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în Valea Jiului

S-ar putea 
închide

temporar 
două mine

Activitatea a două mine 
din cadrul Regiei Autonome a 
Huilei (RAH) Petroșani ar 
putea fi oprită pentru o lună de 
zile, ca urmare a dificultăților 
de desfacere a minereului ex
tras, informează corespon
dentul MEDIAFAX.

Purtătorul de cuvânt al 
RAH Petroșani, Valeriu 
Butulescu, a declarat, marți, 
că această măsură, care 
vizează minele Cîmpu lui 
Neag și Petrila Sud, va fi luată 
în cel mult o lună de zile și că 
este vorba de o oprire pentru 
o perioadă determinată, nu de 
o închidere definitivă. RAH 
este în situația de a nu putea 
vinde tot minereul extras, 
pentru că principalii 
beneficiari - termocentralele 
- lucrează, în această 
perioadă, la capacități reduse.

Butulescu a precizat că 
cele două exploatări 
înregistrează cele mai mari 
pierderi din cele 15 aflate în 
subordinea RAH. Primele 
cheltuiesc de patru ori mal 
mult decât produc, față de 
restul, care cheltuiesc de doar 
trei ori mal mult. Producția 
zilnică de cărbune a celor 
două exploatări este de 250 
de tone la EM Petrila Sud șl 
de 150 de tone la EM Cîmpu 
Iul Neag, din media zilnică de 
15.500 de tone a regiei.

La cele două exploatări 
lucrează în prezent 400 de 
mineri. Purtătorul de cuvânt al 
RAH a afirmat că personalul 
va fl redistribuit la alte mine, o 
parte dintre angajați (în jur de 
100 de persoane) urmând să 
asigure lucrările de con
servare șl întreținere a celor 
două mine. El a adăugat că, în 
cazul în care personalul 
productiv nu va putea fl trimis 
masiv în concediu, singura 
posibilitate de asigurare a 
salariilor va fi diminuarea lor 
în funcție de venituri. La 
actualul buget de venituri și 
cheltuieli al RAH, a precizat 
Butulescu, regia nu va putea 
întreține actuala structură de 
personal, motiv pentru care se 
va discuta un program de 
disponibilizare a 3.000 de 
persoane, înainte de sfârșitul 
anului.

In replică, Miron Cozma, 
liderul minerilor din Valea 
Jiului, a declarat agenției 
MEDIAFAX că a primit 
asigurări din partea 
conducerii regiei că nici o 
exploatare din acest bazin 
minier nu va fi închisă în 
perioada următoare, chiar 
dacă unele au o situație 
financiară delicată.

Liderul minerilor a adăugat 
că sindicatele din Valea Jiului 
doresc restructurarea, dar 
printr-o reducere a persona
lului inactiv, nu a celor care 
asigură producția zilnică de 
cărbune. Potrivit liderului 
sindical, unele exploatări ar 
putea fl subordonate altora, 
fiind redus, spre exemplu, 
numărul de directori. “Nu va fi 
vorba decât, cel mult, despre 
o redistribuire a personalului 
productiv, nu de concedierea 
minerilor", a mal precizat 
Cozma.

Discuțiile dintre sindi
catele miniere și conducerea 
RAH privind restructurarea 
regiei vor fi reluate după 1 
septembrie.

Siderurgica Hunedoara a încheiat cu firma cehă Skoda Export 
un contract în valoare de 4,4 milioane de dolari pentru achiziționarea 
unei instalații moderne de desprăfuire.

Contractul a fost încheiat prin negociere directă între cele două 
firme și nu beneficiază de garanție guvernamentală.

Instalația de desprăfuire va fi montată la furnalul electric în 
valoare de o sută de milioane de lei, pus în funcțiune în luna iulie a.c.

Siderurgica va polua mai puțin
Montarea instalației va fi finalizată doar în 1999.

Directorul general al SC Siderurgica SA, Gheorghe Pogea, 
afirmă că instalația de desprăfuire va permite reducerea noxelor 
eliminate în atmosferă prin activitatea combinatului.

Combinatul Siderurgica Hunedoara este amendat în fiecare lună 
cu două milioane de lei,'de Agenția de Protecție a Mediului pentru 
depășirea nivelului noxelor eliberate în atmosferă. Potrivit 
măsurătorilor efectuate de specialiști, nivelul pulberilor emise în aer 
de combinat depășește de 30 de ori nivelul normal al acestora. 

L (MEDIAFAX)

COTIDIAN INDEPENDENT

Județul 
Hunedoara

Umilindu-I pe producătorul agricol autohton, 
am ajuns la importuri masive

Discuție cu dl Petru Șteolea, membru ai Comisiei pentru agricultură 
și silvicultură a Camerei Deputaților și ai Comisiei pentru agricultură 

și dezvoltare rurală a Consiliului Europei
Referindu-se la criza grâului 

și a agriculturii românești în 
ansamblul său, dl Șteolea 
consideră că trei ar fi 
principalele cauze ale politicii 
falimentare în acest domeniu. în 
primul rând este vorba despre 
acceptarea și semnarea 
acordului ASAL, echipa de 
"specialiști” condusă de către 
actualul ministru al Agriculturii și

Alimentației, dl Dinu Gavrilescu, 
neavând forța să se impună în 
negocieri, condițiile impuse fiind 
total dezavantajoase pentru țara 
noastră. Rău este că nici pentru 
membrii comisiei din Camera 
Deputaților n-au fost făcute 
cunoscute prevederile acordului 
ASAL.

Apoi, o mare greșeală a fost 
că s-a acceptat și votat de

coaliția CDR, USD și UDMR 
abrogarea Legii 83/1993 
privind sprijinul acordat de stat 
producătorilor agricoli, care 
reprezenta de fapt o politică de 
subvenționare a agriculturii, 
renunțându-se cu ușurință la

A consemnat 
Nicoiae TÎRCOB

(Continuare în pag. 8)
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Vacanta și răfuieli
ăldură mare. Cea mal 
mare din ultimele 10 

decenii șl ceva. Specialiștii îl 
caută motivațiile. Tot omul le- 
a generat. Poluarea masivă, 
defrișarea excesivă a pădu
rilor, experiențele atomice. 
Presa, televlziunlle nl le aduc 
zilnic în atenție. în lume și la 
noi, fenomenele naturale, 
catastrofele se țin lanț. 
Cutremure, inundații, Incen
dii, secetă. Șl ca și când 
acestea n-ar fi suficiente pe 
capul românului, trebuie să 
mal suporte șl alte seisme; 
de natură politică șl econo
mică, la tot pasul, cu 
repercusiuni dure șl directe 
în viața oamenilor.

Caniculă. Vacanțe. De sus 
și până Jos. După ce șl-a 
oglindit puțin imaginea în 
ochii americanilor, în recenta 
sa vizită în State, călătorie 
care va avea urmări pozitive 
în deceniile următoare, după 
cum a declarat șeful statului 
român, dl Emil Constan- 
tlnescu, le-a tras un perdaf 
ziariștilor români, iar la 
începutul acestei săptămâni 
a plecat pentru două 
săptămâni în concediu de

f
odihnă la Sinaia șl Neptun. 
Meritat, nu-i vorbă. Mai ales 
că la întoarcere are atâtea de 
făcut. Măcar de-ar face.

Și premierul Radu Vaslle 
este în concediu. Acum, că 
și-a aranjat dantura în Israel, 
unde s-a aflat câteva zile la 
Invitația omologului său 
Netanyahu, poate mușca 
zdravăn din Guvern la 
începutul toamnei, așa cum

a promis. Deocamdată mai 
are o săptămână de odihnă. 
La rândul lor, și parla
mentarii sunt în vacanță, 
potrivit prilej de a purta 
dezbaterile pe la colțuri, de a 
se răful unii cu alții de la 
distanță. Țărăniștii nu-l 
slăbesc.../cu dragostea pe 
pediști, șl invers - aceștia 
din urmă cerând ferm 
demisia groparului agricul
turii, Dinu Gavrilescu -, PAUR- 
ul lui Gheorghe Funar se dă 
dur la prima dragoste a

acestuia -PUNR-ul de azi al 
Iul Valeriu Tabără, care 
răspunde pe măsură la 
provocări, PSDR șl ApR s-ar 
Iubi dar nu acuma, PNL 
mediază între bine șl rău, 
Iar liderii PAR dau lecții 
tuturor, în toate cele. Sunt 
exerciții pregătitoare pen
tru sesiunea parlamentară 
care va începe la 2 septem
brie.

Doar sindicaliștii nu au 
zăbavă. Probabil și din 
cauză că nu-șl mal pot 
asigura, ca altădată, bilete 
de odihnă șl tratament, dar 
mal ales pentru că reforma 
șl tranziția sărăcesc într- 
atât lumea, încât ei se simt 
responsabili să la atitudine. 
Și Iau. Mai un protest șl o 
acțiune în instanță ale celor 
din energetică pentru că s- 
a hotărât restructurarea 
RENEL fără consultarea lor, 
ba o grevă la CFR șl acuzații 
reciproce sindicate - minis
terul de resort, ba o ame
nințare cu încetarea 
lucrului a minerilor aflliațl la

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)
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(Invitație la
I

Orăștioara
Mâine, vineri, la 

Orăștioara de Sus va fi 
sărbătoare. Inspectoratul 
pentru cultură al Județului 
Hunedoara, Biblioteca Jude
țeană “Ovld Densusianu”, 
Primăria comunei Orăști
oara de Sus șl biblioteca 
din localitate organizează 
manifestări culturale prile
juite de acordarea titlului 
de “Cetățean de Onoare" al 
acestei așezări academici
anului prof.dr.doc. Ion 
Baciu.

O Invitație de suflet 
pentru un rr.omant de 
suflet. (L.L.) .

\

"OAMENII NE VOR
PRIVI ALTFEL"

Ne așteptam ca odată 
intrați pe poartă să fim 
întâmpinați de curio
zitatea nedisimulată ți de 
salutul prietenos al 
copiilor; dar, în loc de

rămas aici în această 
vacanță. între ei sunt și 
cei în regim de 
“asistați”, proveniți de 
la școlile ajutătoare din 
Peșteana și Sicel, care,

Temerile copiilor părăsiți

însă
așa 

noi 
doar din plin de

nu erau 
cum am 

imediat;

asta, la orele nu prea 
târzii ale dimineții, totul 
era cufundat în liniște. 
Copiii 
plecați, 
presupus 
profitau
zilele de vacanță, prelun- 
gindu-și după plac somnul 
“de voie”.

Din cei 170 de 
înscriși la Casa de 
nr. 1 din Orăștie ■ 
Centrul 
nr.l •,

copii 
copii 
acum 

'. de plasament 
, circa 90 au

conform noului regula
ment, în perioada va
canțelor sunt preluafi de 
casele de copii de unde au 
plecat. Oricum, de data 
aceasta au fost luați în 
familii mai puțini copii 
decât în alti ani, ne spune 
dra Mihaela Todor, 
directoarea instituției; 
iar numărul celor care 
pleacă în alte familii

Georgeta BÎRLA

(Continuare în pag. 8)

In această săptămână (între 10-14 august) se 
desfășoară înscrierea candidaților pentru un nou BAC. 
Programa și regulamentul organizării sale sunt a<%leași 
de la precedenta ediție. Nou ar fi doar faptul că li se 
percepe candidaților o taxă de 175.000 lei din care se 
acoperă cheltuielile, inclusiv plata personalului.

Bacalaureatul-bis începe în 18 august cu proba 
orală la limba română; în 19 august - probă orală la 
limba maternă (maghiară) și în 20 cealaltă probă orală 
la alegere. Limba română scris este programată pentru 
21 august; în 22 - limba maternă (maghiară) scris; în 
23 - scris la proba obligatorie din profil șl în 24 - proba 
scrisă la obiectul la alegere. Rezultatele se afișează 
în 25 și eventualele contestații se rezolvă în 26 au
gust.

Numărul candidaților va fi de aproximativ 1000 în 
^județul nostru. Bacalaureatul se va organiza în 6 cen-

tre pentru toți elevii din județ. Aceste centre sunt: Grupul 
Școlar “Grigore Moisil" Deva (pe lângă candidații proprii 
11 va primi și pe alții din municipiul Deva); Grupul Școlar 
Energetic Deva (la care vor da examenele și elevii de la 
"Transilvania" Deva, cât și toți cel din Brad, lila, Slmeria, 
Orăștie și Geoagiu); Grupul Școlar Economic 
Hunedoara (la care sunt arondați și cel de la construcții 
metalurgice și liceele teoretice din Hunedoara și Ghelar); 
Grupul Școlar Metalurgic Hunedoara (aici vor fl și 
informaticienii hunedoreni, cât și absolvenții din Călan 
și Hațeg); Grupul Școlar Minier Petroșani (toți candidații 
din Petroșani și Petrila) și Grupul Școlar Minier Lupeni 
(pentru orașele Lupeni și Vulcan). Dl inspector școlar 
Alin Cercea, de la Inspectoratul Școlar Județean, care 
ne-a furnizat datele, ne-a mai informat că din semnalele 
pe care le au unii.candidați încă se mai tem de rigorile 
bacalaureatului. (V. R.)

A
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"Senrâ de autografe“ ' PENTRU SĂRBĂTOAREA MĂRIILOR!

-^r r

Editura “Emia” Deva, 
Fundația culturală “iancu 
de Hunedoara" și Te
leviziunea Antena 1 Hu
nedoara organizează vineri, 
14 august, începând cu ora 
17,30, un moment cultural 
sub genericul “Seară de 
autografe”. Protagoniștii

acesteia vor fi poetul 
Eugen Evu și graficianul 
Radu Roșianu, realizatorii 
cărții."Elegiile corvine", 
ce va fi lansată ia Bar 
caffe "Castelanul" din 
curtea Castelului Cor- 
vineștiior. (G.B.)

%

“Rugă pentru Sfânta Maria”, 
sărbătoarea câmpenească găz
duită, duminică după-amiază, de 
amfiteatrul de la stadionul din 
Botău - Brad, care o are ca 
“nașă” pe cunoscuta solistă de 
muzică populară Maria Tudor, se 
vrea un dar de suflet pentru 
toate femeile cu acest nume și 
nu numai. Ideea realizării 
spectacolului folcloric și horei

câmpenești a fost îmbrățișată 
de mai mulțl oameni de suflet 
din Brad. Și cântăreața 
brădeană e convinsă că se 
vor mai găsi și alți iubitori de 
folclor care s-o sprijine. Le 
reamintim că o pot căuta la 
telefonul 655425 pe dna Maria 
Tudor, pentru a afla informații 
suplimentare. (V.R.)

y

Jocurile fac parte zilnic din programul 
copiilor âflați în vacanță.

Foto: Traian MÂNU
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Eclipsa totală de 
soare din 1999 ar 

putea relansa 
turismul

Eclipsa totală de Soare de la 
11 august 1999 reprezintă pentru 
România o șansă de relansare 
atât a turismului în ansamblu, cât 
și a economiei naționale, dar în 
primul rând a imaginii țării 
noastre în mediile internaționale, 
au declarat, marți, într-o 
conferință de presă, oficiali din 
Ministerul Turismului.

Eclipsa totală de Soare va 
traversa nouă state europene, 
respectiv Anglia, Franța, 
Benelux, Germania, Austria, 
Ungaria, Iugoslavia și România. 
Un astfel de eveniment va mai 
avea loc în Europa abia peste 
mpi bine de două secole, iar în 
România următoarea eclipsă 
totală de Soare va putea fi văzută 
în anul 2236.

Ocupând o poziție privi
legiată în ceea ce privește 
eclipsa din 1999, România va 
beneficia de acoperirea maximă 
a Soarelui (103 la sută), adică 
umbra Lunii va acoperi o zonă 
mai mare decât discul solar. 
Durata maximă a totalității va fi 
de 2 minute și 23 de secunde, iar 
ora maximului eclipsei va fi 
14,04. De asemenea, în 
România este cea mai mare 
probabilitate de cer senin (83 la 
sută, la Mangalia) și cea mai 
mare lățime a benzii de totalitate 
(112 kilometri). Bucureștiul va fi 
singura capitală europeană 
situată direct pe linia centrală a 
benzii de totalitate și orașul 
unde ,se găsește singurul 
instrument stabil din Europa 
(telescopul solar) care poate fi 
folosit în timpul eclipsei. Cele 
mai mari înălțimi de pe care se 
poate observa eclipsa se află în 
Munții Parâng și Retezat.

Magda Stavinschi, directorul 
Institutului Astronomic al 
Academiei Române, a declarat 
că Asociația Internațională 
“Eclipsa '99'' va încerca să 
concerteze toate eforturile 
naționale și internaționale în 
vederea observării în cele mai 
bune condiții a evenimentului, 
dar și a dotării astronomiei 
românești (pînă în ’99) la 
standardele internaționale. Ea a 
adăugat că, la 15 octombrie a.c., 
va avea loc un seminar național 
în care vor fi prezentate 
programele științifice care vor fi 
prezentate în timpul eclipsei.

Joi
13 august

TVR 1
6,00 România: ora 6 fix!

9,00 TVR Cluj-Napoca 10,00 
TVR Info 10,05 TVR lași 11,00 
TVR Timișoara 12,00 TVR 
Info 12,05 Pentru dvs., 
doamnă! (r) 13,00 Natacha (s/ 
r) 14,00 TVR Info 14,10 Perla 
Neagră (s/r) 15,00 Dialog 
17,00 Charlie Chaplin (do) 
18,00 TVR Info 18,10 Simba, 
regele Leu (d.a.) 18,35 
Hollyoaks (s) 19,00 Sunset 
Beach (s) 19,50 Tragerile 
LOTO 19,55 Doar o vorbă săț- 
i mai spun! 20,00 Jurnal, 
meteo, sport 21,00 Freud: în 
numele zeilor (s) 22,00 
Reflecții rutiere 22,10 Cu 
ochii’n 4 22,50 Jurnal de 
noapte 23,00 Dintre sute de 
catarge 0,00 Pariul trio- 
cursă hipică

TVR 2
6,30 TVM Telematinal

10,00 Un secol de cinema (r)
11,00 Natură și civilizație (do/

Directorul Institutului 
Astronomic a mai spus că 
încearcă să obțină fondurile 
necesare pentru achizi
ționarea unui telescop de 1 
metru, mai puternic decât cel 
existent, restaurarea clădirilor 
Observatorului, construcția 
clădirii Planetariului, con
strucția stației de observații 
astrofizice de la Teișani 
(județul Prahova) și extinderea 
clădirii Observatorului din 
Timișoara.

“Toate eforturile noastre 
de a obține sponsorizări au 
eșuat. Singurele fonduri 
disponibile sunt doar cele ce 
provin de la Academie, care 
are cele mai sărace fonduri de 
la buget. Or, evenimentul 
poate aduce venituri 
substanțiale, ținând cont de 
faptul că Ungaria a declarat că 
eclipsa secolului îi va aduce 
15 la sută din produsul intern 
brut, iar Ungaria nu 
beneficiază de maximul 
eclipsei, ca România", a mai 
spus Magda Stavinschi.

Astronautul Dumitru 
Prunariu, prezent la conferința 
de presă de marți, a declarat 
că în perioada eclipsei va 
avea loc la București 
Congresul Internațional al 
Astronauților (între 7 și 14 
august), la care vor participa 
aproape 100 din cei 200 de 
astronauti de pe glob. în 
opinia acestuia, un program 
bine pus la punct de Ministerul 
Turismului și de alți factori 
responsabili poate conduce la 
atragerea unui număr foarte 
mare de turiști care au început 
deja să se orienteze.

“Vreau să trag însă un 
semnal de alarmă și să 
avertizez că unele hoteluri au 
început deja să dubleze 
prețurile. Acest lucru nu este 
deloc normal și s-ar putea să 
rămână cu locurile neocu
pate", a afirmat Prunariu.

Ministrul Turismului, Sorin 
Frunzăverde, a arătat că 
programul inițiat de ministerul 
pe care-l conduce va avea 
finanțarea necesară, de la 
Fondul de Promovare și 
Dezvoltare în Turism, care se 
ridică la aproximativ 12 
miliarde de lei.

r) 11,30 Cultura în lume (r) 
12,00 Sunset Beach (s/r)
12,45 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! (r) 12,55 TVR Info 13,00 
Medicina pentru toți (r) 13,30 
Alfa și Omega (r) 14,00 Em. 
în limba germană 15,00 TVR 
Info 15,10 Limbi străine. 
Spaniola 16,00 Veronica - 
Chipul iubirii (s) 17,00 Ceaiul 
de ia ora cinci 19,10 Față-n 
față cu autorul loan Groșan 
20,10 Natacha (s) 21,00 în 
fața dvs.! 22,00 Strania iubire 
a Marthei Ivers (f.a)

ANTENA 1
7,00 Știri 7,10 Fără limită

8.50 Documentar 9,20 Den
ver, ultimul dinozaur (d.a./r)
9.50 Știri 10,00 Planeta vie 
(do) 10,30 Animal Show (s) 
11,00 Adevărata fericire (f/r) 
12,55 Prezentul simplu (r) 
13,25 Denver, ultimul 
dinozaur (d.a.) 14,00 Știrile 
amiezii 14,10 Tarzan, 
stăpânul junglei (s) 15,10 Dr. 
Bramwell, o femeie 
ambițioasă (s) 16,05 Iluzii (s)

“Pauză de masă”
Foto: Traian MÂNU

într-o recentă declarație făcută presei, președintele PNL
Hunedoara, loan Macovei, a afirmat că

ROMCEREALUL DICTEAZĂ 
PRETURILE DE DESEACERE LA GRÂU »

în urma unei întâlniri 
desfășurate recent la Deva 
între conducerea PNL 
Hunedoara - Deva și repre
zentații mass-media, dl 
avocat loan Macovei, preșe
dintele organizației județene 
a acestui partid, a criticat în 
termeni duri actuala practică 
a Romcerealului care nu face 
altceva decât să promoveze o 
poziție de monopol, cât și 
interesele unor_ persoane din 
structura PD. între altele dl 
loan Macovei a spus: “Banii 
care au fost dați de Guvern 
sub formă de credite, în 
condiții deosebit de 
avantajoase, proprietarilor 
particulari au fost însușiți de 
Romcereal. Am și eu pe rol, 
ca avocat, două asemenea 
cazuri. Ce s-a întâmplat? 
Guvernul a delegat Rom- 

17,00 Golden Brâu și voie 
bună! 18,00 Esmeralda (s) 
19,00 Observator 19,30 Dal
las (s) 20,20 Twin Peaks (s)
21.15 Cronici paranormale 
(s) 22,00 Hombres -Războiul 
sexelor (s) 23,00 Știri/Sport
23.15 Nash Bridges (s) 0,00 
Golden Brâu și voie bună (r)

PRO TV
7,00 Ora 7, bună 

dimineața! 9,00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10,00
Nemuritorul (s/r) 10,45 
Seaquest (s/r) 11,30 Fiica 
oceanului (s) 12,00 Pro și 
contra (r) 12,55 Știrile PRO 
TV 13,00 Pro și contra (r)
13,30 Spitalul (f.p.) 15,15 
Tânăr și neliniștit (s) 16,10 
Nano (s) 17,00 Știrile PRO TV
17.15 Suflet de femeie (s) 
18,00 Familia Bundy (s) 
18,25 Știrile PRO TV 18,30 
Chestiunea zilei 18,35 Fa
milia Bundy (s) 19,00 Roata 
norocului (cs) 19,30 Știrile 
PRO TV 20,15 Melrose Place 
(s) 21,15 Nikita (s) 22,05 

cerealul să încheie contracte 
individuale pentru creditele 
agricole. Foarte interesant că 
titularul creditelor apare 
Romcerealul. Oamenii, țăranii 
particulari sau asociațiile care 
au respectat contractele sunt 
chemați în judecată să 
plătească dobânzi la nivelul 
pieței.

Or, dacă aceste credite au 
fost acordate expres prin lege, 
în condiții avantajoase, mă 
refer la nivelul dobânzilor, este 
inadmisibil ca intermediarul 
să obțină bani mai mulți decât 
a dat statul. Prin lege s-a 
precizat că în situația în care 
nu se îndeplinesc clauzele 
contractuale creditele se 
restituie la nivelul dobânzilor 
prevăzute de lege nu la alte 
nivele. Ceea ce face însă 
Romcerealul reprezintă o

Știrile PRO TV 22,15 Seinfeld 
(s) 22,45 Știrile PRO TV 23,15 
Highlander (s) 0,00 Seaquest 
(s) 1,00 Viața ca-n filme (s)

PRIMA TV
7,00 Prima oră 10,00 

Celebri și bogați (s/r) 12,00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 
13,00 Știri 13,15 Starea de 
veghe 14,45 Teleshopping 
15,05 RockyS Bullwinckle 
(d.a.) 16,00 Știri 16,15 
Pretutindeni cu tine (s) 16,45 
Prietenul nostru Jake (s) 
18,00 Celebri și bogați (s) 
19,00 Știri 19,45 Meșterul 
casei 20,15 Contralovitura (s)
21,15 Efect mortal (f.a.) 
23,00 Focus 23: știri 23,30 
Starea de veghe (talkshow)

8,00 Omul mării (s/r) 8,45 
Verdict:crimă! (s/r) 9,45 
Misterioasa doamnă(s/r)
10,30 Dragoste și putere (s/ 
r) 11,15 Marielena (s/r) 12,00 
Din toată inima (s/r) 13,30 
Matlock (s/r) 14,15 Aeroport

100 g rostopască, 300 g 
miere de albine. Se spune 
rostopasca intr-o cratiță 
smălțuită, se toarnă peste ea 
1 I de apă clocotită și se 
lasă la macerat 12 ore. După 
aceea se pune compoziția 
intr-un tifon și se strecoară 
prin strecurătoare. în Infuzia 
rezultată se dizolvă mierea. 
Siropul rezultat se pune într-o 
sticlă la frigider.

în fiecare zi din sticla de 
la frigider se umple un flacon 
de ÎS g din care se folosește 
zilnic câte 1 lingură de 6 ori pe 
zi, din oră in oră. Se 
procedează astfel până la 
terminarea întregului conținut 
din sticla de la frigider.

Tratamentul cu rosto
pască și miere se face o dată 
pe an (primăvara).

6 crenguțe de mure de 
pădure, fiecare crenguță de 60 
de cm. Se taie mărunt ca ceapa 
și se pun la fiert intro cratița cu 
6 Ide apă. Se fierb 23 ore, fără 
capac, la foc incet, până când 
rămâne jumătate (31).

în două zile se bea toată 
cantitatea de 31. în acest timp 
urina toată se adună intr-un 
borcan.

Se vor vedea depuse toate 
substanțele eliminate (nisip 
CtC.JL

îmbogățire fără just temei. 
Este doar un exemplu prin 
care un grup de persoane 
ce reprezintă anumite 
interese a reușit să obțină 
monopolul asupra achiziției 
și desfacerii cerealelor în 
țara noastră. Practic 
Romcerealul dictează 
prețul, fapt inadmisibil. 
Culmea, statul este implicat 
indirect prin Romcereal, 
care, la rândul său, este 
controlat efectiv de Triță 
Făniță, membru al PD. De 
asemenea, este de reținut 
că Romcerealul dictează 
prețurile de desfacere și 
interesant că tot el obține 
creditele și avantajele 
creditării”, a precizat în final 
președintele organizației 
județene a PNL.

Corne! POENAR

’77 (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 Casper (d.a). 20,00 
Dragoste și putere (s)
20.45 Misterioasa doamnă 
(s) 21,30 Verdict: crimă! 
(s) 22,30 Coasta lui Adam 
(f.a.) 0,15 Matlock (s)

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 1 A
10.00-10.15 Știri (r 

10.15-10.40 Interviul săp 
tămânii (r) 10.40-11.0( 
Muzică, publicitate 16.35 
17.55 Actualitatea (tali 
show) 17.55-18.00 TELE) 
22,05-22.15 Știri (r)

Joi, 13 august

O BERBEC
Astăzi sunteți deosebit 

de sensibil la problemele 
legate de casă sau de 
familie. Din păcate, unele 
neglijențe verbale tind să 
vă strice relațiile cu 
membrii mai tineri ai 
familiei.

O TAUR
Ați putea să vă folosiți 

îndemânarea pentru a face 
mici reparații în cămin sau 
ați putea să vă petreceți 
timpul liber desfășurând o 
activitate intelectuală.

O GEMENI
Sunteți foarte sensibil în 

ceea ce privește pro
blemele celor din jur și mai 
ales ale prietenilor. Ați 
putea face o încercare de 
a-i ajuta, dar faceți ceva și 
cu viața dv.

O RAC
Nu încercați să faceți mai 

mult decât se poate. 
Ambițiile dv. sunt exa
gerate. Lipsa de înde
mânare v-ar putea face să 
spargeți ceva.

O LEU
Aveți de dus niște 

tratative pentru a vă 
susține punctul dv. de 
vedere în fața partenerilor 
de afaceri. La serviciu aveți 
mult de lucru, dar faceți față 
cu bine.

5 FECIOARĂ
Activitățile intelectuale vă 

priesc azi, ați putea face 
planuri de viitor și să le 
puneți în practică. Ați putea 
găsi astăzi colaboratorii de 
care aveți nevoie.

O BALANȚĂ
O durere de cap vă 

împiedică să faceți ceea ce 
v-ați propus. Din fericire 
însă, nu este de durată. O 
excursie în împrejurimile 
orașului v-ar prinde bine.

O SCORPION
Suspiciunile pe care le 

manifestați față de cei din 
jur vă pot încurca rău 
lucrurile. Dacă vă este greu 
să fiți obiectiv, apelați la 
sfatul unui prieten.

□ SĂGETĂTOR
Proiectele dv. sunt în faza 

de concepție; nu este cazul 
să vă grăbiți căci puteți face 
greșeli mari. Dispuneți de 
o energie suplimentară 
care trebuie canalizată cu 
chibzuință.

O CAPRICORN
Sunteți pe cale să 

semnați un contract sau să 
demarați o nouă afacere. 
După-amiază veți fi scos 
din casă cu forța, inițiativa 
fiind foarte inspirată.

Z VĂRSĂTOR
Rezultatele muncii dv. vor 

începe să sclipească la 
orizont trezind cele mai vii 
comentarii. Nu trebuie să 
fiți trist, așa este lumea...

O PEȘTI
Sunteți plin de inițiativă, 

dar pentru a avea succes 
cu punerea ideilor dv. în 
practică ar fi bine să vă 
sfătuiți cu cineva de 
încredere.
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De fapt scrisoarea astfel 
intitulată este de la un singur 
cititor, care semnează "cu deo
sebită stimă și respect"... și cu 
curaj... "un om fricos". Cititorul 
nostru din Bretea Română ne 
cere să-l ajutăm. Din nefericire 
semnalul dumnealui a ajuns 
cam târziu la noi pentru ca si
tuația să se mai poată schim
ba în sensul dorit.

în esență este vorba des
pre nemulțumirea unui pă
rinte care ar fi vrut să-și tri
mită copilul la mare, cum i-a 
recomandat medicul. Când a

”Scrisoatv

Peron la linia a IV-a
în articolul "Aici sunt și banii dv.", apărut în ziarul nostru din 

18 iulie, consemnam, printre altele, starea necorespunzătoare 
a peroanelor dintre liniile 2 și 3 din Gara Petroșani, ca și 
situația în care s-au aflat vreo 8-9 femei care au fost în impo
sibilitate de a urca în trenul personal cu plecare din Petroșani 
spre Lupeni la ora 18,18, garat pe linia a IV-a, fără peron.

Zilele trecute Gara Petroșani ne-a oferit o surpriză plăcută, 
între liniile 3-4 a fost amenajat un peron. 60 de perechi de dale 
din beton au fost amplasate pe o distanță de vreo 70 m - nu e 
mult, dar e! - oferind călătorilor posibilitatea de a urca și a 
coborî în condiții normale în și din tren.

Să fie de bun augur și pentru alte îmbunătățiri ce își aș
teaptă rezolvarea în principala stație de cale ferată din Valea 
Jiului! {L.L.)

“x

de la cititori"
solicitat acest lucru la școala 
din localitate i s-a răspuns că 
toate cele 25 de locuri sunt 
deja ocupate. Ceea ce îl ne
mulțumește este faptul că, 
după informațiile dumnealui, 
în grup sunt doar 10 copii, 
restul fiind adulți, "recrutați" 
pe criterii de prietenie.

"Nu vă pot face mai multe 
precizări - ne mai scrie cititorul 
nostru. Ei (cine?! - n.n.) sunt 
organizați în tip mafiot și sunt 
puternici în sat. Fac ce vor și 
îmi este frică să nu se răzbune 
pe copii". Ni se cere să facem 
noi dreptate, în sensul afișării 
locurilor la primărie sau la 
școală. Dar cum plecarea pe 
litoral e programată în jurul 
datei de 15 august... apare un 
semn de întrebare: se mai 
poate schimba ceva?

Dacă lucrurile stau chiar 
așa cum sunt ele relatate în 
scrisoare este regretabil. Și, 
chiar dacă "semnatarului" 
scrisorii nu i se mai poate 
face dreptatea dorită, măsuri 
împotriva celor care au făcut 
abuzuri se mai pot lua. Fie și 
numai pentru ca altă dată să 
nu se mai întâmple așa 

^ceva. (V.R.)

Mai mult confort pentru
brădeni

Lemnarii fac troc cu agricultorii
Peste 20 de meșteri lemnari din județele Alba, Hunedoara 

și Maramureș au participat, recent, în localitatea Mătișești- 
comuna Horea (jud. Alba), la a treia ediție a Târgului Lem
narilor, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Meșterii lemnari s-au întrecut în șapte probe originale: 
cioplitori, încheierea lemnului care presupune îmbinarea a 
două grinzi cu ajutorul unui cui de lemn, tăieturi în lemn, tăiatul 
cu "custura"- o pânză de ferăstrău mai lungă și mai subțire 
decât cea obișnuită folosită !a cherestea sau cățărare pe stâlpi 
de lemn cu o înălțime de aproximativ zece metri.

La sfârșitul festivalului, meșterii lemnari care până acum își 
ofereau spre vânzare lucrările realizate în urma probelor de 
concurs, au preferat să le schimbe cu produsele agricole ale 
țăranilor participant la târgul festivalului.

r
,z

Conexiuni, 9
Publicația cofinanțată de Fundația pentru Dezvoltarea So

cietății Civile - Programul PHARE pentru Dezvoltarea Societății 
Civile a ajuns la numărul 9. Ediția lunii iulie a "Conexiunilor" se 
deschide cu articolul "Tendințe în dezvoltarea agenților eco
nomici privați și implicațiile acestora în crearea de noi locuri de 
muncă". Din graficul apărut pe prima pagină rezultă că dintre 
agenții economici au tendințe de dezvoltare 64,2 la sută, de 
staționare - 23,6 la sută și de restrângere - 12 la sută. Alt material 
- "Integrarea socio-profesionaiă a tinerilor peste 16 ani proveniți 
de la casele de copii ale județului Hunedoara" - vorbește despre 
programul SESAM, aflat în derulare în municipiul de pe Cerna.

în același număr se mai pot citi: "Dezinstituționalizarea între 
nevoie și realitate", "Arta alinării suferinței prin cuvânt - psiho
terapia", "Viața de colegiu în Franța", "Obținerea de donații sau 
contribuții" ș.a. (V.R.)

X___________________«.________________________________________ .

Dialogul pe care l-am avut 
cu dl ing Dorin Gligor, director 
la SC AGVACALOR SA - fost 
RAGCL Brad, a scos în evi
dență că atunci când vrei să 
faci ceva se poate. Deși, fără 
să exagerăm, dificultățile în uni
tățile de gospodărie comunală 
și locativă nu sunt dintre cele 
mai puține - principala proble
mă reprezentând-o recupera
rea banilor pentru serviciile 
efectuate - actuala stare de 
lucruri de la societatea bră- 
deană dă noi speranțe pentru 
locuitorii municipiului.

Printr-o organizare mai bu
nă a întregului flux de la un 
program de apă caldă de două 
ore pe săptămână cuprins între 
orele 11-20 s-a trecut la livra
rea acesteia de trei ori pe săp
tămână cu un orar de furnizare 
cuprins între 11-22, program 
care nu a afectat tarifele pe 
care populația trebuie să le plă
tească. De remarcat că după 
noul program tarifele au scăzut, 
iar ambiția echipei manageriale 
este aceea de a se trece la un 
program zilnic între orele 11-22, 
iarîntr-o etapă următoare la un 
orar de furnizare a apei calde 
între orele 5-22.

Vești bune ne-au fost date

și în privința apei reci, care s-a 
rezolvat în linii mari pentru aproa
pe toate blocurile din zonă. Și aici 
se intenționează soluționarea tu
turor nemulțumirilor întrucât lipsa 
acesteia mai cu seamă pe timpul 
nopții conduce la crearea de sto
curi seara și implicit la un consum 
nejustificat. Atât conducerea uni
tății brădene cât și o parte dintre 
locatarii cu care am stat de vorbă 
sunt de părere că în situația când 
apa rece se va furniza non-stop, 
fapt ce s-a întâmplat în premieră în 
Brad, din 8 august, consumul va fi 
mai mic întrucât se elimină sto
curile de apă ce se fac în fiecare 
seară.

Contorizarea apei potabile în 
proporție de 95 la sută a eliminat 
în cea mai mare parte discuțiile cu 
asociațiile de locatari, iar depis
tarea pierderilor a fost mult mai 
ușoară. După ce s-au montat 
contoare a început să se schimbe 
și comportamentul locatarilor- 
fiecare a început să-și revadă 
instalațiile interioare apoi sub
solurile - ceea ce a condus la 
eliminarea risipei de apă și la re
ducerea taxelor întrucât fiecare 
locatar a devenit interesat să plă
tească doar ceea ce consumă.

Potrivit datelor furnizate de 
către conducerea SC AGVACA-

LOR SA Brad se intenționează 
ca până la sfârșitul lunii sep
tembrie să fie contorizată și 
apa caldă, măsură ce va elimina 
în cea mai mare parte diver
gențele privind consumul aces
teia. De asemenea pe 17 august 
se vor finaliza lucrările de re
parații și revizii pentru apa cal
dă, dată de când se va bene
ficia și de această prestație.

Cu toate că se fac eforturi 
cea mai mare durere, ne spunea 
directorul Dorin Gligor, rămâne 
recuperarea datoriilor atât de la 
unitățile bugetare cât și de la aso
ciațiile de locatari ale căror debite 
au atins sume fără precedent.

Fără a mai aminti nivelul a- 
cestora care este extrem de 
consistent ne-am mai permite o 
singură remarcă: unitățile buge
tare datorează SC AGVACA
LOR SA multe sute de milioane, 
datorii care converg spre ne- 
onorarea facturilor către RENEL 
sau alți furnizori (RENEL-ul fiind 
tot sub haina statului) dar 
pentru care se plătesc mari pe
nalități. Stupid: statul nu plătește, 
iar pe de altă parte ia penalități 
prin câteva dintre unitățile sale. 
Fără prea multe comentarii.

Corne! POENAR

XDEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZATCONNEX GSM 'S,

E de sezon
E Motorola!

»

;onnex
Tel/Fax: 065.77.21.73 Sună bine. Pentru tine.

conectare gratuită 
E doar până la 
30 august!
CONECTARE GRATUITĂ pentru orice serviciu CONNEX 
GSM și telefonul Motorola d460 cu numai 149$!
în plus, cu noul pachet de servicii CONNEX PERSONAL 
serviciul tău din afara serviciului, poți vorbi mai ieftin seara șl 
la sfârșit de săptămâna

Recent a fost achiziționat un Bobcat, utilaj ce execută 28 de operații in sistemul de 
gospodărire comunală și locativă.

Foto: Traian MÂNU

I "Patria" Deva: Sfera (14- I ' 
I 2°): I ’

■ "Flacăra" Hunedoara: G.l. ■
1 Jane (14-20); j
I "Parâng" Petroșani: O I 
| viață mai puțin obișnuită (14- |
| 17); Al 5-lea element (18-20); ■ 

"Cultural" Lupeni: Gol 1

I pușcă (14-17); O viață mai
| puțin obișnuită (18-20);
| "Zarand" Brad: Teroare pe | 
. autostradă (14-17); Dragoste .
• fără sfârșit (18-20);
I "Patria" Orăștie: Dragoste I 
| fără sfârșit (14-17); Bubuială |
* în Bronx (18-20);

"Luceafărul" Vulcan: Cum
I să fii bărbat (14-17); Gol
| pușcă (18-20);

"Dacia" Hațeg: Vulcanul 
(14-17); Pacificatorul (18-20);

"Lumina" Ilia: Furtuna de
| foc (14-16);
I Geoagiu-Băi: Singur acasă 
^3(14-16).

I 
I

I
I
I
I
!
I
I
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Expoziție
Galeriile Apollo din Lupeni găzduiesc o nouă expoziție de artă 

plastică. Autorul ei este apreciatul artist plastic losif Tellmann, cel 
care a condus ani în șir, la clubul din localitate, cercuri de pictură, 
grafică și desen. însăși ființarea Galeriei Apollo în acest oraș i se 
datorează! La vernisajul actualei expoziții l-au onorat cu prezența și 
numeroși artiști plastici din județ - colegi cu care în urmă cu patru 
decenii a pus bazele Filialei Petroșani-Deva a UAP. (L.L.)

*
■

i
i
■

Poliția Devei - pe fază
Gestiune 

frauduloasă '
Dorel lacob din Hunedoara, 

str Eroilor, nr. 3/35, este distri
buitor la S.C. Metto Romimpex 
S.R.L. Deva și în această calitate 
avea datoria să distribuie pro
duse de panificație pe la diverse 
unități de desfacere cu amă
nuntul. în ultima zi a lunii iulie a 
încasat, pentru produsele distri
buite, suma de 482600 lei pe 
care nu a depus-o la societatea 
unde muncea, ci a vârât-o în bu
zunarele proprii. Fapta sa este 
denumită gestiune frauduloasă.

ca să se mai răcorească pe 
marea caniculă a acestei veri. 
Se pare că nu cu acest gând s- 
a dus la ștrandul din Deva mi
norul Florin Cristian Balăzs. Pro
fitând de faptul că un alt puști 
se afla în apă, i-a sustras cea
sul din buzunar. N-a apucat să 
vadă cât este ora întrucât gestul 
i-a fost descoperit.

Cât arată ceasul?
Când se duce omul la ștrand 

L o face cu gândul să se scalde

La ore mici
Nu știm dacă Arcadie Kasler 

și Robert Claudiu Tănase, ambii 
din Deva, se cunosc, dar cei doi 
au aceeași preocupare. Nu fur
tul de autoturisme, ci din auto
turisme. Sigur, cei doi acționau 
noaptea, la ore mici, dar au fost 
depistați de Biroul ordine pu
blică din cadrul Poliției Munici
piului Deva. (Tr. B.)
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Din respect pentru jemei
PROF. VULTURAR VIOREL

FEMEIA
k i

Editura ' CĂLĂUZA” 
România 

INDEMNIZAȚIA DE NAȘTERE

imprimat titlul cărții (Femeia), 
tipărită de Editura "Călăuza” 
Deva, e un alt semn al 
sentimentelor dlui Viorel 
Vulturar față de cele care 
reprezintă "mai mult de 
jumătate din populația globului." 
“Despre această ființă dragă, 
care dă viață din propria-i viață, 
am prezentat glume pentru a 
aminti cititorului că dacă vreți să 
trăiți mult, muriți mai des de râs”
- conchide autorul (în “în
cheiere”).

Unele cugetări sunt ade
vărate complimente pentru noi, 
reprezentantele sexului frumos 
(“Femeia este lucrarea de 
diplomă a naturii la examenul 
de estetică", "Femeile sunt 
poezia vieții noastre"), altele 
sunt malițioase dar nici una 
răutăcioasă. Poate unele 
glume, cum sunt cele despre 
soacre, sunt ceva mai pipărate 
(“- E adevărat, Bulă, că soacră- 
ta a fost mușcată de un șarpe?/
- Da, răspunde Bulă./ - Și a 
murit?/ - Da, a murit șarpele...").

Cartea cuprinde nu număr 
impresionant de gânduri, vorbe 
de duh și glume cu și despre 
femei. Explicația o găsim în 
capitolul Diverse - curiozități 
feminine: “Cele mai multe 
bancuri sunt despre femei, 
pentru că cei care au mai mult 
timp să se țină de glume sunt 
bărbații.” Chiar așa e. Când ai și 
slujbă, și casă și copii, la care 
se adaugă viața tot mai 
complicată de banii puțini și 
costurile ridicate îți cam piere 
cheful de glume. în asemenea 
momente e foarte bine să 
răsfoim cartea ce ne-a fost 
dedicată, să citim măcar câteva 
cugetări ori glume, pentru ca 
viața să ni se pară mai puțin 
sumbră.

Viorica ROMAN

valoarea de 315.187 de lei. Cu 
același procent este majorat și 
ajutorul rambursabil pe care 
statul îl acordă persoanelor 
refugiate, cuantumul acestuia, 
pentru fiecare membru de 
familie, fiind de 209.885 de lei. 
Neschimbate au rămas, însă, 
alocațiile de stat pentru copii 
(65.000 de lei pe lună de fiecare 
copil) și alocațiile suplimentare 
pentru familiile cu mai mulți copii.

In septembrie, dna prof. 
Clarisa Rujoiu va păși în cel de
al 20-lea an de muncă la 
catedră. Două decenii de când 
picură în suflete de copii 
nestemate ale limbii și literaturii 
române. Obiect de înyățământ 
asumat cu dragoste, cu credință. 
Lecțiile Clarisei se imprimă 
adânc în sufletul elevului, pentru 
că vibrează la același glas al 
iubirii pentru "limba ce-o vorbim,/ 
altă limbă armonioasă ca ea nu 
găsim". în urmă cu doi ani, la 
examenul pentru susținerea 
gradului didactic I în învățământ, 
lucrarea dnei Clarisa 

I “Metodologia predării conec- 
tivelor interpropoziționale" a fost 
apreciată cu nota maximă, 
comisia relevând preocuparea 
autoarei pentru perfecționare 
profesională, prezentând-o ca 
pe un slujitor de bază al școlii. “E 
o temă de care ne izbim foarte 
mult la ciclul gimnazial, mi-am 
pregătit materialul din lecții - 
recunoaște dna profesoară. Am 

! lucrat concret, la clasă, cu acele 
: proiecte de tehnologie didactică. 

Gramatica e foarte aproape de 
sufletul meu. Și sunt fericită 
când simt că se apropie și de 
sufletul elevului”.

- Pe dv cine v-a apropiat 
de /. română ? ’

- Cred că dna prof. Cornelia 
i Stănescu. Dar, de când eram 

mică îmi plăcea să scriu, să mă 
joc “de-a școala”, “de-a dascălul". 
Mi-a plăcut mult să citesc și cred 
că acesta mi-a deschis apetitul 
pentru I. română.

- Și ați revenit, ca profesor, 
în școala unde ați urmat 
cursurile primare și 
gimnaziale. Foștii profesori v- 
au devenit colegi.

- Așa este. Eram colegă cu 
dna prof. Ileana Sichitiu, cu dna

prof. Ponorică, cu fosta mea 
învățătoare, apreciata dnă Elena 
Maracu. lată, peste câteva zile 
pășesc în cel de-al 20-lea an de 
învățământ aici, la Aninoasa, 
așezare în care m-am născut, am 
copilărit, m-am instruit, m-am 
maturizat, mi-am întemeiat 
familia.

- Au trecut 20 de ani de ta 
nunta aceea frumoasă, din sala 
mare a clubului, când ceasul 
arăta ora 8 dimineața, iar 
petrecerea nu "voia" să se 
încheie ?

- Da. în februarie s-au împlinit 
20 de ani. Eram studentă, în 
ultimul an, la facultatea de litere, 
de la universitatea clujeană.

- Și acum, frumoșii dv fii, 
Daniela cea cu ochi de mură, și 
A tex, blondul cu priviri de azur,

......  7i—ri- m n-nirrm-T- n i  . 

sunt mari, sănătoși, cuminți. 
Daniela seamănă cu Dănuț - 
tatăl, iar A/ex cu mama Clarisa 
și cu bunicul Vasile.

- Așa este - zâmbește 
mama și în ochii-i de smarald 
izvorăsc mărgăritare. Daniela se 
pregătește pentru admitere la 
Universitatea tehnică de la 
Petroșani, iar Alex a absolvit 
clasa a VII l-a și a reușit la Liqeul 
teoretic din Petroșani.

Acum, când vorbește 
despre copii, despre familie, 
despre casă dna Clarisa e 
numai mamă. E mama care a 
turnat, în viața pe care a 
plămădit-o, căldură, bunătate, 
cinste (zâmbește înțelegător 
când amintește vorbele tatălui ei 
- Vasile Fodor: “te-am crescut 
prost, prea modestă, prea 
onestă!”). E mama ce a făcut 
posibilă legătura organică a 
odraslei cu limba strămoșilor, cu 
pământul natal (de aceea s-a 
statornicit atât de adânc în 
așezarea aceasta cu rădăcini 
de cărbune!). E mama care 
vibrează la tot ceea ce e frumos, 
înțelept, pur, înălțător, în timp ce, 
printr-un granit aparte, își 
proteguiește cuibul, familia. 
Clarisa e mama-MAMÂ.

Lucia LiCiU

r 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I 
I
I

Aânu <spu/\ 
Hiciodcilah

Credeam că iubirea ne va I 
fi veșnică. Spuneam că | 
iubirea noastră nu va muri . 
niciodată. Speram că vom I 
îmbătrâni alături. |

Timpul iubirii a trecut și . 
mă surprind gândindu-mă ia • 
anii ce au fost ca ia un vis ce | 
niciodată nu s-a transformat ■ 
în realitate. !

Revin în acest oraș | 
liniștit, dormitând parcă între ■ 
dealuri și ascultând valurile 
îndepărtate ale Mureșului. 
Străzile îmi par prea liniștite, 

I 
I
I 
I
I
I

locurile îmi par străine, e ca și 
cum ai întâlni un copil ce a 
devenit adolescent în timpul 
cât ai lipsit de acasă... Mă 
simt aparținând viitorului, 
trecutul e prea departe, 
prezentul mi-e străin. Tu 
acum ești altul, îmi pari și tu 
străin, amintirile, doar ele | 

| poate, nu se vor șterge | 
• nirinHnfa
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
L

niciodată.
Veșnicia a rămas doar în I 

amintiri. t
Aie cui sunt amintirile, și ' 

tu a părții oare cui? I
Acest oraș străin acum de | 

mine și timpul ce a rămas . 
doar amintire... Locul meu e I 
în alt loc! Alerg spre viitor, în | 
rucsac port trecutul, sigur e ■ 
doar ce a fost făcut. Pe viitor * 1 
să nu pui pariu niciodată, e | 
mult mai simplu doar să îl i 
trăiești! 1

în "Introducerea" la cartea sa 
Femeia”, dl prof. Viorel Vulturar 

mărturisește că a dedicat-o 
acestui "tainic univers uman” 
care de-a lungul vremii i-a 
interesat pe istorici, filozofi, 
poeți, psihologi sau oameni de 
cultură. Și a făcut-o dintr-o 
recunoaștere a rolului femeii, din 
respect pentru ființa "inteligentă, 
plină de gingășie și tandrețe". 
Autorul își încheie pledoaria cu 
un îndemn: "De aceea, dragă 
cititorule, nu uita că și tu ai o 
mamă, o fiică sau o soră, o soție 
sau o prietenă sau, poate, o 
bună colegă... care tot femeie se 
cheamă. Pentru ele să mărtu
risim într-un gând: Să trăiești, 
Măria-ta, FEMEIE!"

Volumul "Femeia” - Culegere 
de cugetări, proverbe, glume - 
cuprinde, după invitația la lectură 
semnată de Minei Bodea și 
"Introducerea" autorului, patru 
capitole: Cugetări despre femei 
;rJin înțelepciunea universală și 
din gândirea românească); 
Proverbe (românești și ale altor
popoare); Glume (“frumoase și 
decente”), Diverse. Inima de pe 
tcopertă, pe al cărei fundal roșu e

Indemnizația care se acordă 
mamelor începând cu a doua 
naștere va avea, în luna august, 
valoarea de 307.833 de lei, iar 

, soțiile celor care satisfac stagiul 
militar obligatoriu vor primi în 
această lună suma de 38.069 de 
lei. In conformitate cu HG nr.173/ 
1998, alocația de întreținere 
pentru plasament familial și 
încredințare va fi majorată cu încă 

*2,5% în luna august, ea având

Ina DELEANU I
I 

___________ —_____ I

• Femeia - mare 
educatoare a bărbatului.

(A. France)
9 Chipul femeii ne spune 

aproape întotdeauna dacă 
are un soț bun.

(Goethe)
• Lumea trăiește prin 

femeie.
(J. Michelet)

9Femeia iubește cu inima, 
bărbatul cu capul.

(proverb românesc)

■ MOLIILE fug îngrozite (!) 
•r nem în dulap, pe rafturi, o 

:ucată de cauciuc (anvelopă sau 
-joriun).J

• FERMOARELE care după 
isf alarea îmbrăcăminții funcțio- 

'^nează greu, se vor desface și 
închide ușor dacă sunt unse cu o 
lumânare de ceară.

S RESTURILE DE SĂPUN 
FîțÂțTse dau pe răzătoarea cea 

% .w.ic fi se adaugă la detergent în 
£ mașina de spălat. Rufele iau un 

miros foarte plăcut.

■ PENTRU EVITAREA 
ROSĂTURILOR DE PANTOFI: 
ungeți abundent interiorul 
încălțămintei, în locul unde vă face

PANTOFII NOI nu se 
poartă niciodată pentru prima 
oară pe ploaie, fiindcă 
umezeala pătrunde în ei și se 
lasă. “Antrenați-i” câteva zile, 
pe timp uscat.

j-

IglplglQ'IplȘ;

STICLELE CU DOPURI 
DE PLUTĂ trebuie puse culcat 
pe rafturi, altfel pluta se usucă 
și nu mai închide etanș.

probleme, cu o cremă grasă (nivea 
sau lanolină). Repetați de mai 
multe ori.

- A ȚA intră ușor in ac dacă 
pulverizați pe ea un jet de spray 
pentru păr.

Grupai de Hie LEAHt

9/

Maioneză de pufuîeți. Ingrediente: o
■ pungă de pufuîeți, o cană de apă, 100 ml de ulei,

■ zeama unei lămâi. Se pun pufuleții într-o oală
. peste ei apa caldă; se lasă să se înmoaie. Se 
adaug? uleiul, turnat în fir subțire, frecăndu-se, și 

ț re urmă sarea și sucul de lămâie.
I - Salată de cartofi cu ardei copți.

Ingrediente: cartofi, ulei, ardei grași, sare, mujdei 
de usturoi. Se spală cartofii, se fierb, se curăță de 
coajă și se taie felii mici. Peste ei se pun ardeii 
scoți și curățați, ulei și mujdei de usturoi. Mujdeiul 

prepară din câțiva căței de usturoi (după 
canthatea de cartofi și gustul fiecăruia) pisați 
mă'tint și frecați cu un praf de sare, puțin ulei și 

; diluat cu puțină apă.
Vinete grecești. Ingrediente: 4 vinete, 12

■ ardei grași, 4 cepe, o ceașcă de ulei, roșii, usturoi 
\ pisat, verdeață tocată, sare. Se coc vinetele și 
I araeii și se rup fâșii. Se înăbușă cepele cu puțină

■ apă. într-un vas se pune apoi câte un rând de 
I ceapă, vinete, ardei, roșii tăiate felii, puțin usturoi 
' pisat și sare (ultimul strat să fie de roșii). Deasupra
< — — ----------

se toarnă uleiul și se dă vasul la cuptor, la foc mic. 
Când mâncarea e gata se servește cu verdeață 
tocată mărunt.

- Ciorbă de dovlecei. Ingrediente: 1-2 
dovlecei, 2 cepe, 2-3 morcovi, 1 rădăcină de 
pătrunjel, 2 linguri orez, 5-6 roșii, ulei, mărar, sare. 
Se toacă ceapa mărunt, se taie rondele morcovii și 
pătrunjelul și se pun la fiert când clocotește apa. 
Când sunt fierte pe jumătate se adaugă orezul și 
dovlecelul cubulețe (după ce a fost curățat de coajă 
și semințe). Când zarzavatul e fiert se adaugă 
roșiile și se mai lasă să dea câteva clocote. La 
sfârșit se pun uleiul și mărarul, sarea.

> Prăjitură “Rafaeio". Ingrediente: 500 g 
tărâțe cernute, 300 g pesmet, 300 g nucă măcinată, 
400 g miere de albine, coaja unei lămâi, un pachet 
de nucă de cocos. Târâtele se 
rumenesc într-o tavă pe foc apoi se 
amestecă cu celelalte ingrediente, ț 4 -
se fac biluțe și se rostogolesc prin 7 ■C’-.* 
nucă de cocos. (Rețete din “Pro 
sănătate", de Elena și Radu Pop). / < '

ANIVERSAREA 
REGINEI 
MAMA A 
MARII 

BRITANII
Regina Mamă a Marii Britanii, 

Elizabeth Angela Marguerite, a 
împlinit recent 98 de ani, deținând 
recordul de longevitate în familia 
regală.

Acest record a fost depășit încă 
din 14 iunie, precedentul fiind 
deținut, cu 97 de ani și 131 zile, de 
Prințesa Alice, contesă de Athlone, 
decedată la 3 ianuarie 1981.

"Queen1 mum", cum este 
alintată Regina Mamă de britanici, a 
avut un an dificil, în ianuarie fiind 
supusă unei a doua operații de col 
femural, ca urmare a unei căderi în 
timpul unei vizite la grajdurile 
castelului Sandringham. Dotată cu o 
sănătate excepțională, ea și-a 
revenit cu bine, deși poartă din 1995 
și o proteză de Șold, în urma unei 
artrite.

Spectatoare asiduă a curselor 
de cai. Regina Mamă rămâne o 
persoană zâmbitoare și plină de 
viață, nerefuzându-și chiar un pahar 
de gin, după cum notează ziarele 
britanice.

Elizabeth Angela Marguerite a 
fost proclamată regină în 1937, după 
abdicarea lui Eduard VIII, când soțul 
său, George VI, a devenit rege. în 
1940 a refuzat să se refugieze în 
Canada, în timpul bombar
damentelor germane, ceea ce i-a 
atras simpatia întregii țări.

în 1952, George VI a murit, pe 
tron urcând fiica lor, actuala Regină 
Elisabeth II.

După o z< de lucru tn câmp, 
femeile se gândesc să aducă 
vitelor ceva de pus în iesle.

Foto: Traian MÂNU
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Nu cu vorba, ci cu fapta convingi 
oamenii

In folosul
Orașul Hațeg a vrut schim

barea și de aceea oamenii, cu 
doi ani și ceva în urmă, au ales 
în fruntea urbei echipa con
dusă de dl loan Glodeanu.

- Trăgând linie și adu
nând, cum se zice, ce reu
șite ați obținut, die primar, 
în perioada de când vă aflați 
în fruntea orașului?

- Se spune că în România 
orice minune ține trei zile. Ei bine, 
iată o minune care ține mult mai 
mult, devenind permanentă.

- Care este minunea?
- înainte de a o numi să-mi 

dați voie să vă spun că, acum 
doi ani, am pornit la drum nu cu 
vorba, ci cu dorința de a dovedi 
prin fapte că facem treabă. După 
părerea mea oamenii pot fi 
atrași de partea ta cu vorba, 
dar numai cu fapta îi poți con
vinge.

- De acord cu ce spuneți. 
Dar care este minunea de 
care vorbeați?

- Aceea că am reușit să-i 
atragem pe oamenii orașului 
nostru de partea noastră. Când 
am început activitatea am spus 
limpede oamenilor ce vrem să 
facem - sporirea capacității in
stalației de canalizare, extin
derea rețelei de gaz metan, apă 
ș.a - lucruri care îi interesează

Discuție cu 
dl loan Glodeanu, 
primarul localității

în cel mai înalt grad. Tot atunci le- 
am spus că ceea ce ne propunem 
să realizăm nu putem face sin
guri, ci numai cu ajutorul lor. Oa
menii au înțeles, și au venit alături 
de noi.

- De pildă?
- Am să iau un singur exem

plu. Am trimis proprietarilor de ca
se din zona centrală adrese prin 
care îi rugam să-și zugrăvească 
locuințele în exterior. Pentru a-i 
îndemna să treacă la treabă am 
început noi acțiunea respectivă. 
Adică am zugrăvit clădirile de inte
res public. Exemplul nostru a fost 
urmat și de cetățeni. în acest fel - 
am luat doar un exemplu, dar am 
și altele - îi antrenăm pe oameni 
la gospodărirea și înfrumusețarea 
localității.

- Hațegul este o localitate 
îngrijită, frumoasă, în general 
bine gospodărită.

- Aveți dreptate ca și toți cei 
ce judecă astfel. Orașul nostru se 
află pe un traseu turistic important 
al județului, de aceea trebuie să 
fie mereu frumos. Ambiția noas
tră, a actualei echipe, este să-l

facem și să-l păstrăm ca o gră
dină.

- După doi ani și ceva de 
la preluarea destinelor Hațe
gului, aveți și insatisfacții, 
die Glodeanu?

- Am una foarte mare.
- Discutând cu dl vicepri- 

mar înainte de a sta de vor
bă cu dvs am înțeles că 
sunt foarte multe lucrări de 
gospodărire în desfășu
rare.

- Așa este căci ne-am pro
pus să facem multe lucruri în 
folosul locuitorilor. De altfel în 
prima ședință a consiliului local 
vom informa asupra a ceea ce 
am reușit și ceea ce nu. Insatis
facția mea cea mai mare este 
lipsa de bani.

- Bani n-are nici țara.
- Așa este. Ne-am propus, 

cum vă spuneam, să realizăm 
foarte multe lucruri, de care 
Hațegul are urgentă nevoie, dar 
nu avem cu ce. Adică bani.

- Se vorbește că Legea 
bugetelor locale se va dis
cuta cu prioritate, în viitoa
rea sesiune parlamentară, 
fie extraordinară, fie ordi
nară.

- Ar fi foarte bine ca lucru
rile să se întâmple astfel, întrucât 
autonomia locală fără bani este 
o aberație.

locuitorilor
Nu este nici o exagerare când afirmăm că Ha

țegul este o localitate curată, bine gospodărită, cu 
numeroase spații verzi, cu flori multe. Numai în 
acest an - cum a relevat și discuția ce am avut-o 
recent cu dl Nicolae Timiș, viceprimarul orașului - 
zestrea de frumusețe a sporit cu circa 30000 de 
flori, 10000 fire de gard viu, 100 tufe de Tisa, 100 
arbori ornamentali ș.a. Valoarea acestora, luate de 
la Parcul Dendrologic Simeria, care a efectuat și 
plantarea, ceea ce a făcut ca prinderea să fie de 
sută la sută - se ridică la circa 40 milioane de lei.

Dar sădirea sau plantarea de pomi, gard viu și 
arbuști ornamentali nu este imaginea completă a 
strădaniilor ce le depune primăria pentru buna 
gospodărire a localității. Iar această strădanie are o 
paletă largă de manifestări, lată, în continuare, 
câteva dintre acestea înșirate de dl viceprimar 
Nicolae Timiș: ® Se află în desfășurare extinderea 
rețelei de gaz metan - lucrare executată de socie
tățile "Adonis" și Remontim Hunedoara. Până în 
anul 2000 toate casele din Hațeg vor avea gaz 
metan. în prezent se lucrează pe străzile Mihai 
Eminescu, Decebal, Viilor, Bisericilor, Suseni, 
Hunedoarei ș.a. ® Se lucrează la mărirea capa
cității instalației de canalizare din zona blocurilor, 
ce s-a realizat în proporție de 85 %, ceea ce va 
permite și evacuarea apei din subsolurile aces
tora. ® S-a definitivat proiectul tehnic pentru 
introducerea apei potabile în satul Silvașu de Jos, 
unde trăiesc circa 800 de oameni. Apa se va lua 
din conducta Hunedoarei, iar pentru tratarea ei se 
va folosi o soluție tehnică ce constituie o premieră 
în România - filtrarea prin inele concentrice. ® Au 
fost amenajate în centrul orașului trei parcări cu 
plată. O staționare aici - indiferent de durata ei -

costă 1000 de lei. © Fântâna arteziană din fața 
spitalului a fost modernizată, circulația apei fă- 
cându-se prin circuit închis. Lucrarea s-a executat 
cu fondurile acordate de firma "Eurosat" a dlui loan 
Dabelea. ® A fost renovat WC-ul public din parcul 
central al orașului care a costat circa 25.milioane 
de lei și care va fi deschis în curând.

f ------ -
Activitatea gardienilor publici s-a

îmbunătățit
♦

Corpul Gardienilor Publici, Detașamentul nr.3 Hațeg, are în aria de 
cuprindere 10 comune, precum și orașul Călan. Aici își desfășoară 
activitatea 109 gardieni, dintre care 53 sunt înarmați cu pistol și pușcă. 
Media de vârstă este de 35 de ani, ceea ce înseamnă că această 
instituție dispune de un "corp" tânăr. Venitul unui angajat depinde de 
vechimea în câmpul muncii, de grad etc, un gardian proaspăt angajat 
câștigă în jur de 700.000 lei, salariul net. La acesta se mai adaugă și 
îmbrăcămintea gratuită.

Acestea sunt câteva chestiuni pe care le-am aflat din discuția 
purtată cu inspectorul Detașamentului 3 Hațeg, dl Cornel Coțolan.

- Cum se desfășoară activitatea gardienilor publici?
- Activitatea noastră s-a îmbunătățit în ultima perioadă. Aceasta se 

observă ușor, căci lumea este mulțumită de munca efectuată de 
gardieni. Și noi, de asemenea. După cum se știe, patrulele de ordine și 
liniște publică merg, în principiu, pe avertizare și atenționare. Cu toate 
acestea pot spune că, de la începutul anului, s-au înregistrat 166 
contravenții, dintre care: 34 la ordine și liniște publică, 2 pentru comerț 
stradal neautorizat, 8 la curățenia localităților și alte 122 pentru parcări 
în locuri interzise, călcarea zonelor verzi ș.a.

- Aveți acțiuni comune cu organele de poliție?
- Bineînțeles. O astfel de patrulă are în componență un polițist și un 

gardian public. Aceste acțiuni mixte au loc în special în zilele de târg și 
la evenimente deosebite. De la începutul anului am avut un număr de 
394 acțiuni mixte.

Câteva exemple din bogata activitate a Corpului Gardienilor Publici, 
Detașamentul nr.3 Hațeg, le-am grupat în rubrica intitulată "Flagrant".

Au călcat 
zonele 
verzi
Cristina lovănescu din Hațeg 

nu a înțeles că în zona verde 
piciorul omului nu are ce căuta, 
întâi a fost atenționată. Dar o- 
brăznicia ei s-a repetat, fapt ce 
a pus-o la plata amenzii de 
50.000 lei. Aceeași sancțiune a 
primit-o și Mihai Leahu, din Ha
țeg. Și din tot aceleași motive.

Acolo unde parcarea este 
interzisă

Numeroși conducători auto 
lasă autovehiculele în locuri unde 
parcarea este interzisă. Parcarea 
neregulamentară se sancționează 
cu 20.000 lei. Dar, valoarea acestei 
amenzi este foarte bine cu
noscută de posesorii mașinilor cu 
numerele: HD - 66 - Bos, DJ - 03 
- DRL, 1 - HD - 4856, HD - 08 - 
IPJ, 1 - HD 6821, TM - 03 - DMU, 
CJ - 04 - XYZ. Și încă mulți alții.

La haită
Piața poate deveni, uneori, 

scena unor neînțelegeri ce au la 
bază prețul stabilit de produ
cători. Lucru demonstrat de Cle- 

------- ---- — 

opatra Furcoi 
și Ioana Roba 
care s-au luat 
la harță în 

piața agroalimentară din Călan. 
Ambele au fost sancționate cu 
câte 80.000 lei.

Beată și scandalagie
Evei Danciu din Densuș îi cam 

place să bea. Și când bea fără 
măsură femeia face scandal. Nu
mai că patrula de ordine și liniște 
publică, găsind-o în fața Primăriei 
cu sticla în mână, i-a tăiat elanul, 
aplicându-i o amendă de 80.000 
lei.

La marginea drumului
Atunci când este din belșug, 

gunoiul menajer poate deveni o 
povară. Loredana Giosu, din 
Bretea Română, s-a gândit să 
scape de el, depozitându-l în 
marginea drumului. Această 
hotărâre a costat-o 30.000 lei.

Certărețul
Lui Gheorghe Ivancu îi ve

nise chef de tărăboi. El se afla în 
stare de ebrietate la cabana 
Măgura, din localitatea Pui. înși
rând o serie de injurii, i s-a închis 
gura cu 100.000 lei amendă.

’haradtixori
x Fabrica de bere din Ha

țeg - unitate ce are o activitate 
foarte bună -livrează la fondul 
de stat accize în valoare de 30- 
40 miliarde în fiecare an. Pentru 
anul 1998 Hațegul are un buget 
de 5 miliarde de lei. Când va 
apărea oare Legea bugetului de 
stat pe care toate primăriile țării 
o așteaptă cu nerăbdare, fiind 
un pas hotărâtor în realizarea 
autonomiei localităților, de care 
se vorbește foarte mult și 
pentru care nu se face nimic?

* Orașul n-a fost prevă
zut cu nici un leu ca fond de 
protocol. Din această pricină cei 
ce întreprind vizite oficiale în 
străinătate, suportă din buzu
narul propriu costul transpor
tului. Vizita în Franța l-a costat 
pe dl primar circa două miliarde 
de lei.

x Deși jumătate din supra
fața lacului de acumulare de un
de se aprovizionează Călanul, 
Simeria, Deva, Hunedoara ș.a. 
se află pe teritoriul Hațegului, 
apa potabilă este foarte scumpă 
în orașul despre care scriem. 
Localitatea are sursă proprie de 
apă și ia din lac doar circa 30 la 
sută din cantitatea necesară. 
Consumul de apă pe locuitor 
costă mult deoarece se 
înregistrează pierderi foarte 
mari - circa 36%- din cauză că 
instalațiile au foarte multe găuri.

Vecinii
La un capăt al podului peste 

răul Galbena ce străbate orașul 
se află în plină funcțiune - deo
camdată - trei unități de alimen
tație publică private. Una apar
ține familiei Scorobete, a doua 
dlui Păcin, iar a treia unei doam
ne cu numele de Pușa. Toate trei 
sunt construite din lemn după 
același proiect presupunem în
trucât sunt exact la fel. S-ar 
putea considera că cele trei 
unități fiind vecine își fac o pu
ternică concurență. Nu stau toc
mai așa lucrurile. Prima nu des
face decât dulciuri, a treia are în 
vânzare doar răcoritoare și ca
fea, a doua vinde și băuturi alco
olice, răcoritoare și cafea. Când 
vecinii se înțeleg bine este loc 
pentru fiecare.

O Telefonie modernă
Hațegul a avut întotdeauna 

necazuri pricinuite de funcțio
narea defectuoasă a telefoa
nelor. Din primăvara acestui an 
nu mai are deoarece a fost mon
tată aparatură ALCATEL. Urmea
ză să se instaleze și rețea tele
fonică prin fire optice. O să se 
cam sape prin municipiu, dar altă 
cale nu există pentru moderni
zarea telefoniei. Modernizarea 
rețelei a permis și montarea de 
telefoane publice cu cartelă cu 
care n-are nimeni treabă.

Piață nouă
Doi frați cu numele de Pipău 

au concesionat o suprafață din 

piața agroalimentară a munici
piului și s-au apucat să ridice o 
hală nouă. Tot ei vor amenaja 
aici și locuri de cazare pentru 
cei ce vin cu marfă, un loc de 
parcare ș.a. Să le dea 
Dumnezeu puterea să-și atingă 
scopurile!

/ \ Fiecare bloc cu 
centrala lui

Primarul orașului are o idee 
foarte prețioasă și anume 
aceea de a se instala la fiecare 
bloc centrală pentru termoficare 
și asigurarea apei calde. După 
ce se va obține cota de gaz ne
cesară - se speră să se facă 
rost de ea - vor începe lucrările 
în vederea rezolvării definitive a 
încălzirii apartamentelor și asi
gurării apei calde în blocuri.

La noul sediu se 
lucrează

La noul sediu al Primăriei și 
al consiliului local lucrările nu 
înaintează cine știe ce dar nici 
nu s-au oprit de tot. Pentru 1998 
s-au prevăzut a fi cheltuiți aici - 
din fondul de salarii și nu din 
investiții - circa 1 miliard de lei. 
Echipe ale constructorului S.C. 
CONDOR S.A. lucrează la reali
zarea izolației clădirii, a scărilor, 
instalației de încălzire și de scur
gere ș.a. Tâmplăria de aluminiu - 
ușile și ferestrele - a fost deja 
montată creându-se astfel con
diții pentru a se lucra în interiorul 
clădirii în anotimpurile friguroase.
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[ Comerțul-la
L cota de avarie? j________;

i
1 
I

Cota de avarie este, mai ales, ■ 
un termen economic și se folo- 1 
sește în cazul în care se denu- | 
mește o unitate aflată pe punctul i 
de a se prăbuși. Termenul nu ne 1 
aparține și a fost folosit chiar de I 

dl Pantelimon Gurică, directorul 
S.C. Țara Hațegului, atunci când I- 
am rugat să definească activita
tea societății pe c-ne o conduce.

Pagină realizată de 
Cristina ClNDA 

Traian BONDOR 
Foto: Traian MÂNU

- După șa^e i^ni de activi
tate din acest an, bilanțul activi
tății noastre este pe zero - ne-a 
spus dumnealui.

- Adică cum?
- N-am înregistrat nici un profit. 

De fapt prima jumătate a unui an 
este, de obicei, una slabă în rezul
tate. Comerțul este, după părerea 
mea, o activitate speculativă.

- Speculă este un cuvânt 
dur...

- în sensul că nu produce. 
Mai precis ia marfa cu un leu - 
să zicem - bucata și o vinde cu

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I 
I

I un leu și ceva. în acest sens am 
| folosit cuvântul respectiv.
. - Așa da. Câte unități de
I desfacere are “Țara 
| Hațegului"?

- Douăzeci. Zece le-am dat 
în locație. Mai avem circa 85-90 
de lucrători comerciali.

- Cum este aprovizionarea 
Hațegului, die director?

- în unitățile noastre, supra- 
excedentară. Am adus în rețea 
foarte multă marfă, în orice caz 
mult mai multă decât puterea de 
cumpărare a oamenilor. Mai ales 
ținând seama de faptul că uni
tățile economice ale municipiului 
și-au restrâns foarte mult acti
vitatea în ultimii ani.

- La Hațeg sunt și foarte 
mulți comercianți particulari. 
Vă deranjează faptul acesta?

. - Evident că da. Mai ales fiind
că foarte mulți dintre aceștia ne 
fac concurență neloială. De altfel 
nu sunt 250 de privatizați decât 
pe hârtie căci nu puțini și-au oprit

| activitatea, alții au falimentat.
- Cum de "Țara Hațegu- 

■ Iul” încă nu s-a privatizat în 
| totalitate?
I - 60% din capital s-a acoperit 
1 cu cupoane. Rămâne 40% care
I încă aparține F.P.S. Sperăm să se I 
I găsească o cale cât mai rapidă I 
* pentru privatizarea completă.

«MB mm y

I 
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I



[ Cuvântul liber 13 AUGUST 1998

DIVERSE Primăria

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan, 1800 
mp, în localitatea Beriu. Tel. 
242367 (8585)

• Vând apartament 2 camere, 
multiple îmbunătățiri, Al. Ar
matei. Tel. 622751 (6131)

• Vând urgent apartament 3 
camere, b-dul Decebal. Tel. 
221681, 094 572948 (6134)

• Vând casă 3 camere, cu 
grădină, apă, gaz, în Orăștie. Tel. 
216960 6139)

• Vând apartament 2 camere, 
Micro 15. Tel. 623230 (9313)

• Vând casă Orăștie, str. 
Cloșca, nr.5. Relații Deva, 
212995 (8586)

• Vând Oltcit Club. Tel. 
214794 (6129)

• Vând tractor 651, tracțiune 
față, negociabil. Tel. 666506 
(6135)

• Vând garsonieră confort 1 și 
Oltcit Club 11 RL, 1991, înma
triculat, carte identitate, prețuri 
negociabile. Tel. 655077 (8523)

• Vând oțel beton diametrul 
6, 8, 10, 12. Tel. 213637 (9492)

• Vând motocultivator, conge
lator, mașină cusut electrică, 
combină frigorifică. Tel. 212463 
(6132)

• Vând piese motor Moskvici 
1500 și caroserie. Tel. 667249 
(6137)

• Cumpăr talon ARO 244 D, 
talon Dacia 1300. Tel. 054 
648128 (6143)

•Vindem parchet stejar, paltin, 
95.000, fag, plop, 82.000, inclusiv 
TVA. Orăștie, Mureșului, 10/11, tel. 
241468, după ora 18. (8577)

• Vând canapea, boiler 15 I. 
Informații Orăștie, Mureșului, 
bl.17, ap.2 (8587)

• Vând birou amenajat, dotat 
cu mobilier modern, cu telefon, 
ocupabil imediat, zona Pro
gresul. Informații tel. 230700, 
între orele 16-19. (6186)

• Vând garaj tip Bârcea și un 
loc de garaj, zona Ceangăi 
Deva. Informații tel. 230700, 
între orele 16-19. (6186)

• Vând două mașini înghețată, 
Germania, dozator TEC Corne
lius. Informații tel. 711312, 092/ 
380654 (8955)

ÎNCHIRIERI

• Solicit pentru închiriat 
autofrigorifică. Relații la tel. 
094/860873. (6183) '

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

• Spray contra ejaculării 
rapide, medicamente potență, 
afrodisiace, prezervative spe
ciale. 01-6376273, 092-342629 
(OP).

• S.C. Romintrade ajută 
persoanele disponibilizate cu 
Ordonanța 9 pentru recupe
rarea rapidă a sumei. Relații 
tel. 234048, între orele 9-16 
(OP)

• Sâmbătă, 15 august, cu 
ocazia Sfintei Marii, tineretul din 
satul Sârbi vă invită să luați parte 
la tradiționala nedeie.

municipiului 
Deva

Prin oficii poștale din județul 
Hunedoara

OFERTE DE 
SERVICII PIERDERI

Anunță amânarea 
concursului din 20 
august 1998, concurs 
pentru ocuparea 
unui post vacant de 
arhitect în cadrul 
Serviciului Urba
nism și Amenajarea 
Teritoriului, pentru 
o dată ce va fi comu
nicată ulterior.

Anunțuri de mică publicitate 
la ziarul “Cuvântul 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 
existând 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.

• Doriți 2 milioane/lună în 
buzunar? Sunați azi, start 
imediat. DS MAX Canada 
deschide în România 30 de 
noi divizii de marketing-pu- 
blicitate. Pregătire gratuită 
pentru formare. Experiența nu 
este necesară. 054/627527. 
(6154)

• Doriți să câștigați între 100- 
200 000 lei/zi? Sunați la 094/ 
210257 (6158)

• Efectuez transport persoane 
Bekescsaba. Tel. 069/222259 
(6157)

• Angajăm vânzătoare cu 
experiență și recomandare. 
Vindem calculatoare IBM 386, 
486. Tel. 231951, 625110 
(6114)

• Angajăm în regim de 
urgență lăcătuși mecanici cu 
experiență în confecții me
talice ușoare, sudori electrici. 
Tel. 233266. (6180) -

• Reparăm parbrize fisurate 
și ciobite, tehnologie ameri
cană, tel. 247384. (8584)

• Angajez măcelar și posibil 
colaborator. Informații la Șoi- 
muș, nr. 200. (6181)

• Persoana care a intrat în 
posesia unei femele de rasă 
Boxer este rugată să o aducă la 
stăpân. Recompensă. Deva, tel. 
622197 (6133)

• Pierdut chitanțier cod 14-4- 
1, seria 454951 - 455000, 
purtând sigiliul SC Teofarm SA 
lași, J 22/512/1993, România. 
Chitanțele emise cu seriile 
454957, până la 455000. Se 
declară nule. (6149)

• Pierdut certificat de acționar 
eliberat de SIF Banat-Crișana 
cu nr. 284456996-284457995 
pe numele Chirilă Sabin. îl 
declar nul. (6177)

• Pierdut certificat de înre
gistrare fiscală nr. R5529631 
aparținând firmei SC Metastar 
SRL Hunedoara. îl declar nul. 
(8953)

COMEMORĂRI

ANUNȚ»
Inspectoratul Ju

dețean de Protecția 
Plantelor și Caran
tină Fitosanitară Hu- 
nedoara-Deva scoate 
la concurs două pos
turi de inginer gradul 
II - în data de 3 sep
tembrie 1998,ora 10, 
la sediul I.J.P.P.C.F. 
Deva, str. Aurel 
Vlaicu, nr. 25, telefon 
216147.

Condiții de parti
cipare:

$ Studii supe
rioare agronomie 
sau horticultura

Minimum 3 
ani vechime

Direcția Radio Televiziune 
Timișoara 

Str. A. Demetriade, nr.1
Solicităm constructor pentru efectuarea 

lucrărilor de reparații capitale la Stația TV 
Măgura Boiului.

Informații la tel: 0.56/144911, int. 134 și 136.

X
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VREMEA
Este în încălzire ușoară față de ziua precedentă. 

Maximele vor fi cuprinse între 27 și 33 de grade, iar 
minimele între 12 și 20 de grade C. Izolat se vor 
înregistra averse de ploaie și intensificări de scurtă 
durată ale vântului, mai ales în Crișana. Temperaturile 
vor fi mai ridicate în partea de sud a țării.

"X

S.C. UNIREA PREȘ
(Ziarul Unirea)

Băuturi răcoritoare carbogazoase in butelii de plastic de 0,25; 0,5; 1,5 și 2 litri

SC TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL 
angajează pentru punctele de lucru din Deva și 
Hunedoara: s

MERCHANDISER!
Condiții: - studii medii sau superioare

- garanție materială
- experiență în domeniu
- carnet de conducere categoria B 

Informații la sediul firmei din Deva, str.
Apuseni, nr. 2 sau la telefoanele: 092.231.523, 
092.734.820.

• Amintim celor care au 
cunoscut-o, că se împlinesc 6 
luni de când a plecat dintre noi 
cea care a fost

av. EMILIA ȚIBENSCHI
Parastasul și slujba de 

pomenire vor avea loc sâm
bătă, 15 august 1998, ora 
12,30, la Biserica din Cimitirul 
Ortodox, str. Eminescu, Deva. 
Nu o vom uita niciodată I Ljviu, 
Flaviu și mama. (6140)

• Se împlinesc 6 luni de 
câlîd am pierdut-o pe sora 

noastră

av. EMILIA ȚIBENSCHI
Vei rămâne veșnic în inimile 

noastre. Surorile Elena, Elvira, 
Grațiela. (6141)

SX. Bentocalcar

S.A. Deva
Str. Piața Unirii, nr. 9 

vinde prin licita
ție în fiecare zi de 
luni

- Autobuz IKARUS
- ARO 244
- Autobasculantă 

16 t.
Relații telefon 218943.

GLWLWODLL
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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 8718 lei
1 marcă germană 4907 lei
100 yeni japonezi 5977 lei
1 liră sterlină 14216 lei
1 franc elvețian 5862 lei
1 franc francez 1464 lei
100 lire italiene 497 lei

ANUNȚ
Inspectoratul Ju

dețean de Protecția 
Plantelor și Carantină 
Fitosanitară Hune- 
doara-Deva, str. Aurel 
Vlaicu, nr. 25, telefon 
216147, scoate la lici
tație spațiile de de
pozitare de produse 
pesticide de la C.P.P. 
Orăștie, C.P.P. Ilia și 
C.P.P. Hațeg în data de 
27 august 1998, la se
diul IJ.P.P.C.F. Deva.

Vă oferă en gros și en detail 
Toată gama de

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

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

Alba lulia, Str. Decebal, nr. 27 
Tel. 058/812464, 811420.

1 ■ ■ X

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

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, LA DATA DE 11.08.1998 z

administrator 1

agent comercial 17

agent de asigurare 30

agent reclamă publicitară 5

arhitect 3

arhitect urbanism, peisagis-

tică și amenajarea teritoriului 1

barman 7

bobinator aparataj electric 1

brutar 7

bucătar 3

cofetar 3

confectioner tricotaje

după comandă 15

confectioner - asamblor

articole din textile 85

contabil șef 1

croitor 9

cusător piese la încălțăminte 14

economist în industrie 2

electrician aparate măsură

control și automatizare 1

electronist 3

fochist la căldări pentru

încălziri centrale 1

frezor universal 3

frigotehnist 4

gestionar depozit 1

inginer construcții civile,

industriale și agricole 5

inginer tricotaje, confecții 3

îngrijitor animale 2

lăcătuș mecanic 2

macaragiu 1

maistru în industria

textilă-pielărie 4

mecanic auto 2—------2/

medic veterinar 5

muncitor necalificat 20

operator calculator electronic

și rețele 2

ospătar (chelner) 6

strungar la strung carusel 1 

sudor autogen 5

sudor electric 2

tâmplar mecanic 5

tâmplar universal 7

tehnician constructor 2

tinichigiu carosier 4

tricotor 5

vânzător 28

zidar rosar-tencuitor 3

zugrav, vopsitor 4

tot. locuri de muncă vacante 335

'’Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Oficiul Județean de Forțe de Munca' 
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 z
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"înot de salvare”
Cu prilejul aniversării unui an de la inaugurarea postului 

de prim-ajutor de la baza de agrement - Lacul Cinciș Hune
doara-, aparținând S.C."Siderurgica" S.A., pentru lărgirea 

apaletei de prim-ajutor specific, Filiala de Cruce Roșie

Seminar româno-german

județului Hunedoara-Deva a inițiat un proiect, pe baza că
ruia, cu sprijinul Crucii Roșii Germane, a desfășurat la Băile 
Călan și Lacul Cinciș Hunedoara, la sfârșitul săptămânii 
trecute, seminarul "înot de salvare”.

La instruirea teoretică și practică, condusă de dl Tomas 
Mainzinger - instructor german de specialitate - au participat 
25 de tineri voluntari de Cruce Roșie din județele Hunedoara 
și Cluj, foarte buni înotători. Seminarul a cuprins: “Mijloace 
de prevenire a accidentelor la și în apă” (cu reguli de înot, 
pericole naturale în ape curgătoare și în ape stătătoare, măsuri 
de salvare proprie și pentru salvarea altor persoane); “Cauze 
umane ale accidentelor din timpul înotului” (cu comportare 
la și în apă, pericole deosebite pentru neînotători la folosirea 
ajutoarelor de salvare cum ar fi saltelele de apă, camerele de 
la anvelope etc., înot la distanțe mari, insolație, răcire); “Deces 
în apă" (cu moarte prin înecare și prin înot); “Comportament 
la salvare” (cu măsuri de salvare, mijloace de salvare și 
ajutătoare de salvare și apucare în scopul eliberării prin 
strângere în brațe); și “Exerciții practice de salvare în apă”. 
La încheierea seminarului participanților li s-au acordat 
diplome (certificate). în plan organizatoric menționăm aportul 
Filialei de Cruce Roșie a județului și subfilialelor Călan și 
Hunedoara. Susținerea financiară a seminarului a fost asi
gurată de dl Carl Walter Roth, președintele Subfilialei de 
Cruce Roșie Germană Friedenweiller, care are semnat Acor
dul de parteneriat cu subfiliala de Cruce Roșie Hunedoara.

Dr. Aurel AtTONEANU 
vicepreședinte cu probleme medicale al 
Filialei de Cruce Roșie Hunedoara-Deva

I 
I 
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Sa ne respectam pe noi
respectându-i pe alții

Din strada Avram lancu, 
pe lângă ansamblul Lupei 
Capitolina, o alee urcă în 
pantă lină prin parcul central 
al Devei către scările ce duc 
la cetatea - emblemă a muni
cipiului reședință de județ.

Pe această alee, drumul 
meu se întâlnește adesea, de 
primăvara până toamna, cu al 
unor grupuri care urcă spre ce
tate. După cum încearcă să te 
contacteze pențru o informație 
grupurile sunt alcătuite din vor
bitori de limbă germană sau 
cel mai adesea de limbă ma
ghiară. Când eu sunt cel con
tactat le răspund cum pot folo
sind în comunicare puținele 
expresii din maghiară pe care 
le cunosc, puținele cuvinte în 
germană, în franceză sau în ru
să. Nu-i ce trebuie dar supli-

nește la momentul respectiv 
lipsa informațiilor în una sau 
două limbi de circulație interna
țională despre cetate și conul 
vulcanic de pe care ea domină 
orașul.

Mă rușinez pentru orașul 
meu de absența acestor infor
mații. Și mă mai rușinez de fe
lul cum arată aleea care duce 
la trepte, trotuarul străzii Șt.O. 
Iosif și strada însăși în acea 
porțiune pe care o traversează 
aleea.

Grupurile de care vorbeam 
sau doar persoane izolate, 
mai ales, acelea care urcă la 
Cetate nu se duc pur și sim
plu să vadă orașul de sus. în 
incinta Cetății se află celula în 
care a fost martirizat Ferencz 
David, unul din martirii Refor
mei religioase. Către acel loc

de pelerinaj urcă acei oameni, 
ei fiind în cea mai mare parte 
de religie reformată.

O minte mai obtuză ar pu
tea să mă ia la rost pentru a- 
ceste afirmații. Ce vrei, dom
nule, să le facem ungurilor 
alee de marmură până în vâr
ful Cetății ca să se închine 
memoriei martirului lor? Păgu
boasă gândire. întâi că nu toți 
ungurii sunt de religie refor
mată, cei mai mulți dintre ei 
fiind catolici. Și apoi nu toți re- 
formații sunt unguri. Ei sunt și 
germani, și olandezi, și fran
cezi, și cine mai știe căror po
poare aparțin. Toate acestea 
sunt priviri critice către modul 
cum își primește și-și respectă 
Deva oaspeții.

ton CIOC LE!

-------- - ----------------------------- -■

Ajutor cu sila• ••

Filialala județeană a Parti
dului România Mare, alături de 
filialele din Arad și Teleorman, 
au contribuit și ele cu câte 
ceva la ajutoarele destinate 
persoanelor afectate de inun
dațiile ce au făcut ravagii în ju
dețul nostru. în localitățile Pri- 
caz și Turdaș au fost trimise 
pachete cu alimente și îmbră
căminte în valoare de 15 mili
oane de lei, ajutoare similare 
ajungând și în Burjuc și Tătă- 
răști. în cadrul ultimei conferințe 
de presă însă conducerea fili
alei hunedorene deplângea în
tâmplarea petrecută în comuna 
Zam: adresându-se primăriei 
locale (care cunoștea cel mai 
bine situația celor loviți de șu
voiul apelor), membrii PRM au 
fost surprinși de refuzul pri
marului, acesta "nedorind sub 
nici o formă să primească aju
toare de la PRM". Și cum ajutor 
cu sila nu se poate... (G.R)

r

Zerul ca aliment și medicament
Zerul conține lactoglo- 

bină, lactoză, săruri mine
rale, enzime, vitamine. 
Poate fi folosit tranzitoriu în 
dieta hidrică la copiii cu 
tulburări acute de nutriție.

Este colagog, diuretic, sti
mulează activitatea intes
tinală (câte o ceașcă cu zer 
de 2 ori pe zi); sugarilor li 
se pot da 2-3 lingurițe cu 
zer înainte de supt.

Vino sa vezi
aceasta

Vei vedea cu ochii tăi: până

la 30 august ai conectare

gratuită la serviciul de telefonie

mobilă CONNEX GSM și telefon

Motorola D460 la numai 149 $. în plus, poți să te abonezi la 

noul pachet de servicii CONNEX PERSONAL, serviciul tău din

Deva
QUASAR
Bd. Decebal, bl. R, parter
Tel: 054 - 222 999
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"Crucea a fost ridicată de 
locuitorii satului Obârșa pentru 

sănătatea, pacea și fericirea lor.' 
Preot Lucaci Axente 

(inscripția de pe cruce). 
Foto: Tralan MÂNU

pletam cu fondul clasei, iar mano
pera... cu părinții, cu bunicii,.

Clasele - mai cu seamă cele 
de la etaj - strălucesc de curățe
nie. în clasele a ll-a A și a ll-a B, 
băncile noi dau un aspect deo
sebit. (Inspectoratul școlar jude
țean a înzestrat trei clase cu bănci 
noi).

- în unele clase mai avem doar 
de pus perdelele, de udat florile - 
precizează Valeria Vulc care, 
împreună cu Elena Berzintu, sunt 
ca argintul viu în hărnicie. "Nu ne 
este foarte greu, că ne ajută va
canța mare. Vacanțele din iarnă și 
din primăvară ne mai împing din 
urmă, zorindu-ne la lucru. Dar le 
facem față. Că asta-i munca noas
tră și-i musai să ne-o facem. Că 
altfel învață copiii și altfel muncesc 
dbscălii când în jur e curățenie".

Peste o lună, 700 de elevi din 
cartierul Aeroport al Petroșaniului 
vor păși în Școala generală nr.5, 
pregătită pentru a-i găzdui în cele 
mai bune condiții.

Lucia LICIU

parațn le-am făcut, in școala, anul 
trecut".

- Acele lucrări mari au cuprins 
și împrejmuirea întregii școli cu gard 
metalic pe suport de beton - preci
zează dna Ileana Abraham, secre
tara școlii. Am faianțat grupurile sani-

Printre brazii inalți și sălciile 
pletoase ce o înconjoară, Școala 
generală nr.5 din Petroșani își 
"pitește" zidurile albe, iar ver
deața deasă, umbroasă de la in
trare, îți dă sentimentul că în in
terior e liniște deplină. Acest 
sentiment se risipește de îndată 
ce treci pragul școlii. Mirosul de 
var și vopsea, covoarele și car
petele întinse la uscat, hărnicia 
cu care oamenii școlii muncesc 
pentru a finaliza lucrările de igieni
zare a fiecărei încăperi - totul 
"vorbește" despre seriozitatea cu 
care se pregătește aici deschi
derea noului an de învățământ.

Dl Ludovic Kiss, "omul școlii", 
face de toate. Acum e pe post de 
zugrav-vopsitor. " Mai întâi am 
reparat băncile, scaunele, am 
revizuit instalațiile, apoi am văruit 
grupurile sanitare și le-am vopsit 
în albastru. Iar acum trec la vop
sirea holurilor mari ale școlii, tot 
cu nuanța aceasta de galben, că 
e plăcută. Acum doar împros
pătăm, că lucrările mari de re-

La Școala Generală Nr.5 
PetroșaniX.

tare destinate elevilor și profesorilor, 
am zugrăvit și vopsit interioarele 
întregii școli. Acum împrospătăm, 
unde e nevoie. N-am primit fonduri, 
nici n-am cerut, dacă am beneficiat 
anul trecut de ele: N-am mai îndrăznit 
să ridicăm nasul. Am renunțat la 
ceea ce ar mai fi de făcut în favoa
rea Școlii generale nr.7, unde trebuie 
refăcut acoperișul, ca primă urgență. 
Noi am rezolvat problema acoperi
șului, a șarpantei, acum patru ani. Dar, 
veniți să vedeți clasele.

- în clase ne descurcăm, de ani 
de zile, cum putem - recunoaște dna 
prof. Melania Prune, aflată în acti
vitate. La materialele necesare com-

Hunedoara 
QUASAR 
Bd. Dacia nr. 47
Tel: 054-723 139

Motorola J4bu.

Sună bine. Pentru tine.

Sighișoara 
QUASAR - P&I
Str. Octavian Goga nr. 3M
Tel: 067 -775 614

AUTORIZAT CONNEX ORM OCALIR AUTORIZAT CONNCX ORM OEAICR AuTOAlZAT CONNIX 0111

Crezi că toate o n 
prețurile CP8SC ■

oferta!

afara serviciului, și poți vorbi mai ieftin seara și la sfârșit de 

săptămână.
Numai prin acest dealer autorizat CONNEX GSM:

CONNEX

OZAIRR AUTORIZAT CONNEX OKV UlAltR AUTORIZAT COHHZX OSV JtAUBR AUTORIZAT CONNEX OSU

*

fondul Proprietății de Stat
ANUNȚ PUBLICITAR

pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE
FONDUL PROPRIETĂȚII DE 

STAT - Direcția teritorială HUNE
DOARA, str. 22 Decembrie, nr. 
37A, DEVA scoate la vânzare 
prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în 
conformitate cu prevederile Ordo
nanței de Urgență nr. 88/1997, 
aprobată prin Legea nr. 44/1998, 
40% din acțiunile Societății Co
merciale , ,CORA" - S.A., cu sediul 
în HUNEDOARA, b-dul Dacia, bl. 
A1-2, județ Hunedoara, cod fiscal' 
R2124420, număr de înmatricu
lare la Oficiul Registrului Comer
țului J20/69/1991 având:

Obiectul principal de acti
vitate: comerț cu amănuntul și 
prestări servicii.

Capitalul social (conform ulti
mei cereri de înscriere de men
țiuni la Oficiul Registrului Comer
țului): 3.070.650 mii lei.

Cifra de afaceri (conform 
bilanțului contabil din anul 1997): 
5.347.812 mii lei

Profitul net al ultimului an în
cheiat: 4.699 mii lei.

Structura acționariatului la
data de 30/06/1998 este:
Acționar Nr. acțiuni %
F.P.S. 49.130 40
S.I.F. 61.778 50,3
P.P.M. 11.918 9,7
Alții - -
Total 122.826 100

Prețul de ofertă de vânzare 
este de 25.000 lei/acțiune, iar va
loarea pachetului de acțiuni scos 
la vânzare este de 1.228.250 mii 
lei.DOSARUL/FIȘA DE PREZEN
TARE a societății comerciale poate 
fi procurat zilnic de la Direcția

Teritorială a Fondului Proprietății de 
Stat Hunedoara, între orele 8-16, 
până în ziua precedentă organi
zării licitației, inclusiv.

Prețul de vânzare al DOSA
RULUI DE PREZENTARE de 
2.500.000 lei, taxa de participare 
în valoare de 2.500.000 lei și 
garanția de participare în 
valoare de 36.847.500.lei vor fi 
achitate la casieria vânzătorului 
- sediul Direcției Teritoriale Hune
doara sau în contul numărul 
2511000980000607 deschis la 
B.R.D. - Sucursala Deva

Documentele pe baza că
rora se eliberează DOSARUL DE 
PREZENTARE sunt:

- copie după dovada de 
achitare a prețului DOSARULUI 
DE PREZENTARE;

- buletin de identitate sau pa
șaport (în cazul persoanelor fizice 
române/străine);

- delegație din partea societății 
comerciale ofertante.

Pentru participarea la licitație 
este obligatorie cumpărarea DO
SARULUI DE PREZENTARE.

Licitația va avea loc la data de 
01.09.1998 ora 10.00 la sediul Di
recției Teritoriale Hunedoara.

în caz de neadjudecare la pri
ma ședință, se va organiza cea de- 
a doua ședință a licitației la data de 
08.09.1998 la aceeași oră.

Taxa de participare la cea de- 
a doua ședință de licitație este 
obligatorie pentru toți participanții.

Pentru participarea la cea de-a 
două ședință de licitație se mai pot 
procura DOSARE DE PREZENTA-

RE și de către alți ofertanți în con
dițiile prezentate mai sus.

Pentru persoanele fizice/juri- 
dice străine, plata DOSARULUI DE 
PREZENTARE, a taxei de parti
cipare și a garanției de participare 
se face în contul nr. 
251.100.000.002.423.000.08 de 
devize convertibile, în USD, des
chis la BANCOREX, la cursul valu
tar comunicat de Banca Națională 
a României la data achitării aces
tora.

Pentru participarea la licitație, 
ofertanții vor depune documentele 
prevăzute în H.G. 55/1998, art. 51, 
prevăzute în Secțiunea C a DOSA
RULUI DE PREZENTARE în plic 
sigilat cel mai târziu cu o oră îna
inte de începerea licitației, la sediul 
de mai sus.

Persoanele fizice/juridice stră
ine vor efectua plata Contractului 
de vânzare-cumpărare în devize 
convertibile, la cursul valutar co
municat de Banca Națională a Ro
mâniei, în ziua ținerii licitației.

Ofertanții pot ordona societății 
bancare la care au deschis contul 
principal să emită o scrisoare de 
garanție bancară valabilă 120 de 
zile calendaristice de la data depu
nerii documentelor.

Alte relații privind societatea 
comercială se pot obține de la sediul 
Direcției Teritoriale Hunedoara, d-na 
SECĂȘIU ROZALIA, tel. 211089, 

214503 zilnic între orele 10-13.
Informații suplimentare privind 

oferta FPS se pot obține consul
tând site-ul cu adresa 
www.sof.ro.

http://www.sof.ro
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Comparații privind 
anual la energia electrica

mediu (Urmare din pag. 1)

Dl Adolf Mureșan, liderul 
Sindicatului Energeticienilor din FRE 
Deva, ne-a pus la dispoziție un 
material documentar în legătură cu 
restructurarea sectorului britanic de 
electricitate, precum și cu tarifele medii 
anuale, din 1997, practicate la livrarea 
energiei electrice pentru consumatorii 
finali (fără taxe) în câteva țări 
europene.

La șapte ani de la restructurarea 
sectorului de electricitate - cum arată 
publicația Mondo Economico - 
experții consideră că în Anglia s-a 
creat în mod cert valoare. Distribuirea 
acestei valori a fost însă asimetrică, 
favorizându-i în special pe noii 
acționari, puțin pe contribuabili și 
foarte puțin pe clienți, cel puțin la 
capitolul prețuri. în același timp, 
obiectivul creării unei piețe competitive 
este departe de a fi atins.

Ca urmare a restructurării industria 
energetică și-a îmbunătățit simțitor 
eficiența, reducând schemele de 
organizare a personalului cu 15 la sută 
șl ameliorând competitivitatea bazei 
productive. Totodată s-a îmbunătățit 
substanțial calitatea serviciilor 
reducăndu-se cu 35 la sută 
întreruperile. Cu toate acestea, doar o 
mică parte a beneficiilor din costuri a 
fost transferată consumatorilor. Dacă la 
cliențll Industriali s-a constatat o 
reducere a propriilor tarife în termeni 
reali, deși în ultimii ani tendința se 
Inversează, cllenților casnici le-a mers 
mai rău, după opt ani de lentă dar 
continuă reducere a tarifelor la energia

electrică, ulterior restructurării aceste 
tarife au crescut permanent (în medie 
cu trei puncte peste nivelul inflației din 
perioada 1991-1993).

în privința tarifului mediu anual la 
energia electrică sunt de reținut o serie 
de date de interes. Astfel, la 
consumatorii industriali în 1997 (datele 
pentru România sunt cele din luna 
mai), dacă la noi tariful pe un MW/h 
era de 50,8 dolari, în Anglia costul era

CE NE MAI 
®®ATĂ

STATISTICILE y
de 65 de dolari, în Portugalia 112, în 
Grecia 59, Franța-57, Islanda 66, 
ltalia-101, Spania 79, Austria 81, 
singura țară - Suedia fiind sub nivelul 
nostru, respectiv 45 de dolari.

Referitor la consumatorii casnici, 
unde tariful în România a fost de 35,7 
dolari pe MWh, se poate arăta că cel 
mal ridicat cost - 215 dolari era în 
Danemarca, în Spania tariful a fost de 
191 dolari, în Germania - 180, Austria 
192, Belgia 191, Anglia - 125, Suedia 
- 110, Portugalia 176, deci în 
majoritatea țărilor tarifele fiind de 3-6 ori 
mal ridicate față de cele practicate în 
țara noastră pentru această categorie 
de consumatori.

Dacă se la în calcul tariful la total 
consumatori, rezultă o medie de 48 
dolari pe MWh în țara noastră

comparativ cu 100-129 dolari cât s- 
a înregistrat în Austria, Belgia, 
Danemarca, Italia, Portugalia, 
Spania ș.a.

„Se întâmplă de multe ori - 
susține dl Mureșan - ca atunci când 
susții timp îndelungat o problemă și 
cei care trebuie să o asculte sunt 
surzi, să obosești. Din fericire noi, 
energeticienii, nu am obosit și hu 
vom obosi să susținem că Sistemul 
Energetic Național nu este și nu 
poate fi un teren de experimente 
hazardate și cu atât mai puțin, teren 
de confruntări politice.

Același sistem nu poate fi, dar 
din păcate este, victima unor 
operațiuni de intoxicare a opiniei 
publice prin omisiune sau chiar 
minciună.

Am fost acuzați de 
ineficiență și de faptul că noi 
suntem stavilă în calea 
procesului de restructurare, atât 
a sistemului, cât și a întregii 
economii. In loc de orice alt 
argument contrar, vă punem la 
dispoziție un punct de vedere 
neutru asupra unui proces 
asemănător ce s-a desfășurat în 
Anglia, un tabel cu prețurile la 
energie electrică în România 
anului 1997 șl alături de toate 
materialele anterioare 
susținerile noastre făcute 
diferite ocazii, vă invităm 
trageți singuri concluziile ce 
Impun."

Nicolae TlRCOB

șl 
cu 
să 
se

Vacanță șl 
răfuieli

(Urmare din pag. 1)

CNSMR, de care ortacii din 
Valea Jiului se desoli
darizează, ba o blocare a 
vămilor de către reprezen
tanții din Arad ai Federației 
Sindicale AGROSTAR

Alte răfuieli și achitări 
de conturi se petrec îYi 
ministere, în toate 
structurile. Oameni înfier
bântați de căldură și putere 
fac destituiri șl numiri în 
funcții, împart posturi în 
noile organisme rezultate 
prin restructurarea regiilor 
autonome, promovează 
cadre după principii 
riguros stabilite de 
partidele-forță. Asemenea 
șl în teritoriu. Un primar 
trece de la un partid care a 
pi. i in alegeri la altul 
care a câștigat, sperând că 
va câștiga și data viitoare, 
un director este convins 
să ia și el culoarea celor 
care l-ar putea schimba 
sau menține în fotoliu, un 
lider de sindicat șl totodată 
lider de partid se luptă cu 
el însuși, neștiind exact cu 
cine să voteze.

Și uite-așa, pe fondul 
zăpușelii șl al vieții 
sufocante, românii se mai 
răcoresc bălăcărindu-se 
unii pe alții, din varii motive, 
la toate nivelurile. Doar prin 
discoteci și baruri mai e 
ceva armonie. Dar numai 
până la lăsarea nopții, când 
cliențll pleacă înfierbântați 
spre case, tulburând 
somnul șl visele oamenilor 
obosiți de vreme și de 
vremuri. Șl asta nu doar în 
timpul vacanței.

decât cele naturale, este și 
mai mic... “Pe unii îi țin 
părinții doar câteva zile, 
până se termină alocația, 
apoi îi aduc aici; iar alții 
nu vor 
acasă ”.

Ana
a 

la
din

despărțiți și nu i-a

ei să meargă

Maria, elevă în 
IV-a, ar vrea să 
prietena ei mai 

oraș. Părinții

clasa 
stea 
mare 
sunt 
mai văzut de la Crăciun. 
Lui Melinda (clasa a VI-a) 
i-ar place mai mult aici 
dacă unele educatoare ar 
fi mai bune, dar în altă 
parte n-are unde să 
meargă. Surorilor Nico- 
leta și Irina (clasa a V-a) 
dra directoare le-a promis 
că le va duce în vizită la 
Casa de copii din Brad, 
unde au fost ele și unde se 
mai află frații lor, de care 
le e foarte dor.

Deocamdată ceea ce le 
oferă această vacanță aici 
sunt jocuri, excursii în

Dispensarul Crișcior - Brad, 
dr, Rodica Tuhuf Col(a. 

Pacienfii dispun și de un 
cabinet stomatologic dotat 

cu tot ce este nevoie.
Foto: Tralan MÂNU

Modernizarea
învățământului>

Ministrul Educației Națio
nale, Andrei Marga, a declarat, la 
Cluj, într-o conferință de presă, 
că programul de modernizare a 
unităților de învățământ din 
România prevede ca, până ia 
sfârșitul anului școlar 1998/ 
1999, fiecare școală din mediul 
urban să aibă cel puțin o 
microrețea de patru computere.

Marga a precizat că Ministerul 
Educației a lansat un program 
național de dotare cu computere 
a unităților școlare având în 
vedere necesitatea acestor 
echipamente atât pentru 
procesul de învățământ, dar și 
pentru organizarea unităților 
școlare. Ministrul Andrei Marga 
afirmă că MEN dispune de 130 de 
milioane de dolari pentru 
realizarea programului de 
reabilitare a infrastructurii școlare 
din care face parte și programul 
de echipare cu computere.

Marga a mai declarat că

MEN a contractat un 
împrumut în valoare de 25 
de. milioane de dolari în 
vederea reabilitării școlilor 
din mediul rural. Programul 
va f! pus în aplicare după ce 
Inspectoratele Școlare vor 
raporta Ministerului situația 
din fiecare județ. Programul 
va cuprinde măsuri de 
dotare a unităților școlare 
care sunt solicitate de către 
elevi șl închiderea școlilor 
care nu mai sunt frecventate 
din cauza scăderii demo
grafice constatate în ultima 
perioadă și a îmbătrânirii 
populației din mediul rural. 
Ministrul Educație! Națio
nale a mal afirmat că pentru 
stimularea cadrelor didactice 
să predea în mediul rural, 
Ministerul Intenționează să 
majoreze sporurile salariate 
ale acestora. (MEDIAFAX)

Papa se va adresa 
credincioșilor pe 

internet
Comunicarea prin 

Internet va fl folosită foarte 
curând și de Biserica 
catolică: începând de sâm
băta aceasta, slujbele Papei 
vor putea fi urmărite în di
rect, pe Internet. De ase
menea, credincioșii vor 
putea utiliza rețeaua pentru 
a comunica cu prelațil de la 
Vatican, adresa fiind WWW. 
vatican, va.

PRIVI ALTFEL"
împrejurimi sau în alte 
județe; activitățile gospo
dărești își au de asemenea 
rolul lor în educația 
copiilor, care trebuie să 
învețe să se descurce 
singuri la un moment dat.

Sorina a absolvit școala 
profesională la Hunedoara 
și va fi croitoreasă; fiind 
șase frați acasă, 
au adus-o aici de 
ani: “Nu cred că 
duceam mai
mărturisește ea. Ela, 
puțin entuziastă, are și 
ceva 
peste 
clasa 
plece.
ceea 
fiindcă știm că trebuie să 
muncim 
descurca, 
degrabă 
oamenii 
întotdeauna altfel decât pe
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ceilalți, 
suntem de 
copii”...

Poate că 
vor mai fi 
care vor crede astfel; 
poate că la vârsta asta, 
când sunt nevoiți să-și 
ia viața în propriile 
mâini, mai multi tineri* 1 t
vor avea alături pe 
cineva, poate chiar o 
familie. Este ceea ce se 
încearcă prin noua 
legislație privind protec
ția copilului aflat în 
dificultate, obiectivele 
nemaifiind doar ocro
tirea lui, ci și căutarea 
unui plasament, adică o 
familie care să-l pri
mească sau si-l adopte. 
“Or, după cum s-a înce
put, cred ci schimbarea 
va fi în bine”, conchide 
directoarea Centrului de 
plasament nr.l Orăștie.

știind 
la casa

în viitor 
atâția

că 
de

nu 
cei

părinții 
la șapte 
acasă o 

bine", 
mai 

ea 
nu 
în 
să 
de

“vechime” , 
mult timp 
a XI-aj va 

“Nu ne e
ce ne

aici și 
(fiind

' trebui 
teamă 
așteaptă,

pentru a ne 
Ne e teamă mai 
din
ne

cauză că 
vor privi

A

Umilindu-I pe producătorul 
agricol autohton

(Urmare din pag. 1)

măsuri stimulative, cu efect 
favorabil în perioada 1994-1996, 
fără să fie pus în loc nimic 
altceva. Contrar celor exprimate 
în campania electorală, în loc să 
fie Tmbifnătățite prevederile Legii 
83, aceasta a fost anulată, șl s-a 
înlocuit cu acțiunea cuponladel, 
care s-a dovedit a fi o măsură 
Iluzorie de sprijinire a agriculturii. 
De fapt - sublinia Interlocutorul - 
pe baza acestei politici demo
latoare a ministrului Agriculturii și 
Alimentației s-a ajuns în situația 
ca producătorii autohtoni să nu 
mai poată face față concurenței 
neloiale la nivel european șl 
zonal, având în vedere că în 
Ungaria subvenția este de 25-60 
la sută, în Bulgaria 20-50 la sută, 
Iar în Germania 35-65 la sută, 
față de mult mediatizatul sistem 
din România unde prin cupoane 
agricultura este susținută doar 
cu 6-8 la sută. Prin această 
politică, de fapt producătorul 
agricol român a fost umilit încă o 
dată la nivel european.

O altă cauză, în opinia dlul 
Șteolea, care a determinat 
falimentul agriculturii, o reprezintă 
anularea taxelor vamale pentru 
importul de carne la sfârșitul 
anului trecut (lovindu-i astfel 
puternic pe producătorii autoh
toni și determinând scăderea 
efectivelor de animale cu 30 la 
sută), precum și măsura tardivă 
de majorare a taxelor vamale la 
importul de grâu și făină, care 
nu-și mai atinge scopul deoa
rece comercianții și exportatorii 
din țările vecine, fiind preveniți, au 
luat din vreme măsuri de 
contracarare a efectului majorării 
taxelor vamale de către țara

noastră. Nici problemele legate 
de opinia nefavorabilă ce se 
face privind calitatea necores
punzătoare a grâului șl făinii 
românești nu sunt în folosul 
producătorilor autohtoni. 
Politica actualului guvern este 
demolatoare, de altfel, șl în 
privința Industriei, ca șl a 
întregii economii.

Dl Șteolea a ținut să mal 
precizeze că: "Apreciem ca 
duplicitară, în ceea ce privește 
politica agrară, poziția unor 
reprezentanți ai PD, membri ai 
Comisiei pentru agricultură șl 
silvicultură a Senatului, 
deoarece una declară și alta 
fac atunci când este vorba să 
fie schimbată situația din 
agricultură".

în context dl Șteolea a spus 
că PUNR a susținut șl susține 
acțiunile de protest ale 
sindicatelor din agricultură față 
de Indiferența șl incompetența 
actualei puteri în legătură cu 
prezentul și viitorul agriculturii 
românești, mergând pe Ideea 
ca, după consultarea partidelor 
politice din opoziție șl obținerea 
acordului acestora, la începutul 
sesiunii parlamentare de 
toamnă să fie introdusă o 
moțiune prin care să fie 
sancționată iresponsabilitatea 
actualei puteri față de soarta 
agriculturii, cerând să fie 
renegociate prevederile acor
dului ASAL, introducerea unui 
sistem de subvenție a 
agriculturii comparabil cu cel 
practicat în celelalte țări 
europene, să fie adoptate 
măsuri deosebite pentru 
redresarea agriculturi
românești în ansamblul său.

Cifiniftw!
Nicolae Văduva, cărămidar din Sadova -Dolj, an 

de an la începutul verii sosește în Pui să lupte cu 
argila, cu nisipul și apa pentru a-și câștiga existența - 
ne scrie dl Virgil Butaș. Transformările profunde din 
viața socială nu par să-l afecteze în mod deosebit pe 
bărbatul în vârstă de 48 de ani. El știe că meșteșugul 
îl hrănește cu siguranță pe acela care îl îmbrățișează. 
Cărămida, arsă în cuptor, după 40 de zile de 
expunere la soare, este cunoscută și apreciată în 
zonă pentru calitățile sale deosebite. Câștigul realizat 
din vânzarea cărămizilor acumulate peste vară abia îl 
ajută să supraviețuiască.

MUZEUL BRUKENTHAL 
SOLICITĂ RETROCEDAREA 

A 19 TABLOURI
Forumul Democrat al Germanilor din România « 

(FDGR) și Muzeul Național Brukenthal din Sibiu au înaintat 
Ministerului Culturii și Muzeului Național de Artă din 
București o solicitare de retrocedare a 19 tablouri extrem de 
valoroase, luate In 1948 de la Sibiu din ordinul conducerii 
Ministerului Culturii din acea vreme.

Președintele FDGR, prof. Paul Philippi, și directorul 
Muzeului Brukenthal, Alexandru Lungu, declară că 
reîntoarcerea celor 19 tablouri la Sibiu ar reprezenta o 
îndreptare a abuzurilor și o respectare a testamentului 
Baronului Samuel von Brukenthal.
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