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Sânâtatea 
si priva
tizarea
Domeniul sănătății va cu

noaște un accențuat proces de 
privatizare, menit să diminueze 
cheltuielile statului pentru 
asistență sanitară și să 
îmbunătățească serviciile pe 
baza investițiilor particulare. 
Aceasta se va realiza printr-un 
proces ambițios în trei etape:

1) în prima etapă vor fi 
privatizate cabinetele stomato
logice, farmaciile de spital și 
serviciile auxiliare din unitățile 
spitalicești. O hotărâre de 
Guvern va fi emisă în acest 
sens, iar o alta va privi sala- 
rizarea personalului auxiliar.

2) în a doua etapă se va 
trece la privatizarea serviciilor 
medicale cu activitate cuanti
ficată (laboratoare de analize, 
de radiodiagnostic).

3) A treia etapă va urmări 
privatizarea parțială a spitalelor și 
privatizarea caselor de bătrâni.

Două probleme trebuie 
rezolvate pentru ca programul 
să fie viabil:

a) Plata în timp cât mai 
scurt de către spitale și casele 
de asigurări sociale de 
sănătate a serviciilor sanitare 
prestate de unitățile privatizate.

b) Fondurile uriașe de care 
vor avea nevoie cei care vor 
prelua unitățile privatizate, 
fondurile necesare pentru 
achiziționarea activelor și pentru 
îmbunătățirea dotării.

Și... bineînțeles o bază 
legislativă!"

Transfigurarea
Minunea schimbării la față a lui Isus Hristos rămâne 

" evenimentul cel mai important din viața pământească a Fiului 
lui Dumnezeu, legat de arătarea luminii necreate este această sărbătoare 
de astăzi. Locul pe care s-a săvârșit, s-a petrecut pe muntele Tabor.

Transfigurarea Domnului a fost promisiunea făcută și încredințarea 
către Apostoli o preagustare a beatitudinii cerești, a luminii trinității.

Isus Hristos a chemat cu sine pe cei trei Apostoli ca să se roage 
împreună, dar scopul esențial a fost acela de a da dovadă despre 
dumnezeirea Sa, ca ei, la rândul lor, să întărească pe urmași în credința 
adevărată. Ajunși spre culmea muntelui, Isus a început a se ruga și 
Apostolii au încercat să-i urmeze pilda.

"Și minunea s-a produs și S-a schimbat la față înaintea lor și a 
strălucit fața Lui ca soarele, iar veșmintele Lui s-au făcut mai albe ca 
lumina’’(Matei 17,2).

Cuceriți de această strălucire "veșmintele Lui s-au făcut mai albe 
ca lumina", această lumină nu aparține lumii creatorare ci este "lumina 
necreată care L-au înconjurat în întreaga Sa activitate pe Isus mereu,

COTIDIAN INDEPENDENT

Domnului (Schimbarea la față)
este un atribut al personalității Sale dumnezeiești."

Prin această lumină, Isus a deschis ochii apostolilor, care sunt 
cuprinși de un sentiment de adorare, dar nu o puteau vedea în toată 
dumnezeirea Sa. Această lumină umană terestră, materială este o 
lumină care creează spații între bine și rău. Lumina mistică, după cum 
spunea Mitropolitul Nicolae Mladin, ea nu are umbre pentru că ea 
biruiește răul. Cuprinși de o aleasă bucurie cei trei Apostoli, Petru, 
lacov și loan, nu au fost pregătiți să primească această lumină necreată, 
dar au dat expresia unui sentiment de siguranță pe valurile mării vieții 
lor și și-au revenit întru sine târziu. La fel am putea spune că aceeași 
lumină a celui înviat a treia zi din morți a ieșit odată cu Isus din Sfântul 
Mormânt, prin lespedea de piatră care îl apăsa, fără să dezintegreze 
piatra care îl acoperea, fără să se mărunțească și ei (soldații romani)

Preot dr. 
ton Octavian RUDE ANU

(Continuare în pag. 2)
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RUTIERE 

MAJORATE
Direcția Poliției Rutiere din cadrul 

I.G.P. a inaintat Ministerului de In
terne un proiect de hotărâre 
guvernamentală pentru modificarea 
regulamentului privind circulația pe 
drumurile publice stabilit prin Decretul 
nr. 328/1996. Și aceasta deoarece în 
primele 6 luni ale acestui an a crescut 
îngrijorător numărul accidentelor 
rutiere (4538).

Acest proiect prevede majorarea 
amenzilor rutiere astfel:

- pentru depășirea vitezei legale 
cu cel mult 30 km/h 600000 - 800000 lei 
(300000 lei dacă se plătește pe loc);

-pentru depășiri ale vitezei mai mari 
de 30 km/h 700000 - 900000 de lei 
(350000 lei dacă se plătește pe loc);

In cazul în care abaterea se 
repetă de 2 ori într-o lună, permisul 
de conducere urmează să se 
suspende pe o perioadă de 1-3 luni. 
Cei care recidivează în următoarele 6 
luni calendaristice vor rămâne fără 
permis și vor fi trimiși la reexaminare.

- pentru traversarea neregula
mentară, pietonii vor plăti o amendă 
de 100000 lei (50000 lei pe loc);

- pentru conducerea unui 
autovehicul sub influența alcoolului, 
amenda va fi între 700900 - 900000 
lei și duce până la suspendarea 
permisului de conducere, iar dacă 
alcoolemia depășește 1 la mie se va 
întocmi dosar penal.

Viteza maximă admisă in localități 
va fi de 50 km/h. Obligatorie va fi și 
centura de siguranță. Va fi interzisă 
folosirea telefoanelor mobile în timpul 
conducerii mașinii.

Ina JURCONE

Bariera legii sau 
legea barierei

“Dura lex sed lex”, “Nimeni nu este mai presus de lege”, și 
alte aforisme de acest fel sunt toate vorbe frumoase, vorbe 
înțelepte, formulate cu aproape două mii de ani în urmă, și rostite 
și astăzi pretutindeni în lume. Desigur, și noi le folosim zilnic,ele 
apar pe frontispiciul unor mari cotidiane și aproape zilnic sunt 
clamate de tet soiul de “tribuni” sau “aleși ai poporului”; din 
păcate, cel mai adesea, acestea sunt doar vorbe goale, vorbe 
fără acoperire, menite să ne umflăm în pene și să ne simțim 
“europeni” preț de cinci minute.

Și totuși, principiile pe care le conțin aceste vorbe stau la baza 
statului de drept. Acesta se întemeiază pe o legislație clară și 
coerentă, și mai ales pe respectarea de către toată lumea a literei 
și spiritului legii. Or, cu nouă ani în urmă, noi am ratat o șansă 
istorică: am curățat din temelii un sistem legislativ nejust (în mare 
parte), dar în loc să creăm un edificiu juridic clar, modern și 
favorabil, am creat o adevărată “ceață legislativă”. Legi după 
decrete, ordonanțe peste ordonanțe de urgență, hotărâri de guvern, 
claie peste grămadă, și peste toate, tronează atotputernicele 
“norme și instrucțiuni de aplicare”. Nu-i nimic dacă legile se 
contrazic... nu-i nimic dacă sunt vagi și neclare... nu-i nimic dacă 
normele anulează însuși spiritul legii, pentru că toate acestea nu 
fac decât să dea posibilitatea celor isteți și cu relații să facă ce 
“vrea mușchii lor”.

într-un stat de drept orice abatere de la normele legale este 
sancționată imediat și orice contravenient sau infractor se 
lovește de BARIERA LEGII. Legea este bariera “pe unde nu se 
trece” și în fața căreia tot natul, de la opincă la vlădică, se oprește 
în acțiunile lui, dacă acestea ar încălca vreo normă de drept.

La noi? în “ceața legislativă” creată, din nepricepere sau din 
jocul intereselor, nu se mai știe pe unde ar fi această faimoasă

________Gheorghe GRUN 
(Continuare în pag. 2)

Imagine de pe R-dtil Deeehal 
din Deva.

Foto: Traian MÂNU

Canicula a provocat ți în 
județul Hunedoara 

numeroase cazuri medicale
Canicula din această 

vară a provocat, până în 
prezent, în județul Hune
doara peste două sute de 
cazuri de insolații, accidente 
cerebrale, infarcturi miocar
dice și enterocolite, transmite 
corespondentul MEDIAFAX.

Medicii de la Spitalul 
Județean din Deva au 
declarat că, doar în ultimele 
trei zile, au fost înregistrate 
patru cazuri de insolație, un 
accident vascular, două 
infarcturi miocardice și șase 
cazuri de enterocolită. 
Medicii susțin că numărul 
cazurilor de hipertensiuni 
arteriale s-a dublat față de 
aceeași perioadă a anului 
trecut.

Dr. Lucia Vușcan, medic 
specialist la Serviciul de 
Urgența al Spitalului Ju
dețean din Deva, d.. ,ră că, 
în perioada 15 iulie-1 august, 
în Deva au fost înregistrate 
107 cazuri de afecțiuni 
provocate de căldura 
excesivă.

Serviciul de Ambulanță 
din Cluj a înregistrat, în 
ultimele trei zile, o medie 
de 500 de solicitări în 
fiecare zi, din care mai 
mult de jumătate au fost 
pentru afecțiunile pro
vocate de caniculă. 
Asistentul medical Lucian 
Marin afirmă că, în cursul 
zilei de marți, până la ora 
13,00, au fost înregistrate o 
sută de apeluri. Marin 
spune însă că în județ nu a 
fost înregistrat nici un caz 
de deces sau un caz foarte 
grav provocat de căldura 
excesivă.

în Satu Mare, Serviciul 
de Ambulanță a înregistrat 
doar un singur caz de leșin 
pe fondul temperaturilor 
ridicate, al unui bătrîn de 
70 de ani care a leșinat în 
scara blocului. Serviciul de 
Ambulanță din Satu Mate 
înregistrează, zilnic, în 
medie 40 de cazuri în care 
pacienții solicită intervenția 
pentru afecțiuni agravate 
de caniculă.

“Greu ne descurcăm cu bugetul”
Din liniștita stradă Ovid 

Densusianu din Călan nu 
bănuiești forfota muncii de 
dincolo de porțile Grupului Școlar 
Industrial Metalurgic. Curtea 
mare, cu arbori umbroși, chiar îți 
dă impresia de tihnă, de vacanță, 
în localurile liceului însă, oamenii 
școlii lucrează. în cele două 
clădiri (școala mică și școala 
mare - cum li se spune aici), în 
cămin, în ateliere și în cantină, 
sunt multe de făcut pentru ca 
noul an de învățământ să poată 
oferi condiții optime elevilor de 
liceu și de școală profesională.

- Cu oamenii noștri din 
școală ne străduim, de fiecare 
dată, să reparăm, să igienizăm, 
să pregătim localurile pentru 
deschiderea noului an de studiu - 
ne spune dna Adriana Munteanu, 
secretara școlii. După cum 
vedeți, holurile din școala mică, 
ca și cantina, au fost zugrăvite, 
săptămâna aceasta trecem în 
școala mare, în cămin avem de 
zugrăvit v.reo 10 camere.

“Oamenii noștri” sunt la 
muncă. Holurile de la parterul 
școlii mici poartă amprenta 
calității muncii zugravului, iar 
nuanțele primăvăratice ale 
pereților dau o notă aparte 
încăperilor.

^Pregătirea 
spațiilor 
școlare

- Am terminat de spălat 
geamurile de la parter, am strâns 
covoarele din birouri și le-am dus 
la spălat - spune Angela Bistrian, 
una dintre harnicele femei de 
serviciu.

- Cui le-ați dus la spălat?
- Nouă - râde Angela. Mie și 

Getei Budăi. Până după-masă le 
dăm gata și le punem la uscat 
că-i soare și căldură bună. Dar, 
Doamne cât mai avem de lucru! 
Atâtea clădiri și suntem numai trei 
femei și jumătate. Da, da și 

jumătate! Că o colegă e 
angajată cu jumătate de normă. 
Cu Geta, cu Rodica Zorza, cu 
R.Tat ne străduim, că de muncă 
nu fugim. Prin ea trăim.

Cu toată hărnicia oamenilor 
școlii, mai este mult de lucru în 
clădirile liceului, dar pentru a. 
avansa e nevoie de materiale, 
deci de bani.

- Foarte greu ne descur
căm cu bugetul - recunoaște 
dna prof. Maria Păștinaru, 
directorul Grupului Școlar 
Industrial Metalurgic. E nevoie 
de sume mari pentru șarpante 
ia internat și la atelierele 
școală ■ unde plouă și se dis
trug în continuare ziduri, pereți, 
clase - pentru reparațiile de la 
școala generală (igienizarea 
holurilor, coridoarelor, reparații la 
instalațiile electrice și sanitare, 
refacerea totală a celor două 
clase de la etaj, care au fost

____________ Lucia L/C/U 
(Continuare în pag. 2)

Prestațiile de încălzire centrală, apă 

caldă menajeră, apă rece și canalizare 
încarcă destul de substanțial bugetul 
unei familii. Aceleași servicii încarcă însă 
diferit respectivul buget. Cei care sunt 
mai”zgârciți” cu cheltuielile reușesc să 
practice pentru aceste servicii tarife 
pentru vremuri de austeritate, lată câteva 
pentru comparație.

La Deva, gigacaloria costă pentru 
populație 117718 lei, apa rece - 1194 lei/ 
mc.

Aceleași servicii se taxează la 
Hunedoara cu 99791 respectiv 1311 lei, 
la Brad - 109.808, respectiv 1162 de lei,
la Călan - 97630 și 1914 lei.

Cele mai mici tarife se practică la 
Orăștie: 83.500 lei/gigacalorie și 955 lei/ 

^rnc la apă rece. (I.C.)

[ Se măresc [ 
■ transele de ' 
I J I| venit lunar j 
! impozabil !
î Guvernul a decis ca începând cu drepturile I
| salariate aferente lunii iulie să fie corectate | 
I tranșele de venit lunar impozabil pentru ■ 

semestrul al doilea al anului în curs, precum ■ 
I și a sumei minime neimpozabilei Conform I 
| noului act normativ suma ce nu va fZ| 
I impozitată va crește de la 250.000 de lei la*

303.000 lei. J
l în ceea ce privește tranșele de venit lunar I
| impozabil pentru ultimele șase luni ale an ului | 
1 1998, acestea vor fi următoarele: până la ■ 

606.000 lei - impozit de 21%; între 606.000 -■
I 1.817.000 impozit de 127.260 lei, plus 3 %l 
|pentru ce depășește 606.000 lei; între\ 
■ 1.817.001-3.028.000 lei - impozit de 490.560 ■
■ lei, plus 38% pentru ce depășește 1.817.000* 
I lei; peste 3.028.000, impozit de 950.740 lei, I 
| plus 45% pentru ce depășește 3.028.000 lei. |

y J
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"Inima " cartierului 
Dacia din Deva

Piața “Petre Nicolae Roman" a 
devenit inima cartierului Dacia din 
Deva. O piață curată în care 
potențialul cumpărător are 
posibilitatea de a-și procura atât 
produse agroalimentare cât și 
marfă de larg consum. Sâmbăta, 
acest spațiu devine neîncăpător, 
chiar dacă cei care vin aici sunt, de 
regulă, din cartier. Inițial - spunea dl 
Doru Frențiu, administrator - piața 
trebuia să acopere cartierul Micro, 
zona Bălcescu și, bineînțeles, 
cartierul Dacia. Unii preferă și 
acum să-și facă cumpărăturile din 
alte piețe, mai îndepărtate, cu care 
sunt obișnuiți. Sunt, însă, și clienți 
fideli, mulțumiți de prețurile 
practicate aici și nu în ultimul rând 
de calitatea produselor.

“Legumele și fructele sunt 
mereu proaspete, aduse în cantități 
nu prea mari, din diferite zone ale 
țării: Pâncota, Poiana Mare ș.a. De 
ce nu se găsesc în cantități foarte 
mari? Din două motive: unu, pentru 
a nu se altera; doi, dacă se strică 
nu avem unde le arunca, căci 
beneficiem doar de un tomberon", 
mărturisea interlocutorul nostru. Cu 
toate acestea piața este mereu 
curată, răcoroasă și plăcut 
mirositoare.

Din discuția purtată cu dl Doru 
Frențiu am aflat și câteva din 
planurile de viitor ale echipei de 
administrație. Acum se lucrează din 
răsputeri la mansardă, la qorpul 
administrativ, care va găzdui birouri, 
dar și o sufragerie unde oamenii de 
afaceri vor putea avea întruniri. De 
asemenea, urmează a fi amplasate, 
între două chioșcuri, posturi 
telefonice, pentru ca cei aflați aici să 
poată comunica cât mai ușor.

I S-AU ÎNECAT

Vremea este toridă și un 
| scăldat se potrivește foarte 
I bine pentru oricine. Așa a 
1 considerat și loan Bacoș din 
| Secaș, județul Arad, venit in 
| vizită la socri in Simeria, 
. ducându-se să facă bale in 
I Mureș. Corpul acestuia a fost 
| înghițit de apă. Tot sub apele 
. amintitului rău au dispărut și 
* minorii Cezar Adi Bota și Ovidlu 
| Ognean din Vețel. Poliția 
I acționează pentru găsirea 

celor trei cadavre.

PE ÎNTUNERIC

Dorel Berar din Zam l-a 
I chemat pe consăteanul său 
| Virgll Negru să doboare un tei 
. din fața gospodăriei sale. 
I Lucrând cu un ferăstrău 
k_____________________________

Joi
6 august
TVR I

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 
vedete18.10 Simba - regele 
Leu (d.a) 18.35 Hollyoaks (s) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 
274) 19.55 Doar o vorbă... 
20.00 Jurnal, meteo, sport 
21.00 Freud: în numele zeilor 
(s, Anglia, ep. 1),22.00 
Reflecții rutiere22.10 Cu 
ochii’n 4 (anchetă) 22.50 
Jurnalul de noapte 23.00 
Dintre sute de catarge...

TVR 2
10.05 Un secol de cinema 

(r) 11.00 Natură și civilizație 
(do/r) 11.30 Cultura în lume 
(r) 12.00 Sunset Beach (s/r) 
\_____________ _ ____________

Am mai reținut, de asemenea, 
că piața “Petre N. Roman" din 
cartierul Dacia, Deva, 
funcționează zilnic între orele 6- 
22, dar sunt produse care mai 
pot fi achiziționate și pe timpul 
nopții.

în prezent, din cele 19 
chioșcuri existente, funcționează 
16 și practică prețuri accesibile. 
La fel ca și cele adăugate 
produselor agroalimentare, dintre 
care am notat: cartofi 3000, ardei 
gras 4000, prețul roșiilor variază 
de la 1000-1500 și 2500 cele 
foarte frumoase, pepene verde 
2000, vinete 4000, castraveți 
3500, ceapă 2500, varză 1000 
(lei/kg). Nelipsite sunt fructele, 
dintre care menționăm: prune 
4000, pere 6500, portocale 10000 
(lei/kg).

Laptele se vinde aici cu 2500 
lei/l și este mereu proaspăt, la fel 
ca și brânza de bivoliță 14000 lei/ 
kg și smântână la 6000 lei 
borcanul de 400 g.

Cristina CÎNDA

(Urmare din pag. 1) “Greu ne descurcăm cu bugetul”
distruse din cauza ploilor). Cele 
50 milioane lei, primite lunar de la 
Primărie, nu pot acoperi lucrările 
pe care le avem de făcut, atât la 
liceu, cât și la cele trei clădiri ale 
școlii generale și ale localurilor 
din satele ce ne aparțin. Aici, la 
CEB, e greu să împărți banii pe 
care nu-i ai! în martie am 
repartizat 9 milioane pentru 
materiale - vopsea și var - pentru 
școala generală, acum ar mai fi

mecanic pe întuneric, V. Negru' 
s-a dezechilibrat și a căzut. | 
Ferăstrăul, in funcțiune, i-a ■ 
retezat lui D. Berar mâna 1 
stângă și acesta a decedat | 
în câteva minute. I

ZIUA LA AMIAZĂ*

Având nevoie urgentă de | 
bani Florian Tănase din ■ 
Hărău a amanetat verigheta I 
sa și a soției la o casă de | 
acest profil din Deva. La un i 
moment dat după operația * 
respectivă s-a gândit să-și | 
recupereze bunurile ama- | 
netate. Cum n-avea banii ! 
necesari a sustras, ziua in I 
amiaza mare, un furtun de la | 
un hidrant al Casei de cultură J 
din Deva. Intenționa să-l l 
vândă șl cu banii obținuți să | 
salveze cele două verighete. . 
(Tr. B.) I

__________________ y
12.45 Doar o vorbă... 13.00 
Medicina pentru toți... (r) 
14.00 Em. în limba germană 
15.10 Limbi străine. 
Spaniolă 15.35 D.a. 16.00 
Veronica - Chipul iubirii (s) 
16.50 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.00 Ceaiul 
de la ora cinci 20.10 Natacha 
(s, ep. 11) 22.00 Râul (dramă 
India 1951) 23.40 Lumea 
sportului

ANTENA 1
8.50 Documentar 9.20 

Denver, ultimul dinozaur (d.a/ 
r) 9.50 Știri 10.00 Planeta vie 
(do) 10.25 Animal Show (s) 
11.00 Proprietarul plantației 
(f/r) 12.40 Fără limită 12.55 
Prezentul simplu (r) 13.25 
Denver, ultimul dinozaur (d.a) 
14.00 Știrile amiezii14.10 
Falsă identitate (s) 15.10 Dr. 
Bramwell, o femeie ambi
țioasă (s) 16.05 Văduva (s) 
17.00 Golden Brâu și voie 
bună! 18.00 Esmeralda (s, 
ep. 126) 19.30 Dallas (s, ep.

Schimbarea
la fată>

(Urmare din pag. 1) 

au căzut la pământ, pentru că era 
izbucnirea acelei lumini divine cre
ate în ziua dintâi. Această 
mărturie a divinității lui Isus este 
întărită încă de un fapt miraculos, 
un nor luminos în acele clipe se 
pogoară și învăluie pe Mântuitorul 
și din nou se aude un 
glas:"Acesta este Fiul meu cel 
iubit, întru care bineam voit, pe 
acesta să-L ascultați “(Matei 
XVIII, 1).

Acest glas ai tatălui 
dumnezeiesc este confirmarea 
solemnă a divinității lui Isus. 
Astăzi s-a schimbat la față pe 
Tabor Domnul Isus Hristos, ca 
să întărească în credință pe 
ucenici dar în același timp și noi 
să ne rugăm neîncetat. Să 
devenim mai smeriți, mai blânzi, 
mai milostivi și mai iertători.

Să încercăm mereu 
împreună cu Sfinții Apostoli pe 
Tabor să-L vedem pe Isus, să-L 

^urmăm și să-L iubim.

nevoie de vreo 15 milioane 
pentru a continua lucrările de 
vopsitorie, dar au rămas doar 2 
milioane. E foarte scurt timpul și 
pentru lucrările ce trebuie să le 
executăm în liceul nostru. Nu le- 
am putut licita pentru că nu a 
“sosit" bugetul. Cu oamenii noștri 
încheiem lucrările de igienizare la 
școala mică și la cantină. De 
mâine intrăm în celălalt corp de 
clădiri. Apoi stopăm. Ca să poată

60) 20.20 Twin Peaks (s, ep. 
12) 21.15 Cronici para
normale (s, ep. 34) 23.00 
Știri/Sport 23.15 Nash 
Bridges (s, ep. 17)

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. I) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Profesiunea mea, 
cultura (r, p. II) 13.30 Calea 
spre celebritate (co. SUA 
1978) 15.15 Mirada de mujer 
(s) 16.10 Nano (s) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 18.00, Familia 
Bundy (s) 18.25 Știrile PRO 
TV 18.30 Chestiunea zilei 
18.35 Familia Bundy (s) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Melrose 
Place (s, ep. 87) 21.15 Nikita 
(s, ep. 22) 22.05 Știrile PRO 
TV 22.15 Seinfeld (s,ep. 133)
22.45 Știrile PRO TV 23.15 
Highlander (s)

Bariera legii
(Urmare din pag. 1)

barieră. în schimb, funcționează 
din plin LEGEA BARIEREI.

“Legea este o barieră care se 
ridică în fața celor puternici, 
șmecherii se strecoară pe 
dedesubt, iar proștii se opresc în 
fața ei”. Cum puțini dintre noi ne 
recunoaștem proști, majoritatea 
“se descurcă”. Desigur, există și 
excepții: am văzut astfel o 
sentință de condamnare la 6 luni 
închisoare a unei femei care a 
înșelat la cântar. Valoarea 
pagubei a fost de 1360 lei! Dacă 
fura vreo 2-3 miliarde, era bine- 
mersi. Sau poate ea era 
eliberată pentru că ar fi fost 
obeză, sau ar fi suferit de 
claustrofobie, sau ar fi avut un 
ulcer care trebuia tratat neapărat 
în Canada sau în Statele Unite. 
Justiția chemată să aplice legea 
egal, unitar și consecvent, 
adeseori o interpretează după 
bunul plac. Deh, în ceață nu se 
mai văd limitele legii, iar 
adevărul și dreptatea umblă, ca 
de obicei, cu capul spart. Așa se 
explică faptul că un judecător a

merge oamenii noștri ( zugravul 
și muncitorul care-l ajută) la 
școala generală. După ce vor 
termina acolo, vom relua lucrul 
aici. în vacanța de primăvară am 
igienizat 6 săli de clasă din 
școala mică, ceea ce, acum, ne 
ajută să înaintăm cu pregătirile. 
Dar mai avem la etajele I și II din 
cămin reparații la instalații 
electrice și de termoficare, apoi 
zugrăviri. Btn toamnă vom avea în

PRIMAT'/
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 How to Murder Your 
Wife (f/r) 16.00 Omul mării (s) 
17.00 Marielena (s) 17.45 Din 
toată inima (s) 18.30
Concursul de Acasă 18.45 
Din toată inima (s) 19.30 D.a. 
20.00 Dragoste și putere (s)
20.45 Nimic personal (s)
21.30 Jocurile bunăvoinței 
(rez.) 22.30 Shadow of a 
Doubt (thriller SUA 1943)

ACASĂ
10.00 Celebri și bogați (s/ 

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

%

putut vinde jumătate din parcul 
Herăstrău, altul a devenit 
avocatul din umbră al lui 
Zaher și Mujea, altul a achitat 
un infractor pe motiv că “are 
două facultăți”, altul începe să 
dea dispoziții privind 
organizarea internă a unei 
firme private și exemplele pot 
continua, din păcate. Idem, 
protectorii din poliție ai 
“negustorilor de copii” din 
Germania au fost “aspru" 
sancționați: unul a fost trecut 
în rezervă, iar alții au fost 
amânați la avansare! Cât 
despre samsarii de pașa
poarte de la ambasada din 
Bonn, s-ar putea ca peste doi- 
trei ani să reînceapă comerțul 
lor la ambasada din Londra... 
De nepătruns sunt căile 
Domnului!

în starea aceasta de 
aproximație generalizată, de 
fluiditate legislativă, de 
nesiguranță permanentă, 
există o singură certitudine: 
factura pentru toate erorile, 
injustițiile și nedreptățile o va 
plăti întreg poporul român.

plus trei clase de la Școala 
Ajutătoare de la Bretea Strei - 
atât pentru școlarizare, cât și 
pentru cazare și masă - deci 
trebuie să creăm condițiile 
optime ce se cuvin. Dar cu 
acoperișurile nu putem face 
nimic până la anul viitor. Plouă în 
cantină, în atelierele școală, în 
internat. Sunt mari problemele 
când nu sunt bani!

(d.a) 16.00 Știri 16.1J 
Pretutindeni cu tine (s
16.45 Prietenul noștri 
Jake (s) 18.00 Celebri ș 
bogați (s, ep. 153) 19.0( 
Știri 19.45 Meșterul case 
(s) 20.15 Contralovitura (s 
ep. 13) 21.15 Dosar clasa 
(f.a. SUA 1987) 23.00 Știr
23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

PRO TV - DEVA
06.10-06.30 Desene ani 

mate 06.30-06.45 Progran 
comercial PRO TV.Dev: 
06.45-07.00 Știri locale (r 
10.00-10.45 Program co 
mercial PRO TV Dev: 
22.05-22.20 Știri locale

ANTENA l-DEY»
10.00-10.15 Știri (r 

10.15-10.40 Interviul săp 
tămânii (r) 10.40-11.01 
Muzică, publicitate 16.35 
17.55 Actualitatea (tall 
show) 17.55-18.00 TELE) 
22.05-22.15 Știri (r)

Joi, 6 august

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

îndreptați-vă atenția către 
problemele profesionale; 
aveți șanse să le găsiți 
soluții. Ați putea câștiga o 
primă sau o promovare. 
Veți refuza o propunere, dar 
mai întâi gândiți-vă bine.

5 TAUR 
(21.IV - 21.V)

Cineva simte nevoia să 
se confeseze; acordați-i 
maximă atenție. Relație 
tensionată cu părintele de 
sex opus. Faceți un sport 
în aer liber.

O GEMENI 
(22.V - 22.VI)

Nu-i exclus să apară o 
problemă de schimb de 
experiență. Nu vă pripiți în 
decizii. Un bărbat cu 
funcție importantă vă 
urmărește cu interes.

O RAC 
(23.VI - 23.VII)

Evitați activitățile riscante. 
Șansa este de partea dv. O 
autoritate vă va face o 
comunicare ce vă va pune 
pe gânduri.

O LEU
(24.VII - 23.VIII)

Părinții vă invită la un 
dialog de care nu prea 
aveți chef. Luați-le în 
considerare sfaturile măcar 
formal.

O FECIOARĂ 
(24.VIII - 22.IX)

Evenimentele iau o 
întorsătură neașteptată, dar 
veți fi pe fază. Un prieten 
din străinătate vă cere o 
informație greu accesibilă.

O BALANȚĂ 
(23.IX - 23.k)

Calitățile dv vor ieși în 
evidență într-un grup de 
prieteni. Este posibil să 
mediați conflicte între frații 
dv.

O SCORPION 
(24.X ■ 21.XI)

Predispoziție la dialog 
cu cei din jur. La un 
eventual examen, faceți 
față cu brio, căci inteligența 
și inspirația vă vor ajuta.

C SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)
Veți avea mult de lucru la 

serviciu și acasă, dar vă veți 
descurca bine. Partenerul 
vă solicită o discuție 
lămuritoare. Fiți calm dacă 
vreți să iasă bine.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)
Sensibilitate și înclinație 

spre aventuri. O femeie din 
familie nu se simte bine; 
ocupați-vă de ea. Ar fi bine 
să vă odihniți câteva ore.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)
Activitățile domestice vă 

umplu tot timpul. Ați dori un 
ajutor consistent, dar nu 
aveți de unde să-l primiți O 
informație vă va ajuta să 
câștigați bani.

3 PEȘTI 
(19.11 - 20. III)

Relațiile cu superiorii 
ierarhici sunt bune. 
Convingeți-i totuși că 
sunteți mai demn de 
încredere decât și-au 
închipuit.

jierescep,

i



6 AUGUST 1998 Cuvântul liber jSport &
Rezultatele complete și etapele viitoare în preliminariile Cupelor Europene

(CUPA UEFA retur tur l Turul 2 preliminar se va desfășura pe 12 august -
X partidele tur și 26 august - partidele retur:

Dinamo Baku FC ARGEȘ PITEȘTI 0:2 1:5
ȚSKA Sofia Bobruisk 3:1 0:0 R. Trondheim - FC Bruges
Linfield Nikosia 5:3 1r5 Manchester United - LKS Lodz
Birkirkaya Donezk 0:4 1:2 FC Liteks - Spartak Moscova
Steaua Roșie Kolkheti 7:0 4:0 Galatasaray Istanbul - Grasshopers Zurich
Tirana Bratislava 0:2 0:2 Celtic Glasgow - Croația Zagreb
P. Warschau Tallin 3:1 2:0 NK Maribor - PSV Eindhoven
VPS Vaasa Torshavn 4:0 0:2 Dynamo Kiew - Sparta Praga
Kilmarnock Zeljeznicar 1:0 1:1 Kosice - Broridby IF
Daugava Riga M. Sobota 1:2 1:6 Inter Milano - Skonto Riga
Sarajewo Ekeren 0:0 1:4 Olympiakos Pireu - Anorthosis
Z. Wilna Akranes 1:0 2:3 Benfica Lisabona Beitar Jerusalem
FinnPa Tel Aviv 1:3 1:3 Dinamo Tbilisi Athletic Bilbao
Malmo FF S. Gumri 5:0 2:0 HJK Helsinki FC Metz
Glasgow Rangers Shelbourne 2:0 5:3 FC Bayern FK Obilic
Sloga Jugomagnat OȚELUL GALAȚI 1:1 0:3

Sturm Graz Dozsa Ujpest
IFK Goteborg US Luxemburg 4:0 3:0

STEAUA Panathinaikos Athena
Principat Ferencvâros 1:8 0:6
Anderlecht Tiraspol 5:0 1:0 f CUPA CUPELOR \
W. Krakau Newtown 7:0 0:0

partidele tur in 13 august - returu l m 20 august
^CHAMPIONS LEAGUE retur tur ")

Velenje Constructorul

FC Bruges FC Sileks 2:1 0:0 FC Vaduz Helsingborg

FC Kapaz LKS Lodz 1:3 1:4 Lausanne Ararat ’

Halmstad BK FC Liteks 2:1 0:2 Cork Citz ȚSKA Kiev

Jeunesse Esch Grasshoppers 0:2 0:6 Ekranes Limassol

St. Patrick's Celtic Glasgow 0:2 0:0 Ap. Fier RC Genk

Maribor FK Kareda 1:0 3:0 Bangor C. Valkeakoski

Barry Town Dinamo Kiev 1:2 0:8 Levski Sofia Vitebsk

Cliftonville Kosice 0:8 1:5 Liepaja Keflavik

Minsk Riga 1:2 0:0 Grevenmacher RAPID
Anorthosis FC Valetta 6:0 2:0 L. Tallin Midlothian
Torshavn Beitar Jerusalem 0:1 1:4 Wronki La Valetta
KF Vlaznia Dinamo Tbilisi 3:1 0:3 Gtu MTK Budapest
FC Eriwan HJK Helsinki 0:3 0:2 Glentoran Belfast Maccabi Haifa
Vestmannaeyjar Obilic Belgrad 1:2 0:2 Vardar Sparta Trnava
Ujpest Budapesta FC Zimbrul Chișinău 3:1 0:1 Agdam FC Kopenhagen
FC Flora STEAUA 3:1 1:4 Partizan Belgrad Batumi

Vineri, 31 iulie, a avut loc tragerea la sorți pentru 
turul 2 preliminar al Cupei UEFA. lată tabloul 
complet al tragerii:

St. Roșie Belgrad - Rotor Volvograd 
Ferencvâros - AEK Atena
Germinal Ekeren - Servette Geneva
FC ARGEȘ - Istanbulspor
Molde (Nor.) - TSKA Sofia
IFK Goteborg - Fenerbahce
Mura Murska Sobota - Silkeborg
Glasgow Rangers - PAOK Salonic
Slavia Praga - Inter Bratislava
FC Zurich - Șahtior Donețk
Brann Bergen - Jalgiris Vilnius
Wisla Krakovia - Trabzonspor
OȚELUL GALAȚI - Vejle
Hapoel Tel Aviv - Stromsgodset (Nor.) 
Osijek - Anderlecht
Omonia Nicosia - Rapid Viena
VPS Vaasa - Grazer AK
Polonia Warșovia - Dinamo Moscova 
Hajduk Split - Malmo FF
Kilmarnock - Sigma Olomouc

Partidele tur vor avea loc pe data de 11 august, pe 
terenul primelor echipe, iar returul este programat 
pentru data de 25 august.

(Cupa UEFA INTERTOTO)și-a desfășurat partidele tur 
din cadrul semifinalelor, miercuri, 29 iulie, iar 
returul s-a disputat ieri, 5 august. Finalele au date 
identice cu cele ale turului II preliminar al Cupei 
UEFA: 11 și 25 august. Reamintim că învingătoarele 
din finale vor evolua în primul tur al Cupei UEFA.
SC Bastia Vojvodina Novi Sad 2-0
Bologna Sampdoria Genova 3-1
Fortuna Sittard SV Austria Salzburg 2-1
Ruch Chorzow Debrecen Vasutas 1-0
Werder Bremen Samsunspor 3-0
Espanol Barcelona - CF Valencia 0-1

Decât să stai să mă privești 
mai bine te-apuci să vorbesîi!

Pentru că eu nu-ți pot zâmbi! Pot, în schimb, 
prietenii tăi. Și dacă vrei să te distrezi, 
vorbește cu ei, nu cu mine! La noul serviciu 
CONNEX PERSONAL. Cu un abonament 
lunar de numai 10$. Cu tarife speciale pentru 
week-end și orele din afara programului. 
Cu tarife identice pentru convorbiri mobil-mobil 
și mobil-fix.

" De la CONNEX GSM la CONNEX GSM, telefon fix, Dialog, Telemobil

Tarife
CONNEX PERSONAL

Luni-Vineri Sâmbătă. 
Duminică7:00 - 18:00 18:00 - 7:00

Orice convorbire 
în România" 0,45 USD 0,10 USD 0,10 USD

Oferta specială CONNEX GSM: conectare gratuită 
pentru orice serviciu CONNEX GSM și telefonul 
Motorola d460 cu numai 149$*! Doar până la 30 august!
* Numai cu activare la CONNEX GSM

Oferta CONNEX GSM te privește PERSONAL!
Adresați-vă celui mai apropiat dealer autorizat CONNEX GSM.

PERSONAL
Serviciul tău din afara serviciului



6 AUGUST 1998

Și-n zi de sărbătoare.
gândul tot la lucru le stă

Aproape de crucea de 
marmură, care străjuiește de ia 
înălțimea ei satul Obârșa, ia 
prima sărbătoare a meșterilor 
locului, stăteau trei femei, 
izolate de forfota de pe tăpșan. 
M-am așezat alături pe bancă 
din dorința de a afla care mai 
sunt preocupările lor. M-au 
primit cu bunăvoința și 
politețea omului de ta țară dar 
și cu oarecare reținere când m- 
am prezentat. Eram tentată să 
ie spun că, deși sunt obligată 
să țin seama de poziția socială 
a celor cu care discut, eu 
apreciez oamenii după faptele, 
caracterul și omenia ior. Și 
lucrurile stau intr-adevăr astfel. 
Dar m-am gândit că e mai bine 
să intru in vorbă pur și simplu 
pe teme care ne preocupă pe 
noi femejie, indiferent că 
mânuim condeiul sau secera,

intr-un mare oraș sau intr-un 
cătun izolat.

Procedând astfel, sfiala 
celor trei - Dorica Tamaș, 
Carolina Marc și Maria Irimie - a 
dispărut și am putut vorbi de 
parcă nu ne-am fi cunoscut in 
acei moment. Mi-au povestit 
cât de frumoasă a fost 
ceremonia de sfințire a crucii 
ridicate pentru “sănătatea, 
pacea și fericirea ” celor din 
Obârșa. Slujba a fost oficiată 
de opt preoți în lunea Rusaliilor 
și ia ea au participat mu/ți 
oameni din zonă. Dar cei mai 
mult mi-au vorbit despre grijile 
lor de moment. “Anul ăsta se 
fac cartofi, da' or dat mistreții 
în ei". Și grâul era frumos și 
copt. Numai “de n-ar ploua 
înainte ca oamenii să-l secere, 
c-atunci îi gata”. Din fericire 
satul lor a fost ferit de

inundații ori de grindină. 
Totuși “anul ăsta nu-s nimic 
fructe", așa că nu vor avea 
din ce să facă dulcețuri și 
compoturi iar soții țuică.

Chiar dacă lucrul la câmp 
e acum cea mai mare grijă, 
femeile nu-și neglijează nici 
gospodăriile și familiile. 
Singurul domeniu aproape 
uitat până ia iarnă este cei ai 
lucrului de mână. Atunci vor 
intra din nou în acțiune acu! 
de cusut, furca de tors, 
războiul de țesut și andrelele. 
Dar până atunci mai e destui 
timp, multe alte treburi de 
făcut. Așa cum au mai toate 
femeile, care nici duminica 
nu scapă de corvezi, de grija 
lucrului. O fac cei mult cât 
timp ascultă slujba la 
biserică sau uneori nici 
atunci.

^oripe amândouă, că locuim necazurile celor atinși de Viorica ROMAN

Două membre ale Ansamblului folcloric 
“Doina Crișului” Brad

Lăcrimioara Oprean aranjăndu-se 
pentru scenă.

Foto:

Livia Pop a împrumutat pălăria 
partenerului.

Traian MÂNU

\ Remedii In ◄ 

îndemână 5
> Leacuri contra alergiei. Urzica albă (flori) - o lingură 

de flori uscate sau proaspete la un pahar de apă clocotită. Se 
ii lasă să se răcorească, învelind vasul timp de 30 de minute, apoi 

se strecoară. Se va lua câte 1/2 pahar de 4-5 ori pe zi sau câte 
un pahar de 3 ori pe zi, călduț. Se recomandă pentru urticarie, 

J furunculoză, eczeme, scrofuloză sau pentru primenirea 
sângelui.

Țelina. Se stoarce sucul dintr-o rădăcină proaspătă. Se iau 
n 1-2 lingurițe de 3 ori pe zi, cu 30 de minute înainte de masă. Se 
p poate folosi și infuzie: 2 linguri de rădăcină rasă se lasă 2 ore 
i' într-un pahar cu apă rece, se strecoară și se ia câte 1/3 pahar 
■i de 3 ori pe zi, înainte de masă. Este eficientă în boli renale, gută, 

urticarie alergică, dermatite, precum și ca ușor diuretic.
>Oțetul de mere. Datorită acidului acetic oțetul distilat sau 

■ cei de vin nu face bine sănătății. Unora oțetul de vin le poate 
provoca în timp colită ulceroasă sau ciroză hepatică, iar cel alb 

‘ distilat provoacă anemie. în schimb oțetul de mere este 
' generator de energie. în doze moderate este bine tolerat de 

;i persoanele vârstnice. Dacă e din mere întregi, cu coajă cu tot, 
li nodi|uat e necesar procesului digestiv, stimulează coagularea 

sângelui, normalizează ciclul menstrual, contribuie la formarea 
globulelor roșii și întărește vasele sanguine. Conține potasiu, 
necesar sistemului nervos. Fricționarea cu oțet de mere nediluat 
poate duce la dispariția unor pete de pe piele. în Scoția e folosit 
și în bolile varicoase (se ung locurile afectate, dimineața și seara 
se beau câte 3 pahare de apă cu o linguriță de oțet de mere). 
Pentru reîmprospătarea sângelui, la 28 de zile se ia oțet de 
mere de bună calitate.

>Băi cu coajă de stejar sunt indicate în afecțiuni ale pielii 
: datorită conținutului în acid tanic care ajută la vindecarea rănilor, 
i Sunt un antitermic și benefice în degeraturi, în boala varicoasă. 

Pentru baie un kg de coajă de stejar se usucă, se macină, se 
lasă la muiat în apă rece și se fierbe o jumătate de oră; se lasă 
să se răcească, se strecoară și se pune în cada plină cu apă 
caldă.

- SMOALA sau RĂȘINA de 
pe mâini se curăță ușor dacă 
se freacă cu puțină untură sau 
unt. La fel de util este și 
petrolul.

- FELIILE DE CEAPĂ pot 
servi la curățarea pantofilor de 
lac. După ce-i ștergeți, 
lustruiti-i cu o cârpă moale.

- GÂNDACII DE.BUCĂ
TĂRIE trag la bere. înmuiați 
de cu seară cârpe in bere, sau 
puneți bere în farfurioare 
scunde, de care sprijiniți o 
scăndurică pentru a înlesni 
drumul gândacilor. A doua zi,

veți avea ce aduna.
- COAJA VERDE A CAS

TRAVEȚILOR proaspeți, 
uscată la umbră și-apoi 
pisată, e un deliciu pentru 
gândaci, care după ce se 
înfruptă, mor.

- PIELIȚA DE PE SALA
MUL USCAT se înlătură mai 
ușor dacă îl învelim un sfert 
de oră într-o cârpă umedă.

- TĂVI TA PENTRU
CUBURI DE GHEAȚĂ nu se 
mai lipește de frigider dacă 
ungeți fundul tăviței cu o 
lumânare. \

Grupaj de Hie LEAHU

Nu știu ce se citește pe 
chipul meu, dar am observat 
de multe ori că mă abordează 
cu predilecție cerșetorii. Dacă 
un copil al străzii cere 
oamenilor bani pe stradă cu 
siguranță nu mă va ocoli chiar 
dacă lasă ne- 
băgați în sea
mă 5-6 oameni 
ce au trecut 
înaintea mea. 
Ca o confir
mare, când zilele trecute fiind 
în călătorie, între două trenuri 
m-am retras în sala de 
'așteptare, la un moment dat a 
intrat o bătrână și a venit direct 
la mine spunându-mi că i-a 
murit bărbatul, că ea suferă de 
inimă și nu are pensie, nici 
bani măcar de pâine. Nu știu 
cât a fost adevărat din cele ce 
mi-a spus, i-am dat bani și cu 
toate că mai erau încă șapte 
peîsoane în sală nu s-a 
adresat nimănui în continuare

și a plecat...
Nu eram eu cea mai 

bogată, nici cea mai aproape 
de ușă. De ce m-a ales 
bunicuța și de ce doar pe 
mine? Probabil pentru același 
motiv pentru care hoții de 

buzunare mă 
fură mai des 
decât pe alții...

Nu-mi place 
să dau pomană 
oricui și ori

când, prea des am văzut ce 
se face apoi cu banii mei. Nu
mi plac cerșetorii și mai cu 
dragă inimă ajut un om sărac 
și demn care încearcă să 
lucYeze decât cerșetorii ce nu 
pun preț pe pomana primită 
risipind într-o oră ce au 
adunat într-o zi.

Dau de pomană doar 
acelora care mi se par că o 
merită.

Ina DELEANU

EVA&CO."
& in vitrina unui salon cosmetic din Los Angeles e scris 

următorul text: "Stimați bărbați, nu încercați să faceți curte 
fiecărei femei ce iese din salonul nostru, întrucât nu vă 
putem garanta că aceasta nu este chiar propria 
dumneavoastră soție."

fă - Nevastă-mea e foarte cultă. Mă pot certa cu ea în 
trei limbi de mare circulație...

# - Mioaro, ce ți-a cerut Costel?
- Nu n.are lucru. Mâna.

$ - Iubito, tu te-ai plimbat prin parcul ăsta fi cu alți 
bărbați?

- Nu.
- Cum așa ?
- Toți aveau mașină...

Culese și "asezonate” de Hie LEAHU>________________________ ___________________________ -

invitații la nuntă. Nunta ține 4 
zile, respectându se datini fi 
ceremonialuri diferite de la o 
regiune la alta.

Prima zi este ziua îmbăierii 
miresei, a doua 
este consacrată 
înfrumusețării 
ei (cu o andrea

Până în zilele noastre în 
Yemen se mențin obiceiuri și datini 
de nuntă mai puțin obișnuite. 
Căsătoriile se încheie de obicei la 
vârstă fragedă, fetele având până 
la ÎS ani, iar
băieții între _... fiC DC di /
15 și 20 de <■' LdC rE nL! C 
ani. în .--------------
tul oriental al . . jRwg £ sunt desenate
Yemenului , -m-ir* —•
emeia este considerată a fi nu 

numai o excelentă gospodină, ci și 
o neîntrecută călăreați și o 
trăgătoare de excepție. Ea își 
exprimă aprobarea sau

(dezaprobarea căsătoriei după ce 
încearcă curajul flăcăului. într-o zi 

fde târg, fata se apropie pe 
\neobservate de băiat și, în văzul 
/mulțimii, îi înfige un pumnal în 
\gam6a piciorului. Dacă acesta este 
Jstăpân pe sine, ea îl consideră 
[demn de a-i fi soț. Ginerele are 
'obligația să acopere cheltuielile pe 
f care viitorul socru le va avea cu

T - - - - * pe mâinile și 
picioarele miresei linii colorate în 
zig-zag); în ziua a treia mireasa 
primește cadourile și dă o masă 
cu mulți invitați. A patra zi este 
ziua nunții, când sosesc cei din 
partea mirelui pentru a duce 
mireasa în casa nupțială unde 
sosește și mirele cu un alai 
fastuos. Aici se servește cina și se 
fumează narghilele. Aproape de 
miezul nopții, mirele este 
bărbierit și mireasa este adusă 
lângă soțul său. Ei trec pragul 
încăperii peste o armă albă sau 
foc.

[ IMEDIAT 1 
| DUPĂ 
i NAȘTERE
' Nou-născutul este receptiv 
| la privirea și cuvintele mamei. 
■ De aceea, vorbiți-i încetișor de la 
! prima întâlnire cu el, urându-i 

bun venit. Continuați să-l 
măngâiați cu afecțiune pe cap și 
de-a lungul spatelui, mângâierile 
lente și blânde constituind o

Coltul tinerei
9

mame
mare binefacere pe plan 
psihologic. Puneți bebelușul la 
sân, dacă doriți să-l alăptați. 
Când se constată că reflexul de 

. supt este puternic și precoce, 
I punerea la sân imediat după 
| naștere are toate șansele să se 
I desfășoare natural și fără

probleme. Lichidul produs de 
| glandele mamare în primele zile 
I(colostru) are un aport esențial 

pe plan nutrițional dar mai ales 
| imunitar, deoarece conține 
■ numeroși anticorpi foarte prețioși 
■ pentru sănătatea copilului. Bogat 
| în proteine și săruri minerale, 
i colostrul este ceea ce-i trebuie 
■ nou-născutului. Cum are și un 
| efect laxativ, ajută la curățirea 
I intestinelor micuțului de 
’ substanțele negricioase prezente 
I la naștere.
I Nu-I privați pe bebeluș de a- 
! / pune la sân de fiecare dată 
I când o cere. (După ,, Cartea 
| tinerei mame - Bebelușul de la o 
^z/ la un an"de Anne Bacus).

Buna-cuviință 
oriunde și 
oricând 

tyccwuz de 

mestecat
Tot mai multă lume (în special 

tinerii) poate fi văzută mestecând 
chewing-gum în diverse împrejurări. 
Cei care au acest obicei spun că asta 
îi calmează, că au un miros plăcut al 
gurii.

Vă sfătuim însă, pe cât posibil, să 
reduceți folosirea gumei de mestecat 
mai ales atunci când vorbiți cu o 
persoană care nu vă este apropiată. 
Altfel se creează o impresie 
detestabilă de dispreț și lipsă de 
respect pentru cel din față. Nu este 
exclus ca dintr-un asemenea „fleac” 
să fiți prea aspru judecați. Dacă sunteți 
întâmplător surprinși mestecând, 
scuzați-vă, dar evitați să faceți gestul 
de a vă descotorosi de guma 
mestecată de față cu interlocutorul. 
Unii copii sau tineri obișnuiesc să facă 
„balonașe", ceea ce este dizgrațios.

Mai este apoi problema aruncării 
gumei mestecate. Este absolut 
detestabil obiceiul de a lipi resturile pe 
mobilă sau a le arunca la întâmplare. 
Ne vom ajuta de o bucățică de hârtie 
în care vom înveli restul și apoi îl 
aruncăm la coșul de gunoi.

Contra 
muștelor...

...Nu vor intra în 
bucătărie, dacă: • picurăm 
câțiva stropi de oțet pe 
mașina de gătit încinsă (ori 
pe aragaz); • agățăm pe 
un perete gol al bucătăriei 
o sfoară pe care am înșirat 
frunze sau flori aromate 
(busuioc, dafin, ferigă, soc); 
• într-o bucătărie de vară, 
prevenim intrarea muștelor 
adăugând la apa cu care 
limpezim geamurile sau 
mașina de gătit câteva 
picături de petrol lampant.

Se pot confecționa și 
„capcane” pentru dis
trugerea muștelor care au 
umplut o încăpere: se fierbe 
o linguriță de piper măcinat

cu 2 linguri de apă; după 
răcire, se adaugă câteva 
picături de lapte și o 
linguriță zahăr; se așază pe 
farfurii întinse; se dizolvă 
într-un pahar cu apă 1g 
zaharină, 10g miere de 
albine și se îmbibă în

această soluție o bucată de 
hârtie. Se așază hârtia pe o 
farfurioară și se umezește.

Cum 
îndepărtăm 

țânțarii
» T

• Ținem pe masă 
(aproape de fereastră) o

portocală cojită, împănată 
cu cuișoare; • Un ghiveci 
cu busuioc păstrat în casă 
îndepărtează țânțarii; 
• Punem într-o farfurie 
câteva picături de esență 
de lavandă; • Pe o tăblie 
încinsă punem câteva 
bucăți de coji de 
portocală;* Presărăm 
peste o tigaie încinsă puțin 
camfor și o „plimbăm” 
prin încăpere pentru ca 
fumul să se împrăștie.

Pentru prevenirea 
pișcăturilor de țânțari, 
fricționăm pielea cu oțet 
sau cu infuzie de 
levănțică.



6 AUGUST 1998 Cuvântul liber 'IfttMicifiud (a tunjud &
Cu sinceritate despre muncă, democrație, 

libertate si obligații cetățenești 
9 9 9 9

z.-

Privatizarea ■ o Școală nouă

Primarul municipiului Brad, 
dl Aurel Benea, este nu numai un 
interlocutor foarte plăcut și in
teresant, nu numai un foarte bun 
cunoscător al vieții și proble
melor municipiului, ci și un om 
care spune lucrurilor pe nume, 
fără să apeleze la înflorituri sau 
la zugrăvirea în tuș. Discuția a 
început cu întrebarea noastră:

- Cum se simte Bradul în 
perioada extrem de dificilă 
a tranziției?

- îngrijorat din mai multe pri
cini. Printre acestea pe primul loc 
se înscrie șomajul care lovește 
crunt viața oamenilor și a orașului.

- Unitățile economice și- 
au diminuat mult numărul 
de salariați?

- I.M. Barza a avut 6500 și mai 
are 2200, UUMR Crișcior de la 
850 a ajuns la 500, Mina Țebea a 
disponibilizat vreo 600 de oameni.

- Mulți oameni au cerut 
disponibilizarea.

- Asta este. Au fost tentați 
cu milioane. Dar să știți că nici 
unul nu a încropit o afacere cât 
de mică, iar banii s-au cam dus. 
Apreciez că municipiul are în jur 
de 5000 de șomeri.

- Știm că și la Brad se a- 
cordă oamenilor necăjiți aju
toare sociale. Câți benefi
ciază de așa ceva?

-120 de cetățeni. Sigur, sunt - 
circa jumătate dintre ei - oameni 
într-adevăr ce au rămas singuri, 
fără venit sau cu venit foarte mic. 
Dar cealaltă jumătate ar putea 
munci, ar putea face ceva util. La 
aceștia n-ar trebui să le dăm bani, 
în acest fel încurajând lenea, ne- 
munca. Pe acești oameni i-am 
obligat să efectueze patru zile de 
muncă pe lună în folosul obștii.

- Așa a hotărât consiliul 
local?

- Nu. Am elaborat o dispoziție 
a primarului. înainte de aceasta 
am stat de vorbă cu fiecare om

Discuție cu»
dl Aurel Benea, 

primarul municipiului
în parte și toți au acceptat.

Eu i-aș obliga la muncă în folo
sul obștii și pe șomeri. O zi pe 
săptămână ar putea acorda și ei 
rezolvării treburilor societății care, 
cum știm, se confruntă cu multe 
necazuri.

- Nu credeți că printr-o a- 
semenea măsură s-ar atenta 
la libertatea individului?

- Nu. Păi este firesc ca un om 
în plină putere, cât ursul, cum se 
zice, să beneficieze de la socie
tate fără să dea nimic în schimb? 
Și mai semnalez o anomalie: pre
gătim tineri pentru a deveni trân
tori ai societății, adică șomeri. Ar 
putea' fi puși ei la muncă.

- Cum vedem, acordați 
muncii foarte mare importanță.

- Da, fiindcă munca stă la ba
za progresului oricărei societăți. 
Cu lenea, cu trândăveala nu poți 
obține nimic. Iar România, mai ales 
în condițiile tranziției, are nevoie 
ca toți cetățenii ei să pună umărul 
la scoaterea ei din necaz.

- Cum colaborați cu cei
lalți lucrători ai Primăriei?

- Cu mulți dintre ei - cu cei ce- 
și fac datoria, bine. Cu ceilalți...

- De când sunteți primar

ați dat pe cineva afară din 
Primărie?

- Nu. Și-mi pare rău că n-am 
făcut-o. Fiindcă mulți n-au ce 
căuta în serviciul public. Aleargă 
numai după afaceri în interes 
propriu. Am acordat două sanc
țiuni, dar nici acestea nu s-au 
aplicat întrucât justiția ne-a res
pins dosarul.

- Un caz ar fi edificator în 
acest sens.

- în primăvară s-au plantat 
500 fire de trandafiri și 160 de 
tei, procurate cu bani grei. 300 
de trandafiri și 50 de tei au dis
părut. DI.Raimond Palievici, care 
a răspuns de gospodărirea mu
nicipiului, a fost sancționat. Mai 
mult simbolic. Justiția l-a scăpat 
de sancțiune.

- în cazul relatat nu cre
deți că și gardienii publici 
sunt vinovați?

- Ba da.Tocmai de aceea am 
dispus desființarea a cinci pos
turi de gardieni.

- Cum vă împăcați cu ce
tățenii?

- Am audiențe în fiecare vineri 
și am stat de vorbă până acum, în 
acest an, cu peste 450 de oameni.

- în concluzia discuției 
noastre vă rugăm să pre
zentați ce stă la baza muncii 
primarului din Brad?

- Sunt câteva principii la 
care țin foarte mult. Primul - res
pectarea legilor, bune, rele, cum 
sunt. Al doilea - în fiecare si
tuație trebuie intervenit cu cea 
mai mare promptitudine, orice 
tărăgănare fiind dăunătoare. Al 
treilea - dialogul permanent cu 
cetățenii care să înțeleagă că, 
înainte de a cere ceva de la țară' 
trebuie să se întrebe: ei ce-i dau.

- Ați fost, dl Benea, foar
te franc în exprimarea ide
ilor. Să le redăm așa cum le- 
ați exprimat?

- Vă rog foarte mult.

șansa pentru 
bunul mers al

activității>

Societatea comercială "Mercur"SA este 
privatizată în întregime. Și suntem convinși 
că această treabă i-a determinat pe acționari 
și salariați să muncească cu spor și interes 
pentru a realiza, în principal, trei obiective: 
buna aprovizionare a populației, consoli
darea și dezvoltarea societății și asigurarea 
pentru toți lucrătorii a unor surse de trai 
convenabile. Dna Marioara Irimie, contabilul 
șef al societății, considera:

- Că suntem pe un drum bun o denotă și 
faptul că, pe primele 6 luni din acest an, am 
realizat un profit net de 73 milioane lei.

Societatea are 14 magazine proprii, 13 
fiind închiriate la cursul la zi al dolarului. Se 
depun eforturi cotidiene ca toate unitățile să 
fie mereu bine aprovizionate, să practice o 
servire de cel mai înalt nivel. Din aceste 
puncte de vedere se remarcă unitățile con
duse de: Voichița Lăzăruț, Sînziana Martin, 
Silvia Doț, Mariana Zeriu și lolanda Trif. Dna 
lolanda T, o femeie mereu cu zâmbetul pe 
buze, comerciant foarte priceput, afirma:

- Rezultatele pe care le obținem se da- 
toresc tuturor colegilor mei, dar în special 
conducerii societății.

<-

în municipiul de pe Crișul Alb se află în 
construcție o școală nouă ce va avea 24 săli 
de clasă și va fi dotată cu tot ceea ce este 
necesar pentru un proces instructiv eficient. 
Până în prezent s-au cheltuit 6,5 miliarde lei. 
Ar mai fi nevoie de 2 miliarde de lei pentru ca 
obiectivul să fie pus parțial în funcțiune în 
acest an.

Gazul metan când
va ajunge?

După cum am mai anunțat, municipiul 
Brad va beneficia de gaz metan. în prezent se 
lucrează la finalizarea studiului de feza
bilitate executat de IPH. După ce se vor ob
ține aprobările necesare și dacă vor fi bani, 
lucrările de introducere a gazului metan vor 
putea începe în trimestrul patru al acestui 
an.

Apmvtzionaro abundentă a 
magazrneior SC MERCUR SA

Datornicii
Asociațiile de locatari nr. 8, 9 și 10 au 

trimis în judecată peste 50 de familii ce 
nu-și achită la timp cheltuielile de între
ținere. Faptul grav este că foarte multe 
dintre familii au ajuns la datorii mult mai 
mari de un milion de lei. Printre cele cu 
datoriile cele mai mari se numără Ale

xandru llieș, Aurel Tripe, Elena 
Almășan, Simona Năstase, Con
stantin Oncică, luliana Gavrilă, 
loan Cisa, Viorica Golcea ș.a. Cei 
ce ne-au furnizat datele de mai 
sus, administratori ai asociațiilor, 
au subliniat că oamenii cu venituri 
mici își plătesc la timp obligațiile, 
în timp ce domnii ce au funcții, so
cietăți private etc. se înscriu prin
tre rău platnici. Avem și nume din 
această categorie, dar le ținem în 
carnețel.

NOTE
Un tun de 10

milioane
Cum viața este foarte grea 

și mai simplu este să furi din 
munca altuia, prea mult pe gân
duri nu au stat Dumitru Roșea și 
Cristian Plănițiu din Brad care au 
trecut direct la fapte.

Astfel au intrat prin efracție 
în locuința lui loan Ungureanu din 
localitate, de unde au sustras 
aparatură electronică și îmbră
căminte de circa 10 milioane de 
lei.

Bucuria celor doi hoți a fost 
de scurtă durată întrucât lucră
torii Poliției Brad - It.col. Teodor 
Teocan și It. Adrian Pașca - i-au 
depistat și reținut pentru furtul 
comis. Tunul de 10 milioane îi va 
costa acum destul de scump.

Permise 
suspendate

Numai în cursul lunii iulie a.c. 
polițiștii de la circulație au ridicat 
în vederea suspendării pe raza 
municipiului Brad 14 permise în
tre care 10 pentru consumul de 
alcool. între conducătorii auto 
aflați pe șosea sub influența 
băuturilor alcoolice se regăsesc: 
Jurca Alexandru Sorin - auto 
HD 02 PME, Oprea Daniel loan - 
2HD 6263, Avram Nicu - HD 03 

Pagină realizată de Traian BONDOR, Corne! POENAR 
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JOG, Călămar Constantin - HD 
0Z 269 (motoretă), Bobonțan Ion 
- HD 02 FAB, Joldiș loan - 3 HD 
6252, Feier Emil Marcel HD 01 
XWM și Banciu Sorin aflat la 
volanul autovehiculului HD 02 
LVZ.

Campion la alcool
Spuneam, și acest lucru nu 

o dată, că aproape la fiecare 
pas polițiști de la circulație de
pistează un număr mare de per
soane ce conduc autovehiculele 
pe drumurile publice. Cu toate că 
zilnic sunt ridicate zeci de per
mise, cu toate că mulți dintre cei 
care conduc sub influența alco
olului sunt un mare pericol pe 
șoselele noastre, un caz desco
perit de curând la Brad pare să 
spargă orice record. Așa s-a 
întâmplat în cazul lui Corinda 
Voicu, domiciliat pe strada Cri
nului, nr. 10, care a fost depistat 
la volanul autoturismului Skoda 
120 L cu numărul de înmatri
culare 3 CS 5395 conducând 
cu o alcoolemie, atenție, de 3,40 
la mie.

Primul indiciu care a atras 
atenția a fost mersul în serpen
tine pe șosea. întrebat de ce 
conduce într-o asemenea stare 
a răspuns că... duce mașina la 
garaj.

Din datele pe care le de
ținem se pare că brădeanul Co
rinda Voicu este campion abso
lut al bețivilor aflați la volanul 
unui autoturism pe șosea.

Joia, în piață, lume multă, marfă multă, hărmălaie. Și țigani
' * Marfă din belșug, prețuri
rezonabile *Un kilogram de car
tofi costă cât un pachet de țigări 
inferioare 'Tuciuriii - prezență 
numeroasă 'Muzică și mititei 
'Păcălitul *în căutarea celor în 
uniformă 'Polițist liber - o fi așa 
ceva? 'Lubenițele - deși dulci - 
nu prea au căutare 'Țiganul dis- 
^us să negocieze 'Semnal.

Joia - ziua când are loc și 
târgul de animale - este foarte 
animată piața din municipiul de 
pe Crișul Alb. Tocmai din aceas
tă pricină joia trecută am întâlnit 
aici lume multă, marfă multă, 
hărmălaie. Și țigani. Oferta - cum 
ne-am convins străbătând de 
mai multe ori piața de la un ca
păt la altul - era generoasă. Ba 
chiar, la unele mărfuri, supe
rioară cererii. Faptul acesta a 
dus la practicarea unor prețuri, 
rezonabile. Dar să vedem cum 
se vindeau unele din legumele, 
fructele și lactatele, în ziua res
pectivă - kilogramul: cartofii - 
2500-3000 lei, roșiile - 3000 lei, 
castraveții - 3500 lei, ceapa - 
1000 lei, vinetele - 5000 lei, ardeii 
grași - 5000 lei, ardeii iuți - 5 la 
1000 lei, pepenii galbeni - 9000 
lei, pepenii verzi - 3000 lei, porto
calele - 8500 lei, prunele - 7000 
lei, strugurii - 12000 lei, brânza 
telemea - 25000 - 30000 lei, lap
tele - 2500 lei/l ș.a.

Am urmărit o vreme cum se 
desfășoară vânzarea. Oamenii 
cumpărau, după ce se târguiau, 
dar nu cine știe ce fiindcă fie
care își pusese pe marfă scris 
pe o hârtie prețul cu care era 
decis să-și vândă marfa. în ca
zul când un om cumpăra marfă 
mai multă, vânzătorul lăsa din 

...................... ........ 

preț. Dar asemenea lucruri nu se 
prea întâmplă. Am intrat în vorbă 
cu un vânzător de cartofi:

- De unde ați venit cu marfa? 
l-am întrebat

- Din județul Arad. Vin de mulți 
ani aici și cunosc bine piața.

- Cum este astăzi piața Bra
dului?

- Așa și așa. După cum vedeți 
cartofii se vând cu 3000 lei, cu 
prețul unui pachet de țigări de 
calitate inferioară.

Printre cumpărători am văzut 
mulți, foarte mulți țigani. Tuciuriii 
mergeau unul după altul, printre 
mese. Nu cumpărau nimic, doar se 
uitau după cine știe ce și nu-ți 
puteai da seama ce au în'gând. 
Un difdtor cu gura foarte mare 
acoperea piața cu muzică de pe
trecere și țigănească. Grătarele 
sfârâiau încât abia pridideau să 
potolească foamea oamenilor. îl 
căutăm pe șeful pieței, pe la ora 
11, dar nimeni nu știa unde era. 
Stând în holul din fața biroului său 
un om venind din piață întreabă 
tot de el. îi spunem că nu este și-l 
întrebăm - curiozitate gazetă
rească - ce treabă are cu el.

- Am dat 3000 de lei pentru un 
kilogram de roșii la o femeie și nu 
mi-a dat marfa.

- Cum așa?
- După ce i-am dat banii, a 

vorbit cu o altă femeie. Când i-am 
cerut marfa mi-a cerut din nou 
3000 de lei. l-am spus că i-am plătit 
o dată.

-Și?
- Și a zis că nu-i adevărat. Am 

căutat pe cineva să mă ajute - un 
polițist, un gardian. Dar nu e picior 
de așa ceva prin piață.

Am pornit prin piață să cău
tăm un om care să-l ajute, mai 

ales că am văzut că vânzătoarea 
cu pricina era țigancă. Voiam să 
aflăm dacă are certificat de pro
ducător știind că acestor categorii 
de oameni din care făcea și ea 
parte nu le prea priește munca și 
mai ales cea a pământului. Am 
găsit lângă o gheretă ce vindea 
covrigi un om în uniforma poliției 
cu caschetă albă. O trombonea, 
probabil, pe vânzătoare, l-am 
spus treaba și l-am rugat să ne 
însoțească. Ne-a spus scurt:
_ - Nu sun) în serviciu. Sunt 
liber.

- Totuși, în cinci minute...
- Căutați-I pe polițistul pieței. 

Trebuie să fie pe aici pe undeva.
- L-am căutat peste tot și nu 

l-am găsit.
Am lăsat treaba baltă, între- 

bându-ne încă o dată unde, la ce 
umbră, or fi stat oamenii în uni
formă. Fapt altfel justificat întrucât 
era o zi caniculară.

Am observat că în piață era 
foarte mare oferta de pepeni 
verzi, lubenițe cum li se zice în 
Ardeal. Și am mai observat că nu 
prea se cumpăra marfa. De ce? I- 
am pus această întrebare unui om 

ce stătea lângă o grămadă mare 
de pepeni. Ne-a răspuns:

- Vânzarea este foarte sla
bă fiindcă oamenii n-au bani. Din 
Dolj am mers întâi la Deva. Am 
crezut că la Brad vânzarea e 
mai bună. Nu este.

- Lăsați la preț. Poate 3000 
lei kilul este mult.

- Nu e mult, domnule. Sub 
3000 nu ne scoatem cheltuiala. 
Pepenii cer îngrijire și apă multă.

- Aveți acasă instalație de 
irigat?

- Nu. Inundăm prin șanțuri.
Oprim la o tarabă unde tot un 

tuciuriu vindea pălării din paie. 
Am întrebat cu cât dă una.

- Douăzeci de mii, mi-a răs
puns. Da' îs dispus să negociem.

N-am negociat, dar am văzut 
un cumpărător care a scos o 
pălărie cu 10000 lei. Preț bun pe 
căldura asta a verii. O fi știind 
țiganul să'Jfripletească paiele 
sau le-a luat de la cineva care 
știe? Treaba lui! în orice caz a- 
pariția în piețe a țiganilor pe post 
de vânzători și chiar de gură 
cască este de natură să îngri
joreze.
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VANZAR1
CUMPĂRĂRI |P

• Vând bicicletă Pegas,nouă, 
bărbătească, preț negociabil, 
teren intravilan Geoagiu Băi, 
eventual parcelat, pătuț pentru 
copil. Tel. 216590, după ora 20 
(9468)

• Vând apartament 3 camere, 
Simeria, poziție centrală, mul
tiple îmbunătățiri. Tel. 260170 
după ora 20 (9476)

• Vând casă, anexe, grădină. 
Bârcea Mică, 81 (9478)

• Vând casă mare, încălzire 
centrală, Dacia break, 1989. 
Tel. 261648 (9471)

• Vând casă, Deva, str. Mă- 
rășești, 22. Tel. 224761 (9473)

• Vând casă, grădină, de
pendințe, teren agricol și pă
dure în Dudești, corn. Luncoiu 
de Jos, preț 33.000.000 nego
ciabil. Tel. 216548, după ora 16 
(9477)

• Vând garsonieră, confort 1, 
mobilată, ultracentral, Deva. 
Informații Șoimuș, nr. 233, tel. 
668155, preț negociabil (8001)

• Vând apartament 2 camere, 
Micro 3 Hunedoara, sau schimb 
cu autoturism. Tel. 092208456 
(9490)

• Vând garsonieră Deva, 
bdul Decebal, bl. 23, sc.E, et.10, 
ap.38, între orele 16-19. (9340)

• Vând Dacia Nova, an fa
bricație 1997. Tel. 227473, 092/ 
411476 (9460)

• Vând autoizotermă TV ca
pacitate 1,5 tone, stare foarte 
bună. Tel. 212603 (8472)

• Vând Raba izotermă 10 
tone, 1985. Tel. 730302 (9480)

• Vând camion Saviem 7,5 
tone, CIV, numere noi, preț

30.000.000. Vând strung SNA 
800, preț 18.000.000. Borza 
Adrian, sat Valea Sângiorgiului, 
nr. 73 (9479)

• Vând camion Mercedes L 
407 D, de 3 tone, cu prelată, an 
fabricație 1980. Tel. 213201, 
222398 (9474)

• Vând tractor Universal 340 
DT, direcție hidraulică, înma
triculat, stare deosebită, 
35.000.000 lei. Vând remorcă, 
cultivator, plug, freză rotativă, 
cositoare laterală 26.Q00.000 
lei. Tel. 625023, 671669 (9307)

• Vând autoturism Dacia 
1310, an fabricație 1987, preț 
13.500.000 lei, cu carte iden
titate. Informații Deva, V. Babeș, 
4 A. (9308)

• Vând batoză, stare foarte 
bună. Informații Țebea, tel. 532 
și Deva, tel. 218059, după ora 
16 (8473)

• Vând remorcă Germania, 
500 kg, preț 3.500.000 lei. Tel. 
233354, 094/556087. (9540)

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

• Vând motocultor, mașină 
cusut electrică, congelator 3 
sertare. Tel. 212463 (9455)

• Vând convenabil mașină 
copiat chei yală, italiană, plus 
200 chei și prese pentru sără- 
țele. Tel. 058 811927 (9472)

• Vând cărămidă sticlă "Ne
vada" - 10.000 lei/buc, frigider 
Arctic mare, 900.000 lei. Tel. 
228905 (9476)

• Vând dulap frigorific capaci
tate 650 litri. Tel. 626306 (9494)

• Vând CD player Pioneer, 
model 1998, absolut nou. Tel. 
214693 (9462)

• Vând TEAC nou, Orăștie. 
Informații 054/241871, după ora 
20. (8571)

• Vând 1 ha pădure, sat 
Almașul Mic, comuna Peștișu 
Mic. Informații tel. 712662 (7220)

OFERTE DE 
SERVICII

• Angajez contabil, pentru 
evidență primară pe calculator. 
Tel. 219300, 23Q793 (9493)

• Sunteți în căutarea unui loc 
de muncă? Sunteți tineri (20-28 
ani), dinamici și ambițioși? Aveți 
o experiență anterioară în do
meniul vânzărilor? Atunci S.C. 
Gef Facilities SRL așteaptă 
telefonul dv. la nr. 230930. De 
asemenea angajăm un opera
tor calculator, o casieră și un 
magaziner. Sunați acum! (9534)

• Doriți 2 milioane/lună în 
buzunar? Sunați azi, start imediat. 
DS-MAX Canada deschide în 
România 30 de noi divizii de mar- 
keting-publicitate. Pregătire gra
tuită pentru formare. Experiența 
nu este necesară. 054/627527 
(9449)

DIVERSE

• Tratez disfuncții sexuale 
(impotență, ejaculare rapidă), 
consultația gratuită. 01- 
6388406, 092-342628. (OP)

• Spray contra ejaculării rapide, 
medicamente potență, afrodi- 
siace, prezervative speciale. 01- 
6376273, 092-342629 (OP).

• Mulțumim tuturor celor 
care au fost alături de noi în 
greaua încercare, la decesul 
celui care a fost soț și tată

ing.MUZSIC EUGEN
Familia Muzsic, Robert și 

Anuța. (9540)

MMEOLUWMIW
"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel 
mai apropiat de dumneavoastră, IAR 
ABONAMENTUL este calea cea mai 
avantajoasă de a intra în posesia lui.
COSTUL UNUI ABONAMENT PE 
LUNA SEPTEMBRIE ESTE DE 9500 
DE LEI/LUNĂ, PLUS TAXELE POȘ
TALE.
NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABO
NAMENTUL LA “CUVÂNTUL LI
BER", iar dacă nu aveți abonament, 
solicitați factorilor poștali să vă facă.

FOARTE IMPORTANT!
Abonamentele se fac la ghișeele oficiilor 
poștale din județ, la factorii poștali, la firma 
RODIPET, în numerar și prin virament.

RĂMÂNEȚI CU NOI! 
RĂMÂNEM Al 

DUMNEAVOASTRĂ.

AGENȚIILE DE PUBLICITATE
"CUVlNTCIL LIBER"

Pentru a economisi timp și bani puteți 
publica anunțuri de mică și mare publicitate 
în ziarul nostru, apelând ia agențiile 
publicitare din:

* DEVA ■ ia SEDIUL REDACȚIEI din 
str. 1 Decembrie, nr.35 (în clădirea Tribu
nalului Județean); - ia chioșcul de lângă Sala 
Sporturilor; - la chioșcul din CARTIERUL MI
CRO 15 (stația de autobuz “Orizont");

* HUNEDOARA, pe Bulevardul 
Dacia (tei.716926);

* BRAD, strada Republicii (tel. 
650968), la sediu!S.C.”MERCUR";

Uf ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă 
magazinul “Palia";

* HA ȚEG, pe str. Progresului, nr. 1 (în 
spațiul secției foto). Telefoane: 770367, 
770735.

Agențiile ziarului nostru asigură, ia 
taxe rezonabile, publicarea cu maximă 
promptitudine a tuturor anunțurilor de 
mică și mare publicitate.

Se lucrează la asfaltatul șoselelor
Lotul din Brad al Antrepri

zei de drumuri și poduri Timi
șoara lucrează la turnarea 
unui nou covor asfaltic pe DN 
76. în apropierea satului Tătă- 
răști am găsit în acțiune o ma
șină de întins asfaltul, două 
cilindre compresoare și alte 
utilaje deservite de 10 oa
meni. Deși era căldură toridă, 
iar asfaltul ce-l așterneau pe 
drum era fierbinte, oamenii 
conduși de dl Sabin Bornea, 
șeful lotului, realizau o lucrare 
apreciată din punct de vedere 
calitativ. Dl Doru Enășel, șofer 
pe o mașină de transport, ne
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Ceferiștii 
recuperează 
datoriile de la 

clienți
Valoarea sumelor pe care 

SNCFR le are de încasat de 
la o serie de societăți comer
ciale în contul prestației de

| transport al mărfurilor pe ca-1 
| lea ferată se ridică la 813 mili-1
■ arde lei, a declarat agenției ■ 
j MEDIAFAX Viorel Simuț, pre- J 
I ședințele SNCFR.
j Suma nu include pena- | 
| litățile de întârziere, care ar |
■ majora valoarea creanțelor la ■ 
! circa 1.200 miliarde lei. 1 

I între principalii 50 de da- I 
| tornici ai SNCFR se află Sidex | 
| Galați, Siderurgica Hunedoa- |
■ ra și Rafo Onești, a precizat ■
! Simuț. *

■ în ultima perioadă, regia a I 
| avertizat conducerile socie-1

tăților asupra posibilității de a 
nu le mai transporta marfa 
până la începerea restituirii 
datoriilor.

Prima societate pentru ca
re a fost decisă întreruperea 
transportului a fost Sidex Ga
lați, măsură aplicată la jumă
tatea lunii iulie. Simuț spune 
că regia a reînceput transpor
tul produselor Sidex după ce, 
în perioada 21-31 iulie, socie
tatea a achitat 11 miliarde lei 
în contul datoriilor către
SNCFR. Valoarea datoriilor | 
Sidex era, înainte de aplicarea 
măsurii SNCFR, de 202 mili
arde lei. "înțelegerea cu Sidex 
este să plătească dublul trans-

| portului, din care o parte să 
| meargă în contul datoriilor 
. către SNCFR", a adăugat 
^Viorel Simuț. (MED/AFAXj
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spunea că ritmul de muncă prin mai ritmica aprovizionare 
este bun, dar ar putea fi sporit cu asfalt. (77. B.)

<cell©r ©ia <dat©irîâ la
ibij;2©talî <3© stat

<ȚLL L^TJ_l_
VKLLLTîKLv

NUTRIENTULu

5 ALGLST
1 dolar SUA 8717 lei
1 marcă germană 4927 lei
100 yeni japonezi 6066 lei
1 liră sterlină 14278 lei
1 franc elvețian 5856 lei
1 franc francez 1469 lei
100 lire italiene 499 lei

VINDE
din producție proprie

Pui 
calitatea I

Greutate medie
1,3-1,5 kg

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.

la prețul de 15.000 leL'kg

Carcasă și 
preparate 
din porc

Căutăm distribuitori de nutrețuri 
concentrate și concentrate furajere 

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

Ministerul Finanțelor in
tenționează să propună 
Băncii Naționale a Româ
niei retragerea autorizațiilor 
de funcționare a băncilor ca
re refuză să blocheze con
turile societăților care au da
torii la bugetul de stat, a de
clarat Dan Radu Rușanu, 
secretar de stat la Ministerul 
Finanțelor.

"Avertizăm băncile că 
neexecutarea proceselor 
verbale de control ale orga
nelor Ministerului Finanțe
lor se sancționează cu 
amendă în valoare de trei 
milioane lei. Avem cazuri 
repetate în care băncile re
fuză să blocheze conturile", 
a adăugat Rușanu. El a 
spus că o bancă, fără a-i 
preciza însă numele, a re
fuzat blocarea conturilor 
unui agent economic care 
avea datorii la buget de 
peste 30 miliarde lei.

"Băncile susțin că Minis
terul Finanțelor trebuie să le 
comunice numărul contului 
agentului economic respectiv. 
Sunt bănci care tergiversează 
blocarea conturilor, astfel ca 
agenții economici să își poată 
retrage banii, apoi informând 
Ministerul Finanțelor că 
agentul economic respectiv 
nu mai are bani în cont", a 
precizat Rușanu.

Secretarul de stat la Mi
nisterul finanțelor afirmă că 
băncile sunt obligate prin le
ge să colaboreze cu institu
țiile statului. "Băncile afirmă 
uneori că informațiile pe ca
re le solicităm reprezintă un 
secret bancar. Acest secret 
se aplică în cazul persoane
lor fizice și nu organelor sta
tului. Băncile fac politica cli- 
enților și obstrucționează in
stituțiile statului, în loc să le 
ajute", a spus Rușanu. 
(MED/AFAX)

LA TREI ORE DURA MIE2UL
NORTH

Trecuseră cam trei ore du
pă miezul nopții dintr-un apro
piat sfârșit de săptămână când 
Lenuța Stoica din Petroșani, 
37 de ani, a forțat ușa locuinței 
Mirelei Anghel din Alba lulia.

f
Gazda se ocupa de vanzarea 
unor produse second hand. 
Acest lucru nu a împiedicat-o 
pe Lenuța să fure îmbrăcă
minte și încălțăminte în valoare 
de 35.000.000 de lei.
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Vremea se va menține caniculară în cea mai mare parte 
a țării. Spre sfârșitul intervalului se va resimți o scădere 
ușoară a temperaturii, îndeosebi în nord-vestul țării. Vântul 
va fi slab la moderat, cu unele intensificări ce se vor produce 
în zona montană. în general, temperatura aerului se va situa 
la valorile minime între 18 și 26 grade, iar cele maxime, între 
33 și 40 grade.

VREMEA

♦

Banca "Dacia Felix" S.A. Cluj-Napoca
Sucursala Deva 

Anunță:
Vânzarea prin licitație publică a următoarelor:

1. Casă 4 camere, curte, grădină, anexe gospodărești, situată în
Hunedoara, str. Dorobanți, nr.3. Preț pornire: 45.000.000 lei.

2. Casă 5 camere, situată în Strei Plopi, nr.19, jud. Hunedoara. 
Preț pornire: 16.500.000 lei.

3. Chioșc-bar, casă și teren intravilan în suprafață de 1250 mp, 
situale în Hunedoara, str. Ecaterina Varga, nr.l3. Preț pornire: 
47.500.000 lei.

Licitația va avea loc în data de 19.08.1998, ora 10, la Judecătoria 
Hunedoara, Biroul executorilor judecătorești.

Relații suplimentare/a sediul băncii din Deva, b-dul N. Bălcescu,
♦ fA2^9.6-.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ♦
r — ---------- --------------- ——— — ------ - s

Prin oficii poștale din județul Hunedoara 
Anunțuri de mică publicitate 

la ziarul ‘Tui/ântul liber” 
începând cu data de 15 iunie 1998 la oficiile poștale din județul 

nostru, cu excepția celor din raza O.T. Petroșani, se primesc, în zilele 
lucrătoare, anunțuri de mică publicitate pentru ziarul "Cuvântul 
liber". Adresându-se oficiilor poștale, unde se obțin toate relațiile 
necesare în acest sens, agenții economici și persoanele fizice din 
orice localitate au posibilitatea să economisească timp și bani, 
totodată existâad șansa reușitei în afaceri apelând la serviciile ce le 
sunt oferite cât mai aproape de firmă sau de domiciliu.

Solicitările se vor prezenta la ghișeele oficiilor poștale respective.

/■

Bankcoop SA.
Hunedoara-Deva

Agenția Hațeg 
Vinde la licitație publică:

Autoturism Dacia 1310 TLX.
Preț de pornire: 5.000.000 lei, fără TVA. 

Licitația va avea loc în data de 11.08.1998, 
ora 10, la sediul Bankcoop Deva, str. Decebal, 
bl.8, parter. j

f A

Direcția Sanitară a județului 
Hunedoara

Reamintește agenților economici din județul Hunedoara 
obligațiile fiscale ce le revin în conformitate cu Legea 145/ 
1997 și anume a contribui lunar la constituirea fondului 
inițial de asigurări sociale de sănătate.

începând cu data de 1 august 1998, toate persoanele care 
apelează la serviciile unităților sanitare vor trebui să prezinte 
următoarele documente:

Salariați: Adeverință de la locul de muncă, cu 
specificarea numărului și datei ordinului de plată prin care 
angajatorul și-a achitat la zi contribuția legal datorată.

Pensionari: Talonul de pensie pe ultima lună.
Celelalte categorii: Dovada achitării contribuției 

la fondul asigurărilor sociale de sănătate de 
actul care dovedește calitatea de asigurat 
student etc).

Persoanele care nu prezintă documentele
beneficia de asistență medicală cu condiția plății serviciilor 
medicale față de fondul de asigurări de sănătate.

|

persoane, sau 
mutual (elev,

solicitate vor

S.C. UNIREA PREȘ
(Ziarul Unirea)

Vă oferă en gros și en detail 
Toată gama de

□ CAIETE ȘCOLARE 
32r 40, 48 și 80 de file
□ CAIETE STUDENȚEȘTI
□ HÂRTIE DE SCRIS, XEROX
□ AMBALAJ SI ÎMPACHETAT

*

Producție proprie pe hârtie, carton, cu cerneluri și tehnologie din import

^■"teXccu. fată cattcwiesițâJ
Alba lulia, Str. Decebal, nr. 27 

Tel. 058/812464, 811420

Consiliul Local al
comunei Turdaș

organizează licitație publică deschisă 
fără preselecție pentru elaborarea pro
iectului (faza SF, PT, DE) pentru investiția
ALIMENTARE CU ARA Șl CANALIZARE ÎN 

COMUNA TURDAȘ
în data de 7.09.1998, ora 10,00. Prețul de 

procurare a documentației este de 150000 
lei. Taxa de participare la licitație este de 
100000 lei. Ofertele se vor depune la sediul 
organizatorului până la data de 4.09.1998, 
ora 12,00. Deschiderea ofertelor va avea loc 
la Consiliul local al comunei Turdaș, la data 
de 07.09.1998, ora 10,00.
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PRINCIPALII INDICATORI Al ECONOMIEI JUDEȚULUI•
—

HUNEDOARA ÎN LUNA IUNIE 1998
în procente

iunie 1998 fată de

mai
1998

iunie
1997

media 
lunară 
1997

6 luni ‘98 
față de

6 luni ’07

A 1 2 3 4

Producția industrială 103.8 95.6 93.6 84.7
Numărul mediu al salariaților din industrie 98.3 66.2 71.4 66.6
Productivitatea muncii în industrie 105.6 144.4 131.1 127.2
Export
Producția principalelor produse industriale

166.4 104.1 101.2 98.2

v huilă netă 98.6 96.4 83.1 72.6
v oțel 48.7 44.5 44.1 81.0
v laminate 114.5 97.4 97.2 87.1
v ciment 85.0 212.3 228.9 213.8
V bere 166.6 150.3 226.9 146.6
V carne tăiată în abatoare 60.4 50.4 56.3 55.4
v lapte consum 132.0 38.2 46.4 49.6
V pâine
Efectivele de animale la 30.VI.1998:

93.5 69.7 56.5 57.7

Bovine 99.8 97.6 99.9 97.6
v la populație 99.8 98.7 100.7 98.7
Porcine 102.9 94.0 99.1 94.0
v la populație 102.9 97.9 103.8 97.9
Ovine 95.7 104.4 102.8 104.4

la populație 95.4 99.2 98.1 99.2
Păsări 116.4 129.2 130.6 129.2
v la populație
Venituri salariate medii nominale

105.7 102.2 130.5 102.2

v brute 105.8 173.2 149.8 174.0
v nete 105.3 179.5 157.4 183.6
Prețurile de consum ale populației 
v total 101.3 155.0 X X

•V mărfuri alimentare 100.0 146.0 X X

V mărfuri nealimentare 102.6 155.6 X X

/ servicii 101.6 184.5 X X

< DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE STATISTICĂ HUNEDOARA-DEVA >

PUBLICITATE

"Ctra&KTOL

Primăria municipiului leva
cu sediul în Deva, Piața Unirii, nr. 4 

organizează licitație publică deschisă fără preselecție 
pentru execuția "Lucrărilor de cadastru de specialitate 
imobiliar - edilitar și constituirea băncii de date urbane" 
pentru municipiul Deva.

Licitația sc va organiza în data de 24.08.1998, ora 9,00, în sala 
de .ședințe a Consiliului bical al municipiului Deva, Piața Unirii, 
nr.4.

Taxa de participare la licitație este de 1000000 lei și va li achitată 
până la data de 21.08.1998, ora 1.5,00, la Primăria municipiului 
Deva.

Garanția de participare la licitație este de 3.5OOOOO lei și va li 
achitată până la data de 21.08.1998, ora 1.5,00, Ia Primăria 
municipiului Deva.

Di licitație pot participa olcrlanți indiferent de naționalitate și de 
natura capitalului social, în condițiile stabilite potrivit prevederilor 
art. .5 din Ordonanța Guvernului nr. 12/1993 și HGR nr. 727/1993.

Documentația pentru licitație sc poale procura contra cost de la 
Primăria municipiului Deva între dalele de 07.08.1998 și 
14.08.1998.

Plicurile cu oferte se yor depune până la data de 21.08.1998, 
ora 13,00, la Primăria municipiului Deva.

Informații suplimentam la tel. 21343.5, ini. 21, zijnic între orele 
7,30 și 1.5,30.
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Consiliul local Boșorod
Organizează licitație publică în data de 

21 august 1998, ora 10, în vederea vânzării 
sau închirierii unor imobile ce-au aparținut 
fostelor CAP-uri Boșorod și Chitid. Licitația 
oe va repUa în fiecare zi de vineri !_ 
aceeași oră până la lichidarea listei.

Lista mijloacelor fixe se poate consulta 
la sediul Primăriei Boșorod, tel: 150.
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& Cuvântul liber 6 AUGUST 1998

Ceasurile care stau...
Edilii unor localități mai mari, în special ai 

orașelor, au obiceiul să monteze în zona 
centrală a acestora ceasuri publice. Faptul 
respectiv nu este neapărat determinat de 
nevoia de informații prompte cu privire la oră - 
aspect important fără doar și poate căci nu 
toată lumea poartă ceas pe mână sau în 
buzunar - ci ține mai ales de estetica 
localităților.

în fotografiile ce însoțesc aceste rânduri 
sunt înfățișate două asemenea ceasuri. Unul 
este instalat în centrul orașului Călan, celălalt în 
apropierea pieței centrale din Deva. Ambele au 
patru fețe. Deosebirea dintre cele două ornice 
constă în faptul că cel din Călan funcționează 
de multe vreme, cu multă precizie, cel din Deva 
a înțepenit de ani și ani. Ba nici nu mai are 
arătătoare devenind o piesă absolut inutilă. în 
situația sa se află și ceasul din turnulețul clădirii 
ce adăpostește primăria și consiliul local.

“Cuvântul liber1' a mai scris despre situația 
celor două ornice din Deva, dar domnii din 
conducerea municipiului n-au reacționat la 
semnalul său în nici un fel. Autorul acestor 
rânduri a abordat problema lor într-o discuție 
scurtă cu dl Alin Suciu. Viceprimarul ne-a promis 
că situația se va rezolva în scurt timp și personal 
se va ocupa de ea. De atunci au trecut multe 
luni de zile și situația nu s-a schimbat cu nimic. 
Poate - zicem, nu comentăm - dl viceprimar 
este foarte ocupat cu alte probleme ale 
municipiului JJri o fi uitat căci - vorba cântecului 
- și uitarea Wcrisă în legile omenești.

Traian BONDOR 
Foto: Traian MÂNU

Regaiamentai programului de imigrare 
loterie "Diversity Visa" în Silfi

Cetățenii din România care doresc să emigreze 
în Statele Unite vor putea beneficia de maxim 3.500 
de vize prin intermediul programului american de 
imigrare, adjudecarea vizelor făcându-se pe baza unei 
trageri la sorți aleatorii realizată de calculator, se arată 
într-un comunicat al Ambasadei SUA la București, 
remis agenției MEDIAFAX.

Programul de imigrare “Diversity Visa" (DV-2000) 
pune anual cîte 50.000 de vize de reședință 
permamentă la dispoziția persoanelor care îndeplinesc 
criteriile de calificare, fiecărei țări solicitante revenindu- 
i maximum 3.500 de vize anual. Vizele sînt distribuite 
pe șase regiuni geografice ale globului - Africa, Asia, 
Europa, America de Nord, Oceania și America de Sud 
- America Centrală - Caraibe. Regiunile cu o rată de 
imigrare mai redusă primesc un număr mai mare de 
vize, în timp ce țările care .au trimis mai mult de 
50.000 de imigranți în SUA în ultimii cinci ani nu 
primesc nici o viză.

Potrivit regulamentului loteriei, scrisorile de 
participare trebuie să fie primite între ora 12,00 a zilei 
de joi, 1 octombrie 1998 și ora 12,00 a zilei de 
sâmbătă, 31 octombrie 1998. Orice scrisori primite în 
afara acestui interval vor fi descalificate, indiferent de 
data poștei înscrisă pe plicuri. Se poate trimite o 
singură scrisoare de participare de către sau pentru 
fiecare solicitant în cadrul perioadei de înregistrare, 
mai multe scrisori pentru aceeași persoană ducând la 
descalificarea acesteia. Scrisoarea trebuie semnată 
personal, în caz contrar intervenind descalificarea.

De asemenea, scrisorile trimise la o adresă 
incorectă vor fi descalificate. Pentru solicitanții din 
Europa, adresa unde trebuie expediată cererea este: 
DV-2000. National Visa Center, Portsmouth, NH

00212, U.S.A.. Scrisoarea de participare trebuie 
expediată cu poșta obișnuită sau par avion. Scrisorile 
trimise expres, cu poșta rapidă, prin fax, aduse 
personal, prin curier sau prin orice altă metodă care 
presupune tratament special nu vor fi luate în 
considerare.

Pentru participarea la loterie, trebuie ca solicitanții 
să aibă diploma de absolvire a liceului, definită în SUA 
ca absolvirea a 12 clase elementare și secundare de 
învățământ sau doi ani de expenență în ultimii ani cinci 
ani într-o ocupație care presupune cel puțin doi ani de 
calificare sau de experiență pentru a profesa. Se vor 
aplica definițiile Departamentului Muncii al SUA.

Scrisoarea nu trebuie să aibă un anumit format. 
Pe o foaie albă de hârtie, solicitantul trebuie să bată la 
mașină sau să scrie citeț, în alfabetul englez, 
următoarele: numele complet, cu prenumele subliniat; 
data și locul nașterii; țara de origine (dacă diferă de 
țara unde s-a născut trebuie menționate ambele, chiar 
dacă sînt aceleași); numele, data și locul nașterii 
soțului/soției și ale copiilor (dacă este cazul); adresa 
poștală completă, eventual numărul de telefon; 
semnătura. Pe aceeași coală de hârtie trebuie atașată 
cu bandă adezivă transparentă (nu cu clame sau 
capse) ojotografie recentă, de forma unui pătrat cu 
latura de 37 mm, cu numele scris pe verso. Orice 
abatere de ta aceste cerințe duce în mod automat la' 
descalificarea solicitantului.

Cei selecționați vor fi înștiințați prin poștă, în 
perioada aprilie-iulie 1999 și li se vor furniza 
instrucțiuni, inclusiv informațiile referitoare la costurile 
legate de imigrarea în SUA. Vizele în cadrul 
programului DV-2000 vor fi eliberate în perioada 1 
octombrie 1999 - 30 septembrie 2000.

/
Gaz metan 
la Totești
S-a aprobat introducerea 

gazului metan în patru din satele 
aparținătoare comunei Totești - 
localitatea de reședință, 
Cârnești, Păclișa și Reea. 
Lucrarea va costa mai multe 
miliarde de lei, din care pentru 
1998 s-au alocat 400 milioane 
lei. în prezent se lucrează la 
întocmirea proiectelor de 
execuție ce vor fi urmate de 
organizarea licitației în vederea 
realizării lucrării. Dacă treburile 
merg bine în această luna 
lucrarea poate fi atacată.

Loc de Joacă 
pentru copii 

între două blocuri de locuințe 
din centrul comunei Baru Mare 
existau circa 20 de cotețe 
pentru păsări. Consiliul local a 
hotărât ca acestea să fie 
lichidate, iar spațiului să-t fie dată 
altă destinație. Toți posesorii 
respectivelor amenajări s-au 
conformat hotărârii consiliului 
local, cu excepția a trei - Rodica 
Neam* Ioana Rus și Gheorghe 
Popo .ui. Dl Marcu Popescu, 
pnmarul comunei, ne-a spus că în 
spațiul respectiv se va amenaja 
un loc de joacă pentru copii.

X____________ ___ ____________ /

ntffiimJTICÂ '"formații de presă comunicate, 
declarații

Este vară și e cald, iar 
parlamentarii - care nu s-au dus 
să se odihnească pe diferite 
meleaguri ale patriei sau dincolo 
de fruntariile ei - se află în 
teritoriu. Acest fapt explică, 
poate, revigorarea la vârf și in 
teritoriu a activității politice, fapt 
relevat și în informațiile, 
comunicatele și declarațiile de 
presă ce le-am primit la redacția 
ziarului nostru în ultima perioadă.

Primul dintre aceste 
documente aparține Partidului 
Democrat în care conducerea 
respectivei formațiuni politice se 
pronunță, în cadrul accelerării 
procesului de privatizare, pentru 
un parteneriat activ cu

Imagini de la “Tabăra de frumusețe Pantene”
Timp de o zi (marți, 4 august) Piața Unirii din Deva a fost 

gazda “Taberei defrumusețe Pantene”, organizată de firma 
Mercury și reprezentanta Procter&Gamble Pantene PRO-V. 
Tabăra - ce face parte dintr-un lung “turneu al frumuseții” cu 
popasuri în marile orașe ale țării - s-a bucurat, la Deva, de 
interes și apreciere. în “saloanele1! organizate în spații 
speciale s-au “înfrumusețat" gratuit (tuns, spălat, coafat) 
multe domnișoare, doamne și chiar domni, echipa de stiliști 
de la Arta Modei din Deva, care a colaborat la realizarea 
taberei de aici, muncind continuu de dimineață până seara, 
lată, în imagine, și pe câștigătoarea concursului “Cel mai 
frumos și mai sănătos păr” - Claudia Lascu, din Deva, 
căreia i s-au înmânat produse din gama Pantene PRO-V 
pentru un an de zile. (L.L.)

Câștigătoarea concursului Pantene PRO-V, 
Claudia Lascu din Deva.

Fotografii de Traian MÂNU

sindicatele. Parteneriat nu 
înseamnă - se precizează - doar 
dialog cu sindicatele și accep
tarea revendicărilor acestora în 
defavoarea unor categorii sociale 
- tineri, șomeri, pensionari. 
Desigur accelerarea privatizării 
determină măsuri de reformă mai 
dure care au generat reacții din 
partea sindicatelor, dar PD 
dorește un sprijin mai larg din 
partea acestora și un dialog 
deschis pe problemele eco
nomice cu care se confruntă 
astăzi România.

în Declarația publică 
semnată de dl Valeriu Tabără, 
președintele PUNR, se afirmă că 
Partidul Unității Naționale 

Române se opune ferm implicării 
Armatei Române in conflicte ce au 
loc pe teritoriul altor state din 
regiune. Intenția președintelui 
României de a trimite trupe în 
Kosovo reprezintă o eroare 
politică, întrucât între România și 
Iugoslavia au fost întotdeauna 
relații reciproc avantajoase. 
Alternativa la această problemă o 
constituie intensificarea eforturilor 
diplomatice.

Filiala din județul Hunedoara 
a Partidului Democrației Sociale 
din România ne-a trimis un 
comunicat semnat de dl dr. Mihail 
Rudeanu, președintele acesteia, 
în care își exprimă îngrijorarea 
față de atitudinea iresponsabilă și 

antinațională r a autorităților 
române care au acceptat și 
încurajat comportamentul arogant 
și amestecul fățiș în treburile 
interne ale României, al primului 
ministru al Ungariei, dl Viktor 
Orban, precum și al altbr 
oficialități ale Guvernului 
maghiar. PUNR cere președinției 
și Guvernului Vasile să 
condamne public afirmațiile 
inacceptabile ale premierului 
ungar care și-a permis să dea 
ultimatumul României afirmând 
că "este o rușine că la Cluj nu s-a 
înființat până în prezent o 
Universitate maghiară de stat. ” 
Luările de cuvânt iredentiste, 
revizioniste, separatiste și 

rasiste rostite la Școala de vară 
de la Tușnad nu trebuie să 
rămână fără răspuns din partea 
autorităților române.

PUNR este convins că 
orice conflicte, indiferent de 
natura lor, vor aduce lacrimi și 
durere tuturor. De aceea crede 
că rațiunea va învinge imperiul 
răului din gândirea unora și va 
triumfa imperiul binelui care 
să aducă celor două popoare 
pacea și înțelegerea care a 
fost întotdeauna liantul unității 
tuturor cetățenilor României 
indiferent de etnie.

Traian BONDOR

ȘI CEHII 
CER VIZE 
PENTRU 
ROMÂNI 
într-o declarație făcută la 

sfârșitul acestei săptămâni în 
ziarul “Lidove Noviny", noul 
ministru ceh de interne, Vaclav 
Grulic, a spus că țara sa 
intenționează să introducă 
obligativitatea vizei pentru 
cetățenii din ROMÂNIA, Bulgaria, 
Albania și țările fostei Iugoslavii. 
Ziarul “Lidove Noviny" susține că 
un accident în care au fost 
implicați mai mulți refugiați din 
Kosovo, la granița ceho-germană, 
a fost ultima picătură pentru 
autoritățile cehe, care își 
anunțaseră mai de mult intenția 
de a cere vize cetățenilor din țările 
balcanice. Ziarul citat adaugă că 
pe listă s-ar afla, în afara țărilor 
deja amintite, și Ucraina. Presa 
din Cehia relatează, aproape 
săptămânal, despre arestarea 
unor grupuri de cetățeni din țările, 
balcanice, ’ mai ales din 
ROMÂNIA, care încearcă să 
treacă granița cehă înspre Aus
tria sau Germania. Românii nu se 
numără printre străinii cei mai 
implicați în crime în Cehia, fiind 
depășiți în clasament de ruși, 
georgieni și bulgari. Imigranții 
ilegali români folosesc Cehia mai 
ales ca rută de tranzit spre Aus
tria și Germania, relevă Radio 
Europa Liberă citat de RADOR.

Cresc 
economiile 

la CEC
Veniturile totale înregistrate de 

Casa de Economii și Con- 
semnațiuni în primul semestru al 
acestui an au fost de 2.766,6 
miliarde de lei, în creștere cu 66,73 
la sută comparativ cu aceeași 
perioadă a anului trecut, se arată 
într-un comunicat CEC.

De asemenea, soldul general 
al economiilor populației (indicatorul 
ce reflectă tendința de economisire 
a populației) a înregistrat, potrivit 
sursei citate, o creștere de la 
6004,0 miliarde de lei la începutul 
lui' '98 la 6.612,4 miliarde de lei la

^sfârșitul lunii iunie a.c.
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