 40-80 la sută.

- Apreclați că există în prezent o Idee preconcepută față 
de ceea ce înseamnă persoanele cu handicap?

- Din păcate există o mentalitate greșită în acest sens și pe care 
nu putem să o schimbăm decât în timp. Este absolut necesar să se 
înțeleagă de către societatea civilă că trebuie să aibă grijă de acești 
copii al căror grad de inteligență este scăzut. Ce înseamnă acest 
lucru? în continuare, din păcate, familiile care au copii cu handicap 
sunt arătate cu degetul, ceea ce nu este normal. La noi handicapul 
chiar dacă are o definiție foarte bine dată, conotația rămâne mai 
departe negativă. Practic din start se face o discriminare între o 
persoană care are o deficiență și una sănătoasă fapt ce, repet! nu 
este normal. Aici la Simeria, de exemplu, sunt 120 de tineri pe care, 
prin mediul pe care încercăm să-l creăm și prin punerea în practică a 
unor proiecte, dorim să-i facem să devină și să se simtă utili în 
gospodăriile părinților sau în alte situații.

Cu alte cuvinte dorim să facem în așa fel încât fiecare să devină 
conștient de capacitatea sa, lucru de altfel foarte important pentru o 
persoană cu handicap, iar în al doilea rând se schimbă și mentalitatea 
celor din jur. Astfel putem să facem ca și acești semeni ai noștri să 
aibă un alt mod de viață.

Aici, în aceste centre își duc viața mulți copii. Este locul copilăriei 
lor, de aceea trebuie să facem ceva pentru ei. In țară avem 10 centre 
pe care dorim să le transformăm în ateliere ocupaționale. Ideea este 
ca acestea să fie autonome, ceea ce produc să poată fi vândut în așa 
fel încât banii să fie reinvestiți iar costurile statului sau ale bugetelor 
locale să fie cât mai mici. Aceste centre de terapie ocupațională dorim 
să le aducem în subordinea directă a consiliilor județene sau a 
Secretariatului de Stat ca centre autonome. Nu dorim să promovăm o 
centralizare dar se impune o abordare unitară a acestor copii la nivel 
național. Nu putem să privim diferențiat lucrurile, copiii au nevoie de 
sprijin indiferent unde locuiesc. Avem deja o experiență, avem o bază 
materială cât de cât și nu în ultimă instanță avem oameni pregătiți, 
educatori care pun mult suflet în ceea ce fac.

- Cum apreclați situația copiilor cu handicap?
- Cred că pot spune acest lucru fără să greșesc că viața 

persoanelor cu handicap s-a îmbunătățit, în sensul că se manifestă o 
grijă sporită. Unde a fost cazul s-au schimbat și directorii, chiar și 
parte dintre cei de la inspectoratele județene. Problema rămâne cu 
copiii neinstituționalizați care sunt în cel mai fericit caz în grija familiei. 
Deși se alocă bani pentru aceștia legea nu ne dă dreptul să vedem 
cum se cheltuiesc banii. Pot să vă spun că nu în puține cazuri se dau 
bani, iar persoanele sunt îngrijite necorespunzător.Dorim să elaborăm 
noi acte normative în care să fie stipulat exact care sunt drepturile și 
obligațiile persoanelor cu handicap pentru a se asigura o schimbare și 
în acest sens.

Potrivit datelor furnizate de către Interlocutorul nostru în prezent 
în țară sunt 394000 de familii în care există persoane cu handicap, 
pentru care se plătesc multe zeci de miliarde de lei. Doamna Gabriela 
Popescu și-a mai arătat îngrijorarea față de felul cum sunt cheltuite 
sumele de bani - circa 102 miliarde de lei pentru Iulie - precum și 
pentru faptul că deja există mari restanțe privind contribuția de 1 la 
.sută, situație ce nu exclude dificultăți în plata banilor pentru 
persoanele cu handicap.

Față de media pe Europa România se menține la cotele cele mai 
scăzute, fapt ce Indică că nu suntem un popor de handicapați cum 
ne-au făcut alții (2,2 media în România - față 8-9 la sută pe Europa).

Marea tragedie o reprezintă însă comisiile de expertiză ale 
capacității de muncă. Medicii sunt ai Ministerului Sănătății, comisiile 
sunt ale Ministerului Muncii iar Secretariatul de Stat plătește. S-a 
căutat o soluție comună dar Comisia pentru Sănătate din Senat nu a 
fost de acord. Prin această amânare nu se exclude o împingere a legii 
în timp, fapt ce face ca multe persoane să beneficieze de sume de 
bani fără să albă drepturile legale. Este o aberație să i se dea unul om 
care a împlinit 80 de ani certificat de handicapat pentru infarct, ulcer 
sau cine știe ce. Aceste abuzuri trebuie eliminate, ne-a mai precizat 
dna Gabriela Popescu.

De asemenea dumneaei a mai fost de părere că o nouă 
reverlficare a persoanelor cu handicap va determina o reducere cu 
cel puțin 25 la sută a certificatelor de handicapat, fiind însă 
convinsă că vor fi identificate noi persoane cu asemenea probleme.

■ A consemnat
Corne! POENAR

Consiliul de coordonare al 
Ligii Sindicatelor Miniere 
,, Valea Jiului" nu răspunde nici 
de această dată unei provocări 
care, cu siguranță, avea rolul de 
a amplifica tensiunile sociale 
existente în Valea Jiului, ca 
urmare a aplicării unui 
Program de restructurare 
iresponsabil, și de a găsi un 
nou vinovat, la fel ca în 
septembrie 1991.

invitații acestora, este 
acceptat de Guvernul 
României sau de formațiunea 
politică din care face parte.

Suntem convinși, însă, că 
acest comportament inca
lificabil care îl caracterizează 
personal, nu face altceva 
decât să dezonoreze 
instituțiile pe care dânsul 
spune că le reprezintă.

Așteptăm un dialog real, 
deschis, care să aibă la bază

De la Consiliul de 
Coordonare al Ligii 
Sindicatelor Miniere 
„Valea Jiului"

Atitudinea ministrului Radu 
Berceanu, care nu și-a însușit 
nici cele mai elementare 
principii ale parteneriatului 
social, dovedește cu prisosință, 
și de această dată, slabele 
calități manageriale ale 
acestuia, evidențiate de altfel și 
cu alte ocazii.

Am rămâne profund 
dezamăgiți dacă am afla că 
modul de comportare a 
ministrului Radu Berceanu, 
manifestat cu ocazia întâlnirii cu 
șindicatejejd^^

La munca concretă, 
domnilor consilieri!

(Urmare din pag. 1)

consilierii să fie remunerați 
bănește chiar dacă remunerarea 
înseamnă cheltuială din bugetul 
local. Ordonanța 22/1997 a 
Guvernului, declarată necon
stituțională în câteva din 
prevederile ei dar aplicată deja în 
privința altora, dădea o 
reglementare legală indemnizației 
de ședință. Articolul 26 din 
ordonanță completează articolul 
24 din legea modificată astfel: 
“Pentru participarea la ședințele 
de consiliu și ale comisiilor pe 
domenii de specialitate consilierul 
primește o indemnizație în 
cuantumul stabilit de lege”. 
“Cuantumul prevăzut de lege" este 
de până la 25 la sută din salariul 
primarului.

Până acum n-au avut primarii 
cine știe ce salarii, proporțional cu 

^ele fiind și indemnizațiile

problemele grave cu care se 
confruntă Valea Jiului și care 
să identifice posibile soluții 
prezente și viitoare. Ne-am 
pus multe speranțe în 
această întâlnire. Am fost 
dezamăgiți de prestația 
lamentabilă a ministrului 
Radu Berceanu. Nu știm ce 
urmări ar putea avea aceasta, 
și nu ne putem asuma 
responsabilități apriorice.

Petroșani, 28 iulie 1998 
Președinte, Miron COZMA

consilierilor. Legea 154/1998 
însă stabilește pentru primari și 
alți salariați bugetari salarii 
frumoase în raport cu media pe 
economie. Cel mai mic salariu de 
primar se ridică la peste 2,8 
milioane de iei (primar la comună 
de categoria a lll-a). Cel mai mare 
(primar de municipiu de categoria 
I) înseamnă peste 7,7 milioane 
lei. Cât reprezintă 25 la sută din 
aceste salarii? Faceți 
dumneavoastră calculul și veți 
vedea că, lunar, venitul unui 
consilier de comună din 
exemplul luat se rotunjește cu 
până la 710, respectiv 1920 de 
mii de lei. Ca să-ți rotunjești în 
această măsură venitul pe 
seama bugetului adică al 
buzunarului cetățeanului trebuie 
să faci pentru acesta ceva mai 
mult decât să ridici mâna la 
ședință.

Simpozion ia Deva

Omul, libertatea și drepturile lui
Marți, 28 Iulie a.c., la Deva s-a 

desfășurat simpozionul “ Drep
turile omului și protecția mediului. 
Omul, libertatea șl drepturile 
acestuia". Manifestarea a avut 
drept Inițiator și organizator pe dl. 
Mihail Rudeanu, dir. adj. al Oficiului 
pentru Protecția Consumatorului.

între personalitățile prezente 
la Deva cu acest prilej s-au 
numărat Ionel Bara, ambasador 
pentru Europa al Ordinului 
Suveran Ospitalier al Sfântului 
loan al Ierusalimului Cavalerii de 
la Malta. S-a precizat că Ionel 
Bara este al doilea în Ierarhia 
"Cavalerilor de la Malta". Au fost, 
de asemenea, prezenți prof. 
Marin Gheorghe, fondatorul și 
președintele Filialei Transilvania a 
Ligii Internaționale a Drepturilor 
Omului șl Protecția Mediului, 
Prodan Grigore, președintele 
Filialei pentru Drepturile Omului 
Cluj, reprezentant al Consiliului

Național “Ecoforum", prof. univ. 
Dumitru Oprișan, de la 
Universitatea Oradea, Gheorghe 
Dreghlcl, vicepreședinte al 
Consiliului județean, preot dr. loan 
Octavian Rudeanu, loan Boboș, 
șeful Poliției rutiere Cluj, Gheorghe 
Sichet, adjunct al șefului 
Inspectoratului de Poliție al 
județului Hunedoara, reprezentanți 
al unor Instituții naționale șl 
județene, ziariști.

In cadrul simpozionului s-a 
anunțat că preot dr. loan Octavian 
Rudeanu a fost primit în Consiliul 
Național al'“Ecoforum", pentru 
contribuția sa de până acum 
primind și o “Diplomă de Onoare". 
A fost apoi prezentată cartea lui 
Dan Budașcu "Cavalerii de la 
Malta".

Un moment mai deosebit l-a 
constituit cel în care dl. ambasador 
Ionel Bara a adus la cunoștința 
celor prezenți că Grigore Prodan

Ingineria genetică în 
protecția plantelor
Azi, la Geoagiu-Băi, are loc Conferința Societății Naționale de 

Protecția Plantelor din România, filiala Transilvania.
Tematica conferinței este „Ingineria genetică în protecția 

plantelor”. Aceasta reprezintă cea mai nouă metodă de prevenire a 
pagubelor cauzate de agenți de dăunare. Aplicarea pe scară largă 
a produselor chimice pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și 
buruienilor cum se știe a dus și duce în continuare la poluarea 
mediului.

Cercetarea științifică din domeniul protecției plantelor caută să 
protejeze cât mai bine plantele, să salveze producțiile, dar este 
interesată în egală măsură să protejeze și mediul ambiant și sănătatea 
oamenilor. Aceste scopuri au dus la ideea obținerii de plante rezistente 
față de agenți de dăunare. Metoda constă în Introducerea unei gene 
de rezistență într-o celulă. Gena este prelevată de la alte organisme 
vii (bacterii, ciuperci). Apoi prin culturi de celule, în laborator se obțin 
noi plante, care-și păstrează calitățile dar prezintă rezistență 
imprimată de gena respectivă. Astfel s-au obținut plante de cartofi 
rezistente la atacul gândacului din Colorado, plante de porumb, cartofi, 
sfeclă rezistente la un erbicid total (Raundup), eliminându-se aplicarea 
a cel puțin două erbicide (unul pentru buruienile cu frunză lată și 
altul pentru ierburi), reducându-se costurile mari de produs și 
manoperă (se aplică un tratament în loc de 2-3 tratamente).

Ideea obținerii de plante rezistente a fost îmbrățișată pe plan 
mondial, remarcându-se cercetările din SUA, Franța ș.a, unde s-au 
obținut rezultatele mai sus menționate.

La conferință sunt invitați să participe cercetători din America și 
Europa, care și-au adus contribuția la implementarea ingineriei 
genetice în protecția plantelor.

Cu acest prilej reamintim că Inspectoratul de Protecția Plantelor 
Deva funcționează de peste 30 de ani, aducându-și contribuția 
modestă la protejarea culturilor agricole, la evitarea pagubelor. Ca 
instituție de specialitate, recomandă tratamente în perioada de maximă 
sensibilitate a agenților de dăunare, cu cele mai eficiente produse 
de uz fitosanitar, cu doze minime, cu impact cât mai redus asupra 
mediului și sănătății oamenilor. în același timp, supraveghează 
comercializarea și utilizarea produselor pesticide, avizate, previne 
apariția și răspândirea organismelor de carantină pe teritoriul 
județului.

Biolog Mariana iulian 
inspector șef ai Inspectoratului județean de Protecția 

Plantelor și carantină fitosanitară Hunedoara-Deva.

'"peste o lună fps ăr trebui 
SĂ DISPARĂ"

Dl Petre Roman, la întâlnirea 
de la Deva, a abordat între altele 
și problemele stringente legate 
de reformă și de privatizare. în 
context, invocând legea prin 
care s-au înființat FPS și cele 5 
FPP (acum devenit SIF), a spus 
că: “Peste o lună FPS ar trebui să 
dispară", având în vedere că 
mandatul acestei instituții a fost 
dat pentru o perioadă de 7 ani.

Afirmând de la început că 
modul de organizare a privatizării 
în'România i s-a părut o “treabă 
care miroase urât", dl Petre 
Roman a afirmat că FPS nu și-a 
exercitat corespunzător rolul de 
patron pentru partea sa de 
patrimoniu. De altfel până acum - 
deci în 7 ani, nu s-a privatizat nici 
40 la sută din capitalul social ce 

^trebuie să fie privatizat.

a fost primit în rândul “Cavalerilor 
de la Malta", învestirea urmând a 
avea loc în scurtă vreme la Roma.

De remarcat că la Deva s-a 
închegat cu acest prilej grupul de 
sprijin pentru constituirea Filialei 
județene a Consiliului Național 
“Ecoforum".

Despre Liga Internațională a 
Apărării Drepturilor Omului s-a 
spus că are filiale în 14 state ale 
lumii. Organizația este apolitică, iar 
unele litigii de care se ocupă pot 
ajunge până la Tribunalul de la 
Haga. Liga a luat ființă în 1990 din 
dorința unor personalități de a 
face ceva benefic pentru om, de 
a-i apăra drepturile.

Unul dintre scopurile Ligii este 
și acela al schimbării concepției 
funcționarului public față de 
drepturile elementare ale omului.

Când a fost vorba de protecția 
mediului, s-a precizat că ea 
vizează atât mediul natural, cât și

Faptul că dl Dimitriu și FPS 
în ansamblul său nu au 
respectat programul pe acest 
an se vede - așa cum spunea 
și premierul Radu Vasile, din 
modul cum vin la buget banii 
din privatizare, realizându-se 
abia circa 2000 miliarde lei din 
6000-6200 miliarde lei cât s-a 
prevăzut pentru 1998. Ținând 
seama de neajunsurile ce se 
manifestă în cadrul FPS, tot 
premierul a declarat că acest 
organism este un porc de 
Crăciun pentru angajații săi. 
Recunoscând unele deficiențe 
din sistem, dl Dimitriu s-a 
angajat ca în primele zile din 
luna august să prezinte 
Guvernului măsurile de 
restructurare a FPS și de 
accelerare a privatizării. (N.T.)

cel social. Numai când este 
vorba de cele două se poate 
vorbi de o reală protecție a 
mediului.

în cuvântul său, dl Ionel 
Bara a arătat că Ordinul 
Suveran Ospitalier Sfântul loan 
al Ierusalimului este unul 
dinastic șl laic al Cavaleriei 
Universale. Practic, este o 
entitate Internațională cu propria 
legislație, jurisdicție șl 
jurlsprudență.

Ordinul este deschis tuturor 
persoanelor, fără deosebire de 
sex, religie, rasă sau națio
nalitate, care vor să fie în 
sprijinul celor care au nevoie. 
Este un stat fără teritoriu, total 
apolitic.

S-a apreciat apoi acti
vitatea Consiliului Național 
"Ecoforum", eforturile acestuia 
în apărarea drepturilor omului.

Valentin NEAGU
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