
BACALAUREATUL 
A ÎNCEPUT FĂRĂ 

INCIDENTE
Prima probă a sesiunii 

extraordinare de bacalaureat din 
august - cea orală la limba 
română - s-a desfășurat fără nici 
un fel de incidente. Subiectele 
au fost de valoarea celor din 
precedenta sesiune iar notele, 
după prima zi (căci proba s-a 
continuat și în 19 august), au 
fost bune, de 7-8 în majoritatea 
lor. Din cei aproximativ 1200 de 
candidați, căzuți la primul Bac sau 
corigenți în acel moment, s-au 
prezentat acum peste 90 la sută 
la examen. Nu s-au înregistrat 
stări tensionate în nici unul din 
cele șase centre unde se 
desfășoară bacalaureatul, nivelul 
de pregătire fiind, în general, 
mulțumitor. Temerile care mai 
există sunt legate de probele 
scrise. Le dorim candidaților să le 

Jreacă cu bine. (V.R.) t

_____________
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Medicamentele, 
nici gratuite, 

nicicompensate
Cum am aflat de ia dna 

farmacistă Ana Stan, 
președinta Colegiului far
maciștilor, farmaciile par
ticulare din Deva și Hu
nedoara nu mai eliberează 
medicamente gratuite sau 
compensate. “Am făcut o 
adresă către Direcția Sani
tară județeană și aștept im 
un răspuns. Cum nu ne 
promite nimeni nimic, 
trebuie să luăm o măsui de 
protecție” - afirma dna 
președintă.

Să sperăm că nu va dura 
prea mult această situație 
care afectează bolnavii, cei 
mai mulți cu venituri 
modeste. (E.S.)

Pentru relansarea producției de carne și ouă 

SX. Avicola Deva-Mintia 
scoate la vânzare și 

active (ferme)
într-o recentă discuție purtată 

cu dl ing. loan Simion, directorul 
S.C. Avicola Deva-Mintia, am 
abordat principalele probleme ce 
stau în atenția conducerii unității 
în această perioadă. Continuând 
eforturile pentru a menține 
unitatea pe o linie viabilă și a o 
face cât mai atractivă în vederea 
privatizării, este de menționat 
faptul că în vreme ce multe 
unități cu profil similar din țară și- 
au închis porțile, iar importatorii 
profită masiv de conjunctură 
pentru a ne sufoca cu niște 
produse avicole de calitate 
îndoielnică, la unitatea de la Mintia 
se produc în prezent circa 10 
tone carne de pasăre pe zi și 
sunt asigurate toate condițiile 
pentru ca din luna septembrie a 
acestui an să se atingă o 
producție de circa 80000 de ouă 
pe zi. Pentru oricine își dă seama 
de ceea ce înseamnă acești 
parametri de funcționare, este 
ușor să fie imaginate și acțiunile 

Copiii de la Școala ajutătoare Săcel - Hațeg ajută după puterile 
lor la întreținerea grădinii școlii.

Foto: Traian MÂNU

ce sunt întreprinse pentru a 
organiza și conduce fluxul 
productiv, de la asigurarea 
hranei și până la valorificarea 
producției obținute, ținând 
seama, evident, de concurența 
ce se face produselor 
autohtone.

Dincolo de aceste rezultate 
favorabile nu poate fi ocolit 
însă nici faptul că, așa cum 
afirma interlocutorul, unitatea 
are acumulate niște datorii, ca 
urmare a decapitalizării, față de 
bancă, Renel, fabrica furni
zoare de nutrețuri combinate, 
precum și la plata asigurărilor 
sociale.

O cale pentru a depăși 
greutățile financiare temporare 
cu care se confruntă S.C. 
Avicola o reprezintă și măsura, 
aplicată de altfel de numeroase 
alte societăți comerciale aflate 

________ Nicolae TÎRCOB 
(Continuare în pag. 8)

- S-a vorbit într-o peri
oadă despre apariția unei 
noi stele în gimnastica femi
nină, Dominique Moceanu...

- Așa cum remarcam 
anterior, Bela are marele merit 
de a fi lansat încă o fetiță 
americană, din fericire pentru noi 
de origine română. Am avut 
plăcerea să vizităm sala în care 
se pregătește Dominique și am 
aflat că părinții ei insistă să fie 
pregătită în continuare de către 
soții Karoly. Aceștia însă au 
lăsat-o pe mâini bune, în prezent 
ea pregătindu-se cu Luminița 
Miscenco, o fostă gimnastă a 
școlii din Deva și sub îndrumarea 
căreia a obținut titlul de cam
pioană absolută la concursul 
internațional “Bunăvoința" orga
nizat în SUA.

Bela este ocupat până peste 
cap, deoarece își axează 
activitatea pe pregătirea în regim 
de tabără a fetițelor ce vin din 
întreaga Americă, unde se 
pregătesc pentru perfecționare 
și selecție la diferite cluburi, iar 
aici își “șlefuiesc” tehnica 
exercițiilor pe aparate.

- După cele relatate, 
vedem că la baza reușitelor 
familiei Karoly există multă 
muncă, strădanii deosebite. 
Ce program de lucru zilnic 
are dl Bela?

- Este vorba despre un pro
gram de-a dreptul de neimaginat. 
La ora 4 dimineața pleacă cu 
motocicleta să-și vadă animalele 
și păsările din perimetrul propriu 
pe care-l gospodărește cu 
ajutorul doar a doi muncitori 
mexicani (I), rămânând suficient 
de lucru și pentru soția sa Marta, 
care se ocupă de evidențe, de 
corespondență, de conducerea 
activității financiare. Aici munca 
nu are ore numărate, ci interesul 

personal te face să lucrezi atât 
cât este nevoie. Ne-am convins 
de acest lucru trecând ziua prin 
orașe, unde nu întâlneai decât 
rareori oameni pe stradă, toată 
lumea grăbindu-se la treabă. 
Excepție fac însă și acolo unele 
cartiere (din păcate chiar în 
centrul Houstonului), unde negrii 
stau adunați ciorchine și îi 
înfruntă până la jignire pe cei ce 
se încumetă să treacă prin zonă.

- Din convorbire am 
înțeles că în regim de tabără 
se pregătesc mai multe serii 
de fetițe. Care sunt costurile 
pregătirii?

- Așa cum ne-a spus Bela 
aici se plătește de către părinții 
fetițelor suma de 350 de dolari pe 
săptămână, sumă în care se 
include pregătirea timp de 6 ore 
pe zi la sală, masa, cazarea și 
toate facilitățile pentru petrecerea 
timpului liber, precum și 

(Continuare în pag. 8)

Bela însoțindu-și fiica spre... altarul fericirii.

transportul de la aeroport cu 
autobuzele proprii a 
gimnastelor.

- în urmă cu câțiva ani 
se spunea că Bela ar dori 
să construiască și la Deva 
un centru internațional de 
perfecționare a gimnas
telor care tind spre marea 
performanță. Ce mai spune 
Bela despre această idee?

- El și acum susține că 
este posibil să se facă un 
astfel de centru, acest lucru 
nu pentru el, nu din interese 
financiare și în dorința de a 
obține avantaje materiale, ci ca 
semn de recunoștință față de 
municipalitate, care i-a acordat 
titlul de cetățean de onoare,

Au consemnat 
Nicolae TÎRCOB, 

__________ Sabin CERBU

• ' * 
CONDUCEREA

DE LA 
„MEROPA" 

HUNEDOARA 
A FOST 

DESTITUITĂ

Consiliul de administrație 
de la SC „Meropa” SA 
Hunedoara, întrunit în ședință 
extraordinară, în data de 12 
august a.c., a hotărât destitu
irea din funcții a directorului 
general Mariana Maiorescu 
și a directorului economic 
Anca Vintez. Motivul: abuzuri 
repetate în încheierea unor 
contracte cu parteneri externi 
și acordarea unor comisioane 
consistente, în timp ce 
unitatea înregistra pierderi în 
producție și datorii la bugetul 
statului.

Numai în cursul anului 1997, 
comisioanele acordate inter
mediarului în afaceri au 
însemnat 2 miliarde de lei. Și 
toate acestea, contrar unor 
hotărâri și avertizări ale 
Consiliului de administrație.

Comisia de cenzori a socie
tății și experți neutri anali
zează activitatea firmei 
„Meropa” Hunedoara în 
ultimii doi ani de zile, urmând 
să propună măsuri corespun
zătoare.

A fost numit în funcția de 
director general interimar 
SC „Meropa” SA Hunedoara 
dna Liliana Rădulea, fost 
director tehnic al societății.

> (O G.)______________________J

Spre luarc-ominte
“Nu mi-a fost dat până acum - îmi 

povestea Pușa, prietena mea - să fiu atacată 
sau prădată de vreun hoț. Citesc mereu în 
presă, aud și văd la TV despre hoții, violuri, 
tâlhării de tot felul - ale căror victime sunt 
oamenii pașnici - care s-au înmulțit atât de 
mult și la noi în România. La început le 
interceptam ca pe riiște întâmplări care nu 
mă afectau, nu mă priveau și, ca atare, nu le 
dădeam o prea mare importanță, cum 
probabil fac toți cei care n-au avut de-a face 
cu pungași, mulțumindu-mă să iau 
cunoștință de acestea ca de orice fapt divers.

într-o zi însă (să fi fost presimțirea?) 
am început să fiu mai atentă la asemenea 
informații, să le iau mai în serios, punăndu- 
mi în același timp întrebarea: “Eu ce aș 
face, cum aș reacționa văzăndu-mă față în 
față cu un hoț?" Și tot eu mi-am dat 
răspunsul: “Nici într-un caz nu m-aș pierde 
cu firea, ci prin atitudinea mea fermă l-aș 
face să dea îndărăt”...

...’’Dar iată că momentul nefast a sosit 
- continuă povestea amica mea. Trebuia 
probabil să mi se întâmple și asta, pentru 
a mai adăuga ceva experienței mele de 
viață. Era într-o duminică dimineața de au-, 
gust, în jurul orei 8,30. Ca de obicei, fiind 
zi liberă, prelungisem somnul de 
dimineață. N-am auzit pași, n-am auzit 
vorbe sau bătăi în ușă și totuși m-am trezit, 
simțind că ceva se întâmplă. în momentul 

în care am deschis ochii, în dormitor se 
afla un tânăr de vreo 18 ani, foarte brunet, 
mai mic de statură. Cerceta atent cu 
privirea, să vadă cam ce ar merita luat. Nu 
i-am dat însă timp nici să gândească, în 
aceeași clipă am sărit din pat, strigând 
tare la el ce caută și cum a intrat, privindu- 
I direct și îndreptăndu-mă spre el. Luat 
apoi la întrebări și de soțul meu - care mă 
auzise din curte - a inventat o poveste și 
anume că-l caută pe dl T, care i-a promis 
că-l angajează. (Reține draga mea că a 
descuiat poarta luând cheia de la locul ei, 
a intrat în curte și apoi în hol, pe un coridor, 
trecând pe lângă sufragerie și bucătărie, 
pentru a intra în cameră)."

La Poliție s-au lămurit lucrurile - mi-a 
mai spus prietena mea. Erau deja acolo 
mai multe persoane care reclamau 
dispariția unor obiecte sustrase de 
“vizitatorul” ei matinal. în cazul acesta este 
vorba.de violare de domiciliu. Am scris 
negru pe alb despre întâmplarea prietenei 
mele spre luare-aminte. Ce aș putea să-i 
reproșez ei? Că nu s-a baricadat? 
Probabil o va face de-acum încolo.

Atenție, deci, oameni buni. Hoții vin 
tiptil, se strecoară ușor, intră de parcă ar fi 
de-ai casei și pleacă cu obiecte de valoare 
sau cu bani. Uneori sunt prinși, alteori însă 
durează...

Estera SÎNA

'--------------------------------------------------------------------\

Guvernul ungar 
tine să ia ființă
Universitatea 

maghiară la Cluj
Guvernul ungar va menține pe 

ordinea de zi chestiunea înființării 
universității (de stat) maghiare de la 
Cluj și este gata oricând să discute pe 
marginea acestui subiect cu liderii de la 
București, a declarat, ministrul ungar al 
culturii și învățământului, Zoltan 
Pokorni, citat de corespondentul 
Mediafax la Budapesta. El a participat la 
deschiderea cursurilor de vară la 
Academia Ady de la Debrecen. Pokorni 
a notat că guvernul ungar are obligația 
de a sprijini contactele spirituale dintre 
țara mamă și maghiarii de peste 
graniță. “Ideal ar fi ca fiecare maghiar 
să beneficieze în patria sa de 
învățământul în limba maternă la cel 
mai înalt nivel. însă dorințele noastre, 
câteodată, dictează un ritm mai rapid 
decât realitatea. Iar realitatea arată că, 
pentru moment, este nevoie de 
continuarea pregătirii profesionale” în 
Ungaria, a declarat Zoltan Pokorni. 
(MEDIAFAX)

Jaful din vistieria țârii
Conducând <lupâ 

deviza ••l>upâ 
noi... potopul”

în vreme ce ministrul Finanțelor 
dl Daniel Dăianu se zbate ca 
peștele pe uscat și se dă de 
ceasul morții pentru a mai găsi 
niște resurse de diminuare a 
deficitului bugetar cu 8000 miliarde 
lei la prima rectificare, iată că ne 
parvin știri din cele mai 
neașteptate privind creșteri 
salariale inimaginabile pentru 
stăpânire, conducerile administra
tive de la toate nivelurile și pentru 
mai multe categorii de suspuși ai 
perioadei. Când se afirmă că avem 
un buget de austeritate, probabil 
că asta este doar o poveste 
pentru adormit copiii, sau mai e- 
xact spus electoratul, din moment 
ce pentru pensionari sau unele 
categorii de salariați nu se găsesc 
resursele financiare necesare să 
le amelioreze cât de cât condițiile 
de viață, există din belșug bani să

fie mărite câștigurile lunare ale 
demnitarilor și parlamentarilor, 
ale primarilor, prefecților, 
adjuncților, vicilor și multor- 
multor categorii de șefi și șefuleți 
de prin unele instituții centrale și 
locale, creșterile avute în vedere 
însemnând în cele mai multe 
cazuri dublări și triplări de salarii 
dintr-un singur condei, toate 
astea pe buzunarul și pe 
spinarea contribuabilului de 
rând. Toate astea se întâmplă în 
vreme ce, cum bine ne amintim, 
personalului din domeniul 
sanitar, după grele lupte, i-a fost 
acceptat, motivându-se starea 
de austeritate bugetară, un spor 
de abia 35 la sută (!)

Ca să salveze situația fără 

________ Nicolae TÎRCOB 
(Continuare în pag. 8)
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Tabăra Școlară Sântâmărie-Orlea

Plină la capacitate
Ca în fiecare an, Tabăra Școlară Sântămărie - Orlea și-a 

deschis larg porțile pentru elevi din toate părțile țării, veniți aici 
spre a-și petrece zile de vacanță de neuitat.

La data documentării noastre la Sântămărie - Orlea se 
afla cea de-a treia serie de copii. Cei 153 de elevi aparțin 
Școlii Generale nr. 5 Mangalia, jud. Constanța, reprezentanți 
ai tuturor claselor, inclusiv de liceu.

Despre condițiile existente aici am vorbit cu personalul 
aflat la conducerea taberei, respectiv dnele: Eugenia Neamțu, 
director, Nicoleta Turc, administrator și Haydee Covaci - 
Romașcu, animator de serie.

Am aflat astfel că cele 48 de căsuțe a câte 3, respectiv 4 
locuri, pictate cu figuri ale personajelor din basme și desene 
animate, sunt pline la capacitate. Căsuțele au fost de curând 
mochetate și dotate cu coș de gunoi, ceea ce face ca în 
permanență curățenia să fie păstrată.

Cantina încăpătoare are 300 de locuri, astfel încât întregul 
efectiv servește masa în același timp. Listeld de meniu se 
stabilesc de către organizatori, împreună cu cadrele didactice, 
ținându-se cont de preferințele școlarilor. în incinta taberei 
funcționează un chioșc care îmbie la tot felul de dulciuri și 
sucuri răcoritoare.

Dna Nicoleta Turc, în calitatea sa de administrator, ne-a 
vorbit despre pregătirile care au precedat deschiderea taberei. 
Dintre acestea am considerat demne de consemnat câteva: 
schimbarea acoperișului cantinei, zugrăvirea interioarelor, 
igienizarea și modernizarea grupurilor sanitare etc.

Din activitățile desfășurate la nivelul taberei nu lipsesc 
excursiile, drumețiile, jocurile sportive, concursurile și 
programele artistice și, bineînțeles, discoteca la lăsarea serii.

Cristina CÎNDAk

r

PASAGERI X
TURBULENȚĂ

Pasagerii turbulenți sau aflați 
sub influența băuturilor alcoolice 
pe avioanele liniei aeriene British 
Airways vor fi avertizați printr-un 
fel de “cartonaș galben", care va 
lua forma unui avertisment 
verbal, iar în caz de recidivă ar 
putea fi chiar arestați de poliție, 
la aterizare, a anunțat compania, 
citată de AFP. Această măsură 
va fi pusă în aplicare începând de 
la 1 septembrie pe toate zborurile 
internaționale ale British Airways. 
Inițiativa are drept scop 
reducerea incidentelor de la 
bord, al căror număr a crescut cu 
400 la sută în ultimii patru ani.

Stewardesele companiei 
British Airways se plâng din ce în 
ce mai des de problemele pe 
care le au cu pasagerii care nu 
respectă indicațiile echipajului, 
refuzând chiar să țină cont de 
interdicția de a fuma. De acum 
înainte, cei care creează astfel 
de probleme se expun riscului 
de a fi arestați la aterizare și de a 
plăti toate cheltuielile suplimen
tare generate de ignorarea 
regulamentului de zbor.

Luna trecută, un pilot al 
British Airways, care zbura de 
la Londra la Rio de Janeiro, a 
fost silit să aterizeze în 
insulele Tenerife pentru că un 
pasager aflat sub influența 
alcoolului a încercat să intre 
cu forța în cabina de pilotaj.

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

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCA VACANTE, LA DATA DE 18.08.1998

administrator 1
agent comercial 18
agent de asigurare 30
agent pază și ordine 12
agent reclamă publicitară 5
arhitect 3
arhitect urbanism, peisagis-

tică și amenajarea teritoriului 1
barman 6
bobinator aparataj electric 1
brutar 5
bucătar 3
cofetar 3
confectioner tricotaje după
comandă 15
confectioner - asamblor
articole din textile 85
contabil șef 2
croitor 9
cusător piese la încălțăminte 14

dulgher pentru construcții
---- 'X

3
economist în industrie 2
electrician ap.măsură
control și automatizare 1
electronist 3
faiantar 2
frezor universal 2
frigotehnist 4
gestionar depozit 3
încărcător-descărcător 1
inginer construcții
civile, industriale și agricole 5
inginer tricotaje confecții 3
instalator apă-canal 2
lăcătuș mecanic 5
maistru în industria textilă
pielărie 4
mecanic auto 2
muncitor necalificaf 23
operator calculator

x;----------------------------------------------------------------------------- -------- n
electronic și rețele 2
ospătar (chelner) 6
secretar dactilograf 3
șef depozit 1
sudor autogen 5
sudor electric 1
strungar la strung carusel 1
tehnician constructor 2
tâmplar mecanic 5
tâmplar universal 10
tricotor 5
tinichigiu carosier 4
vânzător 30
zidar rosar-tencuitor 7
zugrav, vopsitor 7

tot. locuri de muncă
vacante 367
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E Motorola!
E de sezon
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OFERTASPECIALĂ!

CONNEX
Sună bine. Pentru tine.

/ANA ELECTRONIC
Calea Dorobanților, Nr.102 
Sector 1
Tel/Fax: 01/230.42.33, 01/230.42.61.

conectare gratuita 
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 mal ieftin seara și 
la sfârșit de săptămâna.

Recuperarea datoriilor la 
asigurările de sănătate

' Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Oficiul Județean de Forțe de Muncă 
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_____________ .

Joi
20 august

TVR I
9.00 TVR Cluj 10.05 TVR 

lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Pentru dvs., doamnă! 
(r) 13.00 George Enescu, 
alesul lui Dumnezeu (r) 14.10 
Perla Neagră (s/r) 15.00 Dia
log. Actualitatea editorială 
16.00 Conviețuiri 17.00 
Charlie Chaplin (do) 17.30 
Timpul Europei 18.10 Simba, 
regele Leu (d.a) 18.35 
Hollyoaks (s) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 284) 19.55 
Doar o vorbă... 20.00 Jurnal, 
meteo, sport 21.00 Freud: în 
numele zeilor (s, ep. 3) 22.10 
Cu ochii’n 4 (anchetă) 22.50 
Jurnalul de noapte 23.00 
Dintre sute de catarge... '

străine. Spaniolă 15.35 
Regina celor 1000 de ani (d.a) 
16.00 Veropica - Chipul 
iubirii (s) 16.50 Tribuna 
partidelor parlamentare 
17.00 Ceaiul de la ora cinci... 
19.10 Față în față cu autorul: 
Mircea Dinescu 19.40 
Atletism CE de la Budapesta 
21.40 Elissa Rhais (dramă 
Franța 1993)

TVR 2
8.30 Credința lui Moromete 

(do/r) 9.40 Varietăți 
internaționale 10.00 Un 
secol de cinema (r) 11.00 
Comorile lumii (do/r) 11.30 
Cultura în lume (r) 12.00 Sun
set Beach (s/r) 12.45 Doar o 
vorbă... (r) 13.00 Medicina 
pentru toți (r) 14.00 Em. în 
limba germană 15.10 Limbi<___________

ANTENA I
10.00 Planeta vie (do) 10.30 

Animal Show (s) 11.00 
Cocoșii (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, ep. 20) 16.05 
tluzii (s, ep. 26) 17 00 Golden 
Brâu și voie bună! 18.00 
Decepții (s, ep. 2) 19.30 Dal
las (s, ep. 70) 20.20 Twin 
Peaks (s, ep. 14) 21.15 
Cronici paranormale (s, ep. 
36) 23.00 Știri/Sport 23.15 
Nash Bridges (s, ep. 25)

PRO TV
9.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 

10.00 Nemuritorul (s/r) 10.45 
Seaquest (s/r) 11.30 Fiica

Un număr de 85 de inspectori 
financiar-contabili de la 41,de Direcții 
Sanitare s-au întâlnit, în perioada 11-16 
august, la Mogoșa pentru a stabili un 
program de măsuri în vederea recuperării 
datoriilor la fondul special de sănătate. 
Inspectorii financiar contabili susțin că 
legislația actuală nu prevede măsuri destul 
de ferme de sancționare a agenților 
economici rău platnici, iar din această 
cauză Direcțiile Sanitare acumulează 
datorii importante către diferiți furnizori. Ei 
speră că ministrul Sănătății, Hajdu Gabor, 
de profesie jurist, va elabora mai multe 
proiecte de hotărâri de Guvern care să 
stabilească clar competențele Direcțiilor 
Sanitare în cazul agenților economici cu 
datorii mari la bugdtul asigurărilor de 
sănătate.

oceanului (s) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.30 Bodily Harm 
(thriller SUA’95) 15.15 Tânăr 
și neliniștit (s) 16.10 Nano (s) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Suflet de femeie (s) 18.00 Fa
milia Bundy (s) 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Chestiunea 
zilei 18.35 Familia Bundy (s) 
19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Melrose Place (s, ep. 89) 
21.15 Nikita (s, ep. 23) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld 
(s, ep. 141)22.45 Știrile PRO 
TV 23.15 Highlander (s, ep. 
10)

ACASĂ

PRIMA TV
10.00 Celebri și bogați (s/ 

r) 12.00 Pretutindeni cu tine 
(s/r) 13.00 Știri 13.15 
Starea de veghe (talkshow/ 
r) 15.00 Știri 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 (s) 20.15 
Contralovitura (s, ep. 16)
21.15 Poveste despre Viet
nam (f. a. SUA 1986) 23.00 
Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)
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Z) BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Riscați să pierdeți bani din 
cauza neatenției. La serviciu 
lucrurile nu stau prea bine, 
căci vor fi discuții aprinse. O 
instabilitate nervoasă 
cuprins din senin.

□ TAUR 
(21.IV - 21.V)

Veți împrumuta bani unui 
prieten care este spitalizat. 
Aveți șanse de a rezolva 
lucruri mărunte; grăbiți-vă 
deci. Asocierea cu pbrsoane 
mai tinere vă favorizează.

O GEMENI 
(22.V - 22.VI)

Nu veți reuși să plecați în 
călătoria propusă și cu atât 
mai bine căci altfel nu era 

o

v-a

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) 14.00 Man from 
del Rio (f/r) 16.00 Omul mării 
(s) 17.00 Marielena (s)
17.45 Din toată inima (s)
18.30 Concursul de Acasă
18.45 Din toată inima (s)
19.30 D.a. 20.00 Dragoste și 
putere (s) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s) 21.30 Verdict: 
crimă! (s/r) 22.30 Front Page 
(co. SUA ’74)

PRO TV - DEVA
06.10-06.30 Desene ani

mate 06.30-06.45 Program 
comercial PRO TV Deva 
06.45-07.00 Știri locale (r) 
10.00-10.45 Program co
mercial PRO TV Deva 
22.05-22.20 Știri locale

ANTENA l-DEVA
10.00-10.15 Știri (r) 

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

exclus un accident sau 
pierdere mare de bani.

O RAC 
(23.VI - 23.VII)

Cineva din familie va avea 
o problemă de sănătate, pe 
care tinde s-o neglijeze. 
Insistați să fie mai atent, să 
se interneze. Starea dv. 
psihică nu-i prea bună, dar 
nu va dura mult.

O LEU 
(24.VII ■ 23.VIII)

Program încărcat, dar aveți 
energia de a-l realiza. Evitați, 
pe cât posibil, activitățile 
fizice că există riscul unor 
accidente.

O FECIOARĂ 
(24.VIII - 22.IX)

Discuțiile ce le provocați 
nu vor aduce lămuririle 
dorite. Lăsați lucrurile să se 
rezolve de la sine. O femeie 
vă va da informații 
interesante.<___________

O BALANȚĂ N 
(23.IX ■ 23.X)

Datorită unei acțiuni 
nechibzuite, riscați să 
distrugeți ceea ce ați obținut 
cu trudă. Doar puterea de 
discernământ și autocon
trolul v-ar putea ajuta să 
depășiți această zi agitată.

O SCORPION 
(24.X - 21.XI)

Deși sunteți cam 
tensionat, ați putea încerca 
să demarați unele acțiuni 
gândite de mai multă 
vreme. Cu prudență, aveți 
șanse de reușită.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI ■ 20.XII)

Elanul dv creator se va 
resimți în orice activitate pe 
care o veți aborda. 
Persoana iubită așteaptă 
un răspuns promis de mai 
multă vreme. Nu aveți 
motiv să trageți de timp.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Sunteți împrăștiat și nu 
reușiți să vă concentrați 
asupra lucrărilor de la 
serviciu. Afacerile dv vor 
înregistra o evoluție pozitivă, 
cu condiția să nu investiți.

5 VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Șanse de a vă remarca 
pentru ideile dv reușite. Un 
prieten vă este alături în tot 
ceea ce doriți să 
întreprindeți. Dorința dv de 
afirmare este mare.

O PEȘTI 
(19.11 ■ 20. III)

Azi dați dovadă de 
incapacitate și s-ar putea să 
aveți pierderi materiale. Copiii 
vă vor aduce în schimb o 
mare bucurie, făcându-vă să 
uitați de toate relele.

nefcescei»
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Azi - șantiere, mâine - 
spații școlare în 

haine noi
- Suntem, după cum vedeți, 

în plin șantier și aici, la Școala 
generală din Orăștioara, și în 
satele Costești și Grădiștea 
Muncelului. Aici, în cele 8 săli de 
clasă, în sala de sport, în atelier 
și grădiniță, se fac reparații, se 
zugrăvește și se vopsește (u- 
nele uși vor fi înlocuite), baza 
sportivă se asfaltează, renovăm 
împrejmuirea metalică, iar curtea 
școlii o vom betona. La Grădiș
tea de Munte - unde școala 
ajunsese în paragină - am pornit 
de la acoperiș din țiglă, șar
pante, scocuri pentru scurgerea 
apei pluviale și am ajuns la repa
rațiile interioare, la zugrăvelfși 
vopsitorii. S-au făcut și patru 
copertine noi pentru scară (do
uă la căminul cultural). E în lucru 
și împrejmuirea școlii cu gard 
metalic, pe soclu din beton. Se 
lucrează cu spor și la școala 
primară din Costești. Sunt echi
pe de la S.C. "Elvis" Beriu și S.C. 
"Nicu llie", oameni vrednici, res
ponsabili în tot ce fac, așa că, în 
septembrie, la deschiderea no
ului an de învățământ, vom fi bu
curoși să primim copiii în școli 
îmbrăcate în haine noi - mărtu
risește dl prof. Vasile Pantiloiu, 
directorul Șc.gen. din comuna 
Orăștioara de Sus. Lucrările la 
școlile primare și la grădinițele 
de la Bucium, Ludești, Ocolișu 
Mic sunt încheiate, s-au reparat 
acoperișurile (unde a fost ne
voie), s-a zugrăvit, s-a vopsit, s- 
au mochetat grădinițele, care au 
fost dotate cu mobilier nou, a- «____________________________

decvat vârstei și gustului co
piilor. S-au făcut, în acest an, 
eforturi extraordinare pentru 
copiii noștri!

- Dar aceasta înseamnă 
fonduri serioase.

- Avem mare noroc de o 
sponsorizare deosebită. Ne-a 
facilitat-o dl Vladimir Brilinschi, 
care, cunoscând o asociație, s-a 
gândit la noi și ne-a pus în legă
tură cu ea. Este vorba despre 
asociația "Tinerele mame" din 
Luxemburg. O asociație care 
numără vreo 200 de luxembur
ghezi și care, de trei ani încoace, 
ne sponsorizează. Săptămâna 
trecută a plecat de aici familia 
care conduce asociația. S-au 
investit, în școlile și grădinițele 
noastre, în acești trei ani, cca 
500 milioane lei, valori care se 
văd în reparații și dotări - atât 
mobilier cât și material didactic.

Cât a ținut vacanța mare, în 
școlile primare și în grădinițele 
de pe sate, cât și în școala ge
nerală din comuna Orăștioara de 
Sus, a fost un adevărat șantier. 
El a mai rămas doar în trei loca
lități ale comunei, unde lucrările 
înaintează cu spor, urmărite în
deaproape *de dascălul Vasile 
Pantiloiu, cel care nu și-a permis 
răgaz în vacanța mare. "Amân 
concediul pentru altă dată. Dacă 
văd spațiile școlare îmbrăcate în 
haine noi, mă simt odihnit". "

E odihna pe care ți-o dă mul
țumirea pentru lucrul bine făcut.

Lucia L/C IU

joi.................. ........ ~~~— ■ ------------—  ------ s

La Deva
Permanente lucrări de 
primenire a orașului

Fotoreporterul nostru a surprins în imaginea de mai jos o echipă 
care lucra zilele trecute la întreținerea zonelor verzi pe strada 
Dorobanți din Deva.

Asemenea lucrări de întreținere, respectiv de plivit și prășit 
trandafiri și gard viu, se fac în toate zonele verzi din municipiu, cum 
spunea dna ing. Francisca Cristea de la Sectorul de salubritate - 
zone verzi al primăriei. Recent, s-a terminat toaletarea spațiilor de pe 
bulevardele "Decebal" și "Bălcescu", precum și de pe strada Avram 
lancu. A treia echipă a sectorului acționează pe DN 7, respectiv la 
tunsul, plivitul și prășitul gardului viu de pe aliniamentul șoselei.

în următoarele două săptămâni aceleași lucrări de primenire a 
parcurilor, scuarurilor și rondourilor cu flori, ca și cositul ierbii, vor fi 
efectuate pe bulevardul 1 Decembrie, în zona Ulpiei și hotelului 
Sarmis, a Casei de Cultură, pe bulevardul luliu Maniu (fosta stradă 
Libertății), în partea centrală a orașului vechi. în paralel, se mătură 
zilnic pe străzile importante din municipiu, după un grafic stabilit din 
vreme.

Cum seceta excesivă a afectat pe alocuri florile, se vor face 
completări peste tot acolo unde florile de vară s-au uscat.

Eforturile permanente ale celor angajați să se ocupe de cu
rățenia și aspectul îngrijit al orașului în ansamblu trebuie apreciate, 
dar și susținute de către fiecare locuitor al său. Prin efectuarea 
curățeniei în jurul propriei locuințe sau loc de muncă, prin păstrarea a 
ceea ce s-a creat frumos și util pentru toți.

Estera SÎNA

Pe strada Dorobanți din Deva, echipa condusă de 
Judith Nemes lucrează la întreținerea zonelor verzi.

Foto: Traian MÂNUV------------------------------------------------------------------------------------------------ /

După multe discuții și 
frământări în conducerea 
Clubului CSM Reșița, Con
siliul de administrație al clu
bului a decis readucerea lui 
loan Sdrobiș ca antrenor prin
cipal la reșițeni. Președintele 
clubului, Marius Popescu, 
are de gând să facă tot ce 
este posibil pentru ca CSM 
Reșița să redevină o echipă 
puternică și să obțină rezul
tate pe măsură. Ca antrenor 
secund ar putea fi Victor 
Roșea. Până ieri, el a decli
nat oferta și se încearcă con
vingerea lui.

UNimm
H.K. Bekescsaba•

Remin Deva
23-23

La Timișoara, în Sala 
sporturilor "Olimpia", s-a des
fășurat până azi un turneu de 
handbal feminin la care au 
participat echipele ILSA Timi
șoara din ligă (organizatoa
rea turneului), H.K. 
Bekescsaba, precum și divi
zionarele A, Remin Deva, 
Textila Sebeș și Săvinești din

- ■■ -

super-ligă. Miercuri, în meciu ț 
cu Bekescsaba (locul 6 în 
campionatul ungar trecut în j 
prima divizie), devencele au J 

reușit un egal 23-23 dup t 
un meci frumos, spectacuh 
Amănunte despre turneu, 
meciurile susținute di , 
Remin, în pagina sport de ■ 
miercurea viitoare. {S.C.)

Antrenorul
Sdrobiș din nou

la Reșița
După cum se știe, sâm

bătă, 22 august, CSM Reșița 
primește replica echipei Ra
pid. După conflictul Sdrobiș 
Lucescu din campionatul tre 
cut meciul dintre cele două j 
combatante devine foarte in
teresant. Numai că de la | 
Reșița au plecat 3 jucători 
dintre cei mai buni și CSM nu ! 
stă deloc pe roze. în plus, i 
portarul Boșca poate fi sus
pendat (după eliminarea de 
la Onești), iar portarul de re
zervă Popa plecase de la 
Reșița din cauza lui Sdrobiș! 
(S.C.)

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

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

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

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

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

Tarife
CONNEX PERSONAL

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

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

PERSONAL
Serviciul tău din afara serviciului
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- De 37 de ani trec pragul 
acestei școli. Și-l trec cu tot 
c 'r-igul! Nu știu cum ar fi altfel?

< uoar 4 ani am lipsit din școală
- perioada cât am urmat Liceul 
Pedagogic din Deva. Aici am 
început clasa a lll-a primară, în 
toamna lui '61, când s-a dat în 
folosință Școala generală nr.5 
Petroșani. Era prima școală 
generală din cartierul Aeroport. 
Și aici, în școala în care am 
crescut, am fost 
repartizată, la 
absolvire, în 
1972, ca 
învățătoare.

Dna înv.
Lize Iote Varga
mângâie cu privirea vârfurile 
multe ale brazilor umbroși de ia 
intrare, ce depășesc acoperișul 
școlii. "Atunci, când eram 
elevi, au fost sădiți. Și uite-i! 
Așa au crescut și generațiile de 
copii care au trecut prin școala 
noastră. Acum, în septembrie, 
voi începe iar cu clasa /".

- A câta generație va fi 
aceasta ?

■ Nu știu. Nici n-aș vrea să 
țin o asemenea statistică. Tot 
ce am învestit cu suflet, în 
suflet de copil, a rodit în timp. 
Probează ceea ce spun

( 

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

izelote

conduita în școală și-n viață a 
foștilor mei elevi. Știu că în 
septembrie încep iar cu cei 
mici, din clasa /. Și, Doamne, 
cât e de frumos, cât e de 
greu, și cât de mult îmi place!

Doamna Lizelote îmi 
vorbește apoi despre propriii 
copiii: fiica a terminat Liceul 
Teoretic din Petroșani, ia o 
clasă bilingvă, fiul e în ultimul 
an la o școală profesională.

Și ochii-i mari parcă i 
se luminează 
mai mult când 
vorbește despre 
ei.

- Spuneți-mi,
tatăl dv., Oskar Ghilik, 

ce! ce mânuia cu atâta har 
penelul, mai cu seamă în 
peisaje de un colorit superb, 
v-a lăsat moștenire talentul?

- Ceva, ceva. Acel ceva 
care m-a ajutat la clasă, să-i 
ajut la rândul meu pe elevi în 
însușirea scrierii frumoase, ia 
desen...

- Poate v-a lăsat și 
generozitatea, sufletul său 
mare față de semeni.

- Poate.

Lucia LICIU

Lecții de bună dispoziție
- Cu cât fugi mai mult, cu atât 

te depărtezi mai tare de moarte” - 
spune un proverb. Cei care au 
izbutit să-și înfrângă inerția, 
acordându-și zilnic spațiu pentru 
mișcare, l-au verificat. Mișcarea 
cehiibrează, ne împacă cu lumea 
Și ne alungă gândurile cenușii. 
D.rn r.vața, în dreptul ferestrei larg 
deschise, faceți exerciții de 
gimnastică. Inspirați adânc' și 
exprați cu putere, conștientizând 
că vă încărcați cu energie și 
sănătate. Alergați după-amiaza sau 
seara într-un loc cu aer curat. 
Optimismul americanilor se explică 
în mare măsură prin cultul mișcării.

1
I
IF

- încercați să vă schimbați ■ 
culoarea părului. Cea mai mică * 
schimbare vă dă un nou impuls. | 
Dacă nu îndrăzniți, încercați mai ■ 
întâi cu un șampon colorant ' 
care vă dă o nouă nuanță.

- Nu uitați că baia de 
picioare relaxează. Turnați într- 
un lighean cu apă caldă câteva 
picături de ulei aromat 
(levănțică, măghiran, portocală) 
și țineți picioarele în apă 20 de 
minute. Aburii care se ridică 
acționează și asupra căilor 
respiratorii, creându-vă o stare 
plăcută, de bună dispoziție. 
Efectul este deosebit.

I
I
I

I
II

I
I 
I

I
■
I 
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bunică
Mereu mi-a fost teamă de 

bătrânețe, mereu am dorit să 
mor înainte de a îmbătrâni, 
să scap de povara anilor 
cărunți. De la o vreme însă 
îmi doresc să ajung și eu 
bătrână, reușesc să accept 
bătrânețea și mă împac cu 
gândul ei și toate acestea 
pentru că îmi doresc să fiu și

eu bunică, să-mi pot iubi 
nepoții așa cum eu am fosl 
iubită de toate bunicile mele. 
Probabil acesta este sensul, 
împlinirea anilor bătrâni, să 
vezi că lași în urma ta un 
suflet, că ai urmași ce-și vor 
mai aminti de tine.

Bunicile mele cu părul 
cărunt și haine cernite... 
Când mă gândesc la voi 
blândețea și căldura mă 
inundă. Miros de pâine 
coaptă în cuptor, prăjituri și 
dovleac copt, supa de cartofi 
și compotul de prune, 
mușcate roșii, prispa casei și 
ardei înșirați să se usuce la 
soare, grădina cu mere roșii, 
nuci și struguri și iarna în 
camera mare cu miros de 
gutui.

Amintiri dragi, frânturi de 
memorie prin care trăiți aici în 
sufletul meu. Voi ce îmi dați 
un sens gândului bătrâneților 
mele. Amintiri ce vor dăinui 
cât voi fi eu. însăși 
bătrânețea pare alta acum și 
nu mi-e teamă căci sper să 
fiu ca voi... îmi doresc să fiu 
și eu Bunică dăinuind în 
amintirea nepoților mei.

Ina DELEANU

CUM 
SCĂPĂM 

INSOMNII
Când eram mici poveștile 

spuse de bunici ori citite de 
părinți aveau darul să ne trimită 
rapid în lumea viselor. De altfel 
n-am auzit de copii care să 
sufere de insomnii. Poate și 
pentru că la vârsta lor răutățile 
de tot felul ca și apăsătoarele 
griji le sunt străine. De aceea 
acesta ar fi un prim punct în 
combaterea insomniei: înainte 
de a adormi să nu ne mai 
gândim la ce-am făcut sau 
urmează să facem, eventual să 
evităm filmele ori emisiunile 
încărcate de violență și 
tensiune.

între sfaturile date pentru 
îndepărtarea insomniei care-i 
chinuie pe mulți am găsit și 
unele cu caracter religios. 
Acestea recomandă celor ce nu 
pot dormi să meargă la biserică, 
să se spovedească și să se 
împărtășească, să dea slujbe 
pentru sănătatea rudelor dar și 
a dușmanilor, să ia apă sfințită. 
Cu această aghiasmă trebuie 
stropit prin casă, așternutul și 
hainele (celui cu insomnii). In 
fiecare seară înainte de culcare 
trebuie rostit,, Tatăl nostru" de 
trei ori iar peste zi să se bea apă 
sfințită (câte 3-4 înghițituri, de 
câteva ori).

Sunt binevenite automa- 
sajul (prin mișcări circulare, cu 
buricul degetelor, timp de 
câteva minute), plimbările în 
aer liber sau măcar aerisirea 
camerei înainte de culcare, 
luarea mesei în jurul orei 19,00 
și aceasta să fie eventual doar 
o salată de crudități, o cană de 
lapte călduț sau un ceai (în nici 
un caz una consistentă, cu 
mâncăruri grele).

Flori în alb ■ Doina REGHIȘI0NESCU.

Cheia 
frumuseții 

~ ■ ■ 1;^'
V'taminele, proteinele și mine- 

'□lăle sunt obligatorii în alimentația 
<ioastra dacă vrem să fim 
sănătoase și frumoase. Vitaminele 
A 85, C și E sunt considerate, 
„vedete ale frumuseții", dar nu 
trebuie să ne lipsească nici 
celelalte (B6, F, D, H).

Vitamina A ne protejează 
împotriva îmbătrânirii, are efect 
hiaratant și catifelant pentru piele.

Vitamina E joacă un rol 
'■"tecție solară și în 

elioarea microcirculației.
Vitaminele le putem dobândi 

piin alimentație dar pielea și le 
poati lua și din produsele 
cosmetice, în special creme, care 
te conțin. Aceste creme acționează 
>ent, pe termen îndelungat (efectele 
încep să apară după 6-9 luni). Cu 
răbdare și cu o dietă echilibrată (să 
nu uităm că pielea e „oglinda" 
sănătății noastre!) vom reuși nu 
doar să no redobândim vitalitatea ci 
și să ne păstrăm frumusețea.

Așa se curăță covoarele la Bobîlna.
Foto: Anton SOC AC!

Poezia ca o terapie 
pentru stres

scriam versuri se
dizolvau nervii încordați 
nedefinită stare voluptatea 
cuvintelor brațelor pletelor 
naufragiate printre scoici 
ceasornice lumânări parfumate 
degetele alergau peste versuri 
intruse moi de carne apoi se 
odihneau regal contemplativ feminin

cuvintele încearcă să se așeze cuminți 
în suflet dar vântul din Jur le preface 
în țipăt zidul se întinde cât pelicula 
ce mi-a fost hărăzită am luat foarfecă 
am sfâșiat pânza pastel în care semnele 
asudau încercând să-mi explice că fețele 
lucrurilor nu le găsim în oglinzi

Marinela POP ȘTEFAN
N.N. Autoarea acestor versuri a obținut drept premiu ia un 

concurs literar publicarea primului său volum. Felicitări pentru 
cartea de debut și noi succese în continuare! j

USCAREA RUFELOR
> Lucrurile sintetice albe trebuie uscate la umbră, 

soarele îngălbenindu-le;
a Rufele de lână trebuie așezate orizontal nu vertical, iar 

cămășile pe umerașe;
a Hainele ude se pun în camere uscate, departe de 

radiatoare.
Aceste sfaturi sunt utile celor care nu au o mașină de 

uscat rufe, care, pe lângă faptul că scurtează mult timpul, 
împiedică întinderea sau strângerea hainelor (unele dintre ele 
nu mai necesită călcarea).

: Secrete mici * 
Efecte mari

I I
i - Dopurile puse pe sticlele de bulion sau a 
i sirop trebuie unse înainte cu puțin untdelemn. ■
• Nu se vor mai lipi așa de tare de sticle. ■

Mobila de nuc se vindecă de zgârieturi cu • 
Juioml unui miez de ... nucă. Dezghiocări o 1

J proaspătă, curățați-i miezul de pieliță, 1 
r t în două și frecați cu partea lui umedă J 
, pesie zgârieturi. Culoarea lemnului se va , 
, uniformiza. ,
i - Mirosul de închis, din sertarele unor i 
i mobile vechi, dispare dacă puneți printre rufele
• '.'înăuntru batiste îmbibate cu parfum sau 1
1 r i'strând săpunuri. 1
j - Mirosurile oricât de neplăcute din frigider J 
, Jispar total dacă lăsați 24 ore înăuntru o sticlă , 
, de oțet desfăcută. ,
i - Găleata de gunoi își pierde și ea mirosul ■
• sorcific dacă o spălați din când în când cu apă > 
1 în care se amestecă câteva linguri de oțet.

- Apa în care s-a fiert ouă este un excelent 
, ferlilizant pentru plantele de apartament t
i Grupaj de Hie LEAHU ■

© - E adevărat, tăticule, că ești o victimă a 
războiului?

- Da, Gigele. în timpul războiului am 
cunoscut-o pe maică-ta...

©-Ce zici, dragă, dacă ți-aș spune că 
directorul mi-a cerut mâna?

- Fugi, tu! Când?
- După ce l-a lovit soția cu scrumiera de pe 

birou și voia să se scoale de jos...

©- E frumos logodnicul tău?
- E neasemuit. De la mamă a moștenit doi 

ochi albaștri minunați, iar de la tatăl său un 
splendid automobil...

©- Tu zici că-i o rochie splendidă și totuși 
soțului meu nu-i place.

- Dacă-i așa, schimb-o!
- Rochia? Nu, dragă! Mai curând îl schimb 

pe el!
Culese și „asezonate” 

de /. LEAHU

Editura AQUILA ’93 din 
Oradea a scos în acest an de sub 
tipar o amplă, interesantă și utilă 
lucrare destinată în primul rând 
femeilor - "Corpul femeii 
moderne" (Armonie și frumu-

sețe. Sănătate. îngrijire, 
întreținere).

"Această ediție reînnoită a 
unui ghid bestseller (creat de 
Diagram Visual Information 
Limited din Londra) dezvăluie o 
analiză minuțioasă a corpului și 
psihicului feminin. Ilustrată cu sute 
de figuri și diagrame, cartea ne 
poartă chiar din momentul 
concepției până la anii de 
pensionare și după (...) înarmată 
cu această carte, femeia de astăzi 
nu numai că va avea o înțelegere 
mai clară asupra mecanismelor de 
funcționare ale propriului corp, dar 
va descoperi și cum să prevină 
multe probleme care au o 
frecvență cotidiană".

Cele opt capitole ale cărții (de 
genul “Din cap până-n picioare”, 
“Ce ne doare?", "Sexualitatea” etc.) 
și numeroasele lor subcapitole, 

cuprinse în 406 pagini, se 
dovedesc foarte generoase atât 
sub aspect informațional, cât și 
în planul analizei și interpretării 
diverselor date și situații 
specifice femeii practic în orice 
moment.

“Care sunt așteptările 
femeii în viața de zi cu zi? Ce 
înseamnă - pentru fiecare din 
noi și pentru noi toți, în genere 
- să fii femeie în lumea de azi, 
cu toate discrepanțele ei 
culturale, sociale și 
economice?" Lucrarea amintită 
încearcă să surprindă și să 
răspundă măcar în parte unor 
asemenea întrebări, autorii ei 
susținând că “această carte 
tratează fascinanta devenire 
fizică și emoțională a femeii, de 
la faza embrionară până la 
deplina sa maturitate". (G.B.)
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Oamenii nu mai au speranțe
Dl Petru Bora este un om cu 

principii solide, printre care se 
numără și acela că îi place să 
spună lucrurilor pe nume, ori
cât ar fi acestea de rele sau 
neplăcute.

- M-ați întrebat cum este Că- 
lanul - ne-a spus domnia sa răs- 
punzându-ne la o întrebare. Că- 
lanul este o localitate foarte bo
gată, dar în sărăcie.

- Cum așa? Doar ați pri
mit - este adevărat, cu 
multă întârziere - bugetul 
pe anul în curs.

- Este un buget foarte sub
țire. Călanului i s-a distribuit de la 
bugetul de stat 8,9 miliarde de lei. 
Foarte puțin față de ceea ce ne
am propus să realizăm.

- Ce v-ați propus, în prin
cipal?

- Să punem la punct încăl
zirea orașului și să asigurăm 
apă caldă în toate apartamen
tele. Este cel mai important 
obiectiv al nostru. în bugetul pe 
anul în curs este prevăzut ca 
suma de 2,3 miliarde de lei să o 
realizăm din venituri proprii, din 
impozite și taxe locale. Cifra 
respectivă este foarte greu de 
atins.

- De ce?
- în Călan, în urma restruc

turării S.C."Sidermet"SA, sunt 
foarte mulți șomeri și oameni ca
re n-au nici un fel de venit. 
Aceștia n-au de unde să plă
tească obligațiile către stat.

- Știm că și combinatul 
are datorii către primărie. 
Câți bani vă datorează?

- Un miliard și jumătate de lei. 
Combinatul s-a despărțit în 12 
societăți comerciale, iar datoria 
a fost plasată uneia dintre aces
tea care nu are de unde o plăti.

- Fiindcă ne referim la 
bani. Cum sunt salariile lu
crătorilor de la primărie, în 
prezent?

Aspecte noi în NOTE® INFORMA TU® OPINII
r

gospodărirea localității
Iluminatul pubiic s-a îmbu

nătățit datorită colaborării cu 
RENEL. Au fost montate becuri 
noi pe DN 66 (Simeria - Hațeg), 
în localitatea Sângiorgiu, precum 
și în Orașul Nou.

Cu ajutorul S.C. Sidermet 
S.A. Călan, în parc și în locurile 
de joacă pentru copii s-au am
plasat 10 balansoare și 20 de 
leagăne. Pe viitor, edilii speră la 
realizarea proiectului de împrej
muire a pieței cu zid și geamuri, 
lucrare care se va efectua tot 
de către Sidermet.

S C. "Gospodarul" SRL este 
o societate care execută lucrări 
de curățenie a zonelor verzi și 
de măturare a străzilor în orașul 
Călan, în baza unui contract în
cheiat cu Primăria.

De la dl Nicolae Zapodeanu, 
șeful Biroului Urbanism din ca
drul Primăriei, am aflat că în primă
vara acestui an s-au plantat cca 
50 m de gard viu, acoperind lo
curile incomplete. De asemenea, 
în centrul orașului flora s-a reîn
noit cu 300 fire trandafiri, înlo- 
cuindu-i pe cei rupti sau uscati.

Discuție cu 
dl Petru Bora, 

primarul localității

- Bune. Eu, de pildă, voi lua 
circa 3 milioane de lei în mână. Cu 
salariile actuale oamenii vor munci 
- și de fapt muncesc - cu mai 
multă tragere de inimă.

- Un consilier cât va primi 
pe lună?

-1,1 milioane lei. Sincer să fiu, 
foarte mulți dintre cei 18 consilieri 
nu merită acești bani.

- Chiar așa?
- Chiar. Căci ce fac ei, prac

tic? Vin la ședință de două ori pe 
lună și votează - pentru sau con
tra, nu contează - niște proiecte 
de hotărâri. Atât.

- Nu exagerați, domnule 
Bora?

- Nu. Foarte puțini participă la 
înfăptuirea a ceea ce au votat. Toți 
consilierii noștri locuiesc în oraș. 
Nici unul în satele aparținătoare. 
De aceea lucrăm mai bine cu dele
gații sătești. Banii despre care 
vorbim i-aș da acestora. Căci nu e 
firesc ca statul să plătească șe
zutul pe scaun. Apropo de con
siliile locale, eu am o nedumerire.

- Care anume?
- Cine este conducătorul 

acestora?

- Nu este primarul?
- Nu. Primarul aplică ceea ce 

hotărăsc consilierii. Deci nu 
poate fi șeful consilierilor.

- Am notat nedumerirea 
dv. și sperăm să aibă cineva 
curajul să răspundă la între
bare. Mai aveți nedumeriri, 
die Bora?

- Mai am. Care este rolul că
minelor culturale sătești? După 
părerea mea, vremea acestora 
a trecut. Ele au avut un rost într- 
o anumită perioadă, care este 
depășită. Ar trebui să li se dea, 
prin lege, altă întrebuințare. Și mai 
am o problemă: de ce se merge 
pe mărirea amenzilor?

- Pentru că nu se res
pectă legile țării.

- După părerea mea se gre
șește mergându-se pe această 
cale. Mărirea sancțiunilor cre
ează în rândul oamenilor simpli, 
nu atât lehamite, ci mai ales re
pulsie față de organele statului. 
Asta ne duce la situația ca oa
menii să aștepte ca primăria să 
le rezolve toate problemele; să 
curețe șanțurile, să măture tro
tuarele etc. Lucruri care trebuie 
să le facă chiar oamenii.

- întorcându-ne la sără
cie, de la care a pornit de 
fapt discuția noastră, Căla
nul are mulți oameni necă
jiți?

- Are. Chiar zilele trecute am 
achitat ajutoare sociale pe luna 
iulie în valoare de 26,8 milioane 
de lei și am distribuit bonuri de 
masă la cantina așa numită a să
racilor, la 99 de oameni. Mai trist 
este că localitatea fiind mono- 
industrială, trăind pe seama com
binatului siderurgic, care și-a 
restrâns mult activitatea, oamenii 
nu au speranță că lucrurile se 
vor îndrepta, că ei și copiii lor 
vor ajunge la un trai mai bun. 
Aceasta este realitatea, fie că ne 
place, fie că nu.

„•••

Gaz metan în 
satele orașului 
în satele ce aparțin orașului 

continuă introducerea gazului 
metan. Lucrarea s-a încheiat la 
Strei Sîngiorgiu și Crișeni și se 
află în desfășurare în Strei-Să- 
cel și Strei Ohaba. S-au între
prins demersuri pentru introdu
cerea gazului mețan și în satele 
Călanul Mic, Sîncrai și Nădăștia 
de Sus.

Demografice
în perioada trecută din 

acest an în localitate s-au înre-
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\ Cooperativele
i meșteșugărești i 
| rezistă cu greu | 
[ Perioada de după '89 a I 
| dat naștere la noi societăți | 

private care au eclipsat coo
perativele meșteșugărești, 
devenite demodate. Ele încă 
mai există, dar se pare că 
sărăcia și greutățile nu vor să 
le ocolească deloc.

La Cooperativa meșteșu
gărească "Streiul" am dis
cutat cu dna Maria Stoicoiu, 

| contabil șef. în prezent în pe- 
| rimetrul cooperativei funcțio- 
. nează 18 secții. Dintre aces- 
1 tea s-a observat că prestă- 
I rile de servicii (frizerie, coa- 

| fură, depanare radio-TV, 
| auto-moto) merg greoi, după 
■ 
i
I 
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I 
I

y

cum afirma interlocutoarea. 
Singura secție care mai rea
lizează cât de cât profit este 

| cea de confecții în serie un- 
| de se execută pe bază de 
■ comandă echipamente de 
^protecție și plapume.

gistrat 35 de nou născuți, au fost 
oficiate 47 de căsătorii și s-au 
eliberat 90 de certificate de de
ces. Nu comentăm cifrele de mai 
sus, le-am enunțat doar.

Privatizarea se 
afirmă

La ora actuală în oraș există 
circa o sută de unități comerciale 
private. Majoritatea zdrobitoare a 
acestora se ocupă cu vânzarea, 
foarte puține sunt cele ce produc 
ceva. Printre acestea se numără 
S.C. "Metaloterm" SRL, S.C. "Forest 
Mobil" S.R.L., o fabrică de confecții 
textile din cadrul BIG. Mai există

Dna Enikd a 
reușit

Cum scriam tot în această 
pagină, în Călan sunt în jur de 
100 de privatizați. Printre primii 
care au pășit pe această cale se 
numără doamna Enikd Fărcașu. 
începutul l-a fâcut cu un maga
zin comercial în Orașul Nou unde 
a adus marfă foarte multă și de 
calitate superioară - porțelanuri, 
sticlărie, mai apoi alte mărfuri. A 
atras o numeroasă clientelă, nu 
numai din Călan ci și din alte lo
calități din zonă și chiar și de mai 
departe. Pe măsură ce timpul s-a 
scurs dna Enikd a acumulat și 
capital ceea ce i-a permis să-și 
extindă activitatea. în prezent 
societatea dumneaei mai are și 
două unități de alimentație publică 
- un Snack bar și un bar de zi.

Carte pentru 
toate gusturile

La Librăria 19, situată în 
centrul orașului, am stat de vor
bă cu dna Maria Pârvulețu, librar.

- Ce gen de carte preferă 
locuitorii orașului Călan?

- Celor mai mici cititori le re
comandăm o serie de basme 
transcrise în versuri de Vladirnir 
Pop, foarte atractive. De mențio
nat că micuțul cititor are posibili
tatea de a participa la un con
curs cu premii. Elevii solicită în 
general volumele care se înscriu 
pe lista bibliografiei școlare din 
literatura română și cea străină. 
Tineretul preferă romanele de 
dragoste din colecțiile "Roman
tic" și "El și Ea" dar și cartea 
științifico-fantastică și de aven
tură.

- Ce noutăți oferiți celor care
vă calcă pragul? ••

- De curând am primit un vo
lum de versuri intitulat "Tăcerea 
ca o flacără" sub semnătura lui 
Ion Barb care este în același 
timp autor și locuitor al orașului 
Călan.

mori, brutării. Foarte puține oferă 
serviciile cerute de oamenii ora
șului.

în folosul obștii
Conform unei hotărâri a 

consiliului local cei ce primesc 
ajutoare în bani sunt obligați - 
cei aflați în putere, evident - să 
efectueze cinci zile de lucru pe 
lună. Activitatea lor este orga
nizată, controlată și evidențiată 
de către asociațiile de locatari.

Confort sporit
Zece din blocurile orașului 

sunt legate la noua centrală ter
mică încă din 1997. în acest an 
vor mai fi conectate încă patru. 
Lucrarea o efectuează S.C. 
"Metaloterm" SRL și se ridică la 
cote de calitate înalte.

S.C. Streiul S.A. 
pierde pasul 
între privatizați și unitățile 

aparținând S.C. "Streiul" S.A. se 
desfășoară, firesc, o concurență 
permanentă. Din această con
fruntare câștigă, deocamdată, 
prima categorie de comercianți. 
Asta fiindcă în unitățile firmei - 
încă cu capital de stat, puține 
câte mai există - este marfă pu
țină și de calitate cam scăzută. 
Am fost, de pildă, la alimentara 
din apropierea pieței din Călanul 
Nou, condusă de dna Onescu. 
Am văzut spațiul destinat prepa
ratelor din carne aproape gol, 
unitatea nu mai desface pâine, 
fiindcă așa cum ne spunea o 
lucrătoare - "privatizați! ne fac 
concurență". Firesc, prin concu- 
rență câștigă cel mai bun.

/ 1 1 i
Record... la radar

Recent a fost depistat pe 
raza localității Strei de către apa
ratul radar autoturismul cu numă
rul de înmatriculare HD 60 ACD, 
condus de Anghel Constantin din 
Petroșani care rula cu o viteză de 
105 km la oră. La puțin timp ace
lași conducător auto a fost din 
nou "agățat" de radar în localitatea 
Băcia unde se deplasa pe șosea 
cu o viteză de 95 km/oră.

întrucât a depășit viteza cu 
mai mult de 20 km/oră peste 
viteza legală conducătorului 
auto în cauză i s-a reținut per
misul în vederea suspendării. De 
notat mai rămâne faptul că deși 
există indicatoare ce avertizea
ză asupra controlului radar pe 
șosea se circulă fără a se res
pecta normele rutiere.

Beat și fără 
permis!

loan Bocșer din Nădăștia de 
Sus, nr.105, a fost depistat de 
către lucrătorii Serviciului Poliției 
Rutiere din Călan pe drumul comu
nal 106 conducând un tractor 
fără a avea permis de conducere.

Cum însă un necaz nu vine 
niciodată singur "tractoristul" - 
aflat de altfel în stare de ebrietate 
- a pierdut controlul autovehicu
lului pe care l-a "garat" în gardul 
imobilului nr.46 din Nădăștie.

Alți bețivi pe 
șosea!

Tot sub influența alcoolului au 
fost identificați pe șosea Francisc 
Foray din Călan la volanul autotu
rismului Dacia 1300 (3 HD 718) ce 
avea o alcoolemie de 2 la mie, 
precum și Grigorescu Giuliano 
Caiman ce se deplasa pe șosea 
cu motoreta. Ultimul a fost depistat 
cu o alcoolemie de 2,25, iar mai 
grav este faptul că nu poseda 
nici permis de conducere.

Țiganii tot țigani 
rămân

Cea mai mare bătaie de cap 
în Călan o dau organelor de ordine 
țiganii și în special cei care lo
cuiesc pe strada 1 Mai. Aici lo
cuiesc fără forme legale mulți 
țigani veniți din zona Clujului sau 
din alte părt', care se organizează 
în grupuri ce sustrag fier vechi de 
pe platforma combinatului, mai 
ales pe timp de noapte. O oarte 
dintre cei prinși spun că fură pen
tru că nu au altă sursă de supra
viețuire, nu au bani, nu au pământ, 
"fierul vechi fiind singura lor pâi
ne". intre cei care au fost prinși 
furând fier vechi se numără Eva 
Ciurar, Daniel Gheorghiu, Dan 
Muntean, Ana Liță, Dumitru Filip, 
ReghinaMunteanețo^^^^^

Pagina realizată de
Cristina CfNDA 

Traian BONDOR 
Cornel POENAR 

Foto: Tralan MÂNU



ANIVERSARI

• Pentru Viorica Băluconi din 
Cîrnești, sănătate, fericire, viață 
frumoasă și sublimă. Cornel și 
Andreea. (7235)

VANZAR1 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren arabil, 1,64 ha și 
fânaț cu pomi, 0,80 ha, în Lunca 
Pricazului, lângă Mureș, preț nego
ciabil. Tel. 054 241821 (6322)

• Vând apartament 2 camere, str. 
Retezatului, bl. I, etaj 1, Simeria. 
Informații Hărău, nr. 44, familia Botoș 
(6319) '

• Vând apartament 2 camere, 
confort 1, sporit, str. M. Eminescu, 
bl.B, sc.E.etaj 1, ap.67 (6325)

• Vând 2 case în aceeași curte, 
garaj, anexe, grădină, în sat Cinciș. 
Tel. 738014 (6313)

• Vând apartament 2 camere, 
central, etaj 1. Tel. 214324 (6313)

• Vând casă mare, încălzire 
centrală, gaz, sat Strei. Tel. 214931 
(6323)

• Vând apartament 4 camere, 
zonă centrală. Tel. 217474, 092

utilaje agricole. Tel. 625941 6226)
• Vând Ford Escort 1987, înma

triculat, impecabil, convenabil. Tel. 
651579, 094561588 (8527)

• Vând autotren (TIR) 22 t, Ilia, 
str. Prundului, nr.9, tel. 193 sau 348, 
familia Sorea Ion (6321)

• Vând tractor 18 CP, nou și utilaje, 
motocositoare din Germania, moară 
cu ciocane, capacitate 700 kg/oră. 
Tel. 069/533195, după ora 20 (6320)

• Vând ARO 320, fără motor și
cutie de viteză, circular și abricht. 
Tel. 622476 (6337)______________

• SC JUPITEX - Depozitul Șoi- 
muș-Bălata, Ferma nr.8 vinde en 
gros și cu amănuntul HAINE SE
COND HAND import Germania, 
sortate pe categorii de calitate. 
Preturi foarte mici, calitate excep- 
țională. Tel. 092/706729. (9458)

• Vând birou amenajat, dotat cu 
mobilier modern, cu telefon, ocupabil 
imediat, zona Progresul, garaj tip 
Bârcea și un loc de garaj, zona 
Ceangăi, Deva. Informații tel. 219190 
și 094/561251, între orele 16-19.

• Vând orice telecomandă pentru 
televizor (90.000 lei), video, satelit,

• Vând cavou în cimitirul din str. 
Eminescu, Deva. Tel. 232042 (6316)

• Vând îngeraș marmură albă 
1,20 m, pentru monument funerar, 
singur sau cu placă marmură 
atașată. Tel. 217075 (6317)

• Vând garaj tablă, Deva tel. 
627332 (6312)

• Vând grâu, orzoaică, accept și 
cupoane. Sântandrei, nr. 199, tel. 
673238, după ora 18 (6324)

• Vând miere salcâm și polifloră, 
preț negociabil. Tel. 224916 (6326)

• Vând vitrină frigorifică tip Alco, 
(mezeluri). Tel. 094 860822 (7236)

• Pierdut certificat acționar CA 
294327, conținând 975 acțiuni, de la 
nr. 28893301- 288694275, emis de 
FPP Banat Crișana, pe numele Stoi- 
cescu Elena-Florica. Se declară nul. 
(6314)

• Pierdut carnet șomaj pe numele 
Albu loan. Se declară nul. (8969)

ÎNCHIRIERI

• închiriez apartament 2 camere, 
mobilat. Tel. 212603 (8482)

OFERTE DE
SERVICII

DECESE

• Un’ultim omagiu din partea sin
dicaliștilor de la Termocentrala Mintia 
- Deva, pentru fostul nostru coleg

I0AN RAȚ
Sincere condoleanțe familiei 

îndurerate. (6330)

• Ne despărțim cu mult regret 
de colegul nostru-

I0AN RAȚ
trecut prematur în lumea veș
niciei. Ne rugăm Bunului 
Dumnezeu să-i dea odihnă 
veșnică. Colegii de la Secția 
Combustibil a Termocentralei 
Mintia. (6330)

092/368868.(OP)________________

• Vând oțel beton diametrul 
6,8,10,12. Tel. 213637 (6229)

• Vând iapă pentru tracțiune. 
Leșnic, nr.42 (6232)

• Caut fete pentru contract 
dansatoare Italia. Oferim coregrafie. 
Tel. 094/805901 (8961)

• Doriți să câștigați între 100-200 
mii lei/zi? Sunați la 094/210257. 
(6253)

• Doriți 2 milioane/lună în bu
zunar? Sunați azi, start imediat! 
D.S.MAX Canada deschide în Româ
nia 30 de noi divizii de marketing- 
publicitate. Pregătire gratuită pentru 
formare. Experiența nu este nece
sară. 054/627527 '(6254)

391715 (6327) • Vând mașină cusut electrică,
• Vând garsonieră, parter, posi- congelator3 sertare, motocultivator.

bilități privatizare. Tel. 621150 (9316) Tel. 212463 (6235)
•VândcasăSimeria.Tel.260944, • Vând biciclete, șa bicicletă,

DIVERSE

zilnic. (7760)
• Vând urgent casă în Ilia, preț 

170 milioane, negociabil, pian coadă 
scurtă marca Adolf Steiner, fabricat

mașină spălat, motoretă Jawa,
Simson, planșetă proiectări. 054 
242723 (8560)

• Vând televizor color, video-
1887, placă de bronz. Deva, tel. 
218771 (9317)

• Vând casă Mintia, nr. 114 A. 
(6338)

recorder, imprimantă A4, scanner 
A4, radiocasetofon, radio cu ceas, 
aspirator auto, mașină spălat auto
mată. Tel. 711063 (8965)

Brasov•
Firma Austriacă Schiedel, specializată în promovarea și 

vînzarea coșurilor de fum prefabricate, caută colaborator /reprezentant 
pentru județul Hunedoara. Firma oferă un venit atractiv pe bază 
de comision la vînzare. Profilul colaboratorului: inginer constructor, 
specializat în construcții civile sau instalații, cu contacte locale bune în 
domeniul construcțiilor Experiența în domeniul vînzărilor constituie

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

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

• S.C. Romintrade ajută per
soanele disponibilizate cu Ordo
nanța 9 pentru recuperarea rapidă 
a sumei. Relații tel. 234048 între orele 
9-16 (OP)

PIERDERI

un avantaj. Cei interesați sini rugați să sune ia telefon: 068/414460. 
068/411030 sau 092274748, ing. Orban.

• Pierdut pe numele Mânu Elena 
Manuela buletin identitate, permis 
conducere auto, talon auto, chei 
mașină și yală. Ofer recompensă 
mare. Tel. 217694.

PRIMĂRIA DRAȘULEI PETRILA
ORGANIZEAZĂ UC1TATIE l’IJBI JCĂ ________________________________ ’___________________

în conformitate cu Legea nr. 50/1991, republicată in 1997, cap. II, privind concesionarea 
terenurilor in vederea concesionării de terenuri situate in intravilanul localității pentru construirea 
de locuințe și garaje după cum urmează:

AMPLASAMENT nr. / - Teren în suprafață de 2,28 ha, cuprins între străzile Tineretului  și Școlii, 
în spatele Complexului Comercial, pentru realizarea a 38 de locuințe individuale cu regim de 
înălțime P+1E.

AMPLASAMENT nr. 2 - Teren in suprafață de 1.700 mp, situat în cartierul Brătianu, pentru 
construirea a 6 locuințe individuale cu regim de înălțime P+1E.

AMPLASAMENT nr. 3 - Teren in suprafață de 231 mp, situat în zona Centralei Termice nr. 7, 
pentru construirea a 11 garafe.

AMPLASAMENT nr. 4 - Teren in suprafață de 63 mp, situat în spatele blocului nr. 41 din 
cartierul 8 Martie, in scopul executării a 3 garaje.

AMPLASAMENTnr. 5- Teren în suprafață de 42 mp, situat in spatele bl. 40 și 41 din cartierul
8 Martie, in scopul executării a 4 garaje supraetajate.

AMPLSAMENT nr. 6 - Teren in suprafață de 61,5 mp, situat în spatele blocului nr. 114 de pe 
str. Republicii, lângă PTTR Petri fa, pentru construirea a 3 garaje.

AMPLASAMENT nr. 7 - Teren in suprafață de 48 mp, situat in zona Pieței agroalimentare, in 
apropierea bl. 8 și 9 din cartierul 8 Martie, pentru construirea a 2 garaje.

Taxa minimă de concesiune pentru terenul care va fi ocupat de locuințe este de 1000 lei/mp/ 
an, pentru amplasamentul nr. 1, de 700 lei/m.p./an, pentru amplasamentul nr. 2, iar pentru 
parcelele pe care se vor executa garaje de 3000 lei/mp/an.

Garanția de participare la licitație este egală cu redevența anuală: taxa de participare la licitație 
este de 300.000 lei, iar durata concesionării este pe durata existenței construcției, pentru primele 
două amplasamente și 25 ani pentru celelalte.

Licitația se va desfășura în data de 16 sept. 1998, ora 10,00, la sediul Primăriei orașului 
Petrila.

Documentațiile de licitație se pot ridica contra cost de la Serviciul urbanism și amenajarea 
teritoriului, din cadrul Primăriei orașului Petrila, începând cu data de 27 august 1998, iar ofertele 
se pot depune până în preziua licitației, ora 12.- -—.......<

• La 30 august 1997, după o 
lungă și grea suferință, a 
trecut în neființă și odihnește 
alături de mama sa, Raveca, 
în cimitirul din Alba lulia, în al 
83-lea an de viață și al 62-lea 
an de căsnicie, aceea care a 
fost

înv. EMILIA BOLOG 
(n.MUNTEANU)

Nu1 a apucat să-și cunoas
că mama decedată curând 
după naștere și a fost cres
cută de bunica ei, Toadera, în 
casa și împreună cu familia 
lui Culița și mătușa Maria 
Pancu din Alba lulia.

A fost îndrumată și a urmat 
Școala Normală"Andrei Șa- 
guna" din Sibiu, de tatăl său 
lacob din Teiuș, revenit din 
primul război mondial și recă
sătorit la Deva.

învățătoare în satul Henig și 
apoi în Bărăbanți în care, în cei 
doi ani de lucru, a organizat la 
școală prima expoziție de 
cusături populare lucrate cu 
elevele sale și apoi a fost 
mutată în satul Micești alți trei 
ani după care a fost transfe
rată la Alba lulia, unde a parti
cipat activ și la alfabetizarea 
populară.

Mamă a trei fete: Monica, 
Emilia, Mihaela cu ginerii: 
Nelu, Costel și Romulus, apoi 
bunică a cinci nepoți și stră
bunică a patru strănepoți, 
toți sănătoși și în plină dez
voltare.

Dumnezeu s-o odihnească 
în pace și urmașilor să le 
rămână în memorie drept 
exemplu de modestie și stră
duințe spre binele și pro
gresul tuturor.

Parastasul de pomenire se 
va oficia sâmbătă, 29 august 
1998, în Catedrala Ortodoxă 
din Deva.

Soțul Vasile V. Bolog - 
Bărnuc - Hondroman din 
Geoagiul de Sus, județul Alba, 
cu urmașii.

• Se împlinesc șase săptă
mâni de durere și lacrimi de când 
a trecut în eternitate draga 
noastră

MARIA BUGNAR
din Deva. Parastasul va avea loc 
în data de 23 august în localitatea 
Certej. Soțul Petrică, fiica Monica 
și fiul Radu. Dumnezeu s-o odih
nească ! (6219)

Angajăm gestionară
care să cunoască operarea cu program

| pe calculator a evidenței gestiunii precum

I 
I 
I
I

și a contabilității.
Vârsta maximă 35 ani, domiciliul stabil în 

Deva și telefon la domiciliu. Este în avantajul 
dvs cunoașterea limbii engleze.

Informații la telefon 214777

I 
I
I 
I
I
I

VREMEA

19 AUGUST

Vremea rămâne in generat frumoasă. Cerut va 
fi variabil și doar izolat se vor semnata averse de 
ploaie, asociate cu descărcări electrice și cu 
intensificări de vânt. Temperaturile minime se vor 
încadra între 14 și 22 de grade, iar cele maxime vor 
fi cuprinse în generai între 26 și 32 de grade.

1 dolar SUA 8749 lei
1 marcă germană 4860 lei
100 yeni japonezi 6058 lei
1 liră sterlină 14157 lei
1 franc elvețian 5801 lei
1 franc francez 1449 lei
100 lire italiene 493 lei

Cursurile incluse in 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.

PRIMĂRIA ORAȘULUI 
------PETRILA

Anunță scoaterea la vânzare a apartamen
telor din blocul nr. 33, str. Minei, in număr de 24 
(cu 3 și 4 camere), aflat in faza de finisaj. Blocul 
a fost construit in baza Ordonanței nr. 19/1994.

Cererile se pot depune la sediul Primăriei 
orașului Petrila, Serviciul U.A.T., zilnic intre orele 
8,00-15,30.

Relații suplimentare la telefon nr. 054/ 
550760, interior 21.

S.C.NIDA CONSTRUCT S.R.L
Deva

cu sediul în Deva, str. Ulpîa,nr.15, 
tel./fax: 054/232009

◦ CONTABIL - cu carte de munca, având 
experiența în firme de construcții;

O SECRETARA cunoscătoare limba străina, 
cunoștințe elementare PC;
◦ POSESOR BREVET 'MANAGER ÎN TURISM" 

cunoscător limbă străină.
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PARTIDUL 
SOCIALIST 
AL MUNCII

PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII
MEMBRII BIROULUI COMITETULUI JUDEȚEAN - HUNEDOARA

PREOCUPĂRI
PERMANENTE

INTERESELE ȚĂRII 
Șl NEVOILE OAMENILOR

Popescu Gheorghe Jurist patron SC Europan Președinte
Resign Ion Economist Sef serviciu Casial Deva Primvicepres.
Lavu Iile Economist Director Bankcoop Vicepreș.
lonescu Ion Inginer Șef. serv. Siderurgica Vicepreș.
Poenar Mihai Inginer Dir, Tehnic SC Reva Simeria Vicepreș.
Stanciu Emil Lăcătuș Lotus Mina Brad Vicepreș.
Burdea Teodor Inginer Mecanic sef Haber Hațeg Vicepreș.
Voichitoiu Haralambie Inginer Inginer Mina Petrila Vicepreș.
Giurgiu Vichente Profesor Profesor Hunedoara Vicepreș.
Pârva Aron Politolog Pensionar Secretar
Rusu Petru Economist Inspector ISTPHHD Secretar
Cringanis Oprita Profesor Pensionar Membru
Midea Sanda Tehnician Funcționar DGMMPS-HD Membru

ANTICAPITALISM
Una din direcțiile esențiale, defi

nitorie pentru redimensionările din 
PSM, pe linia relansării în forță a 
partidului, echivalentă cu o necesară 
dinamică proprie și scoaterea sa din 
anonimat, pe calea reafirmării iden
tității socialiste a PSM, este aceea 
conform căreia PSM nu pune sub 
semnul întrebării un guvern sau altul, 
ci un sistem social-economic și politic 
- capitalismul - și înseși bazele 
societății actuale; în cadrul unui plu
ralism Ideologic - anticapitalisml Un 
corolar necesar la întrebarea "spre ce 
ne îndreptăm?..."<______ 1_________ /

Gheorghe Popescu, 
președintele 

organizației județene 
a PSM

Din curriculum:
• Născut în 31 octombrie 

1949 în localitatea Glodeni, jud. 
Gorj; •Studii: Facultatea de 
drept, secția juridică - Univer
sitatea București; •Studii post
universitare în domeniul adminis
trației; • Căsătorit; «Soția 
domniei-sale, ardeleancă neaoșă 
de la Căpâlna-Sebeș (Săsciori), 
este funcționar public.

• Fericirea familiei - fiul - 
este absolvent de liceu, baca
laureat, candidat - viitor student 
la informatică.

•«Al muncii» fiind dintot- 
deauna, a lucrat în calitate de: 
lăcătuș la Fabrica de Ciment Tg. 
Jiu; miner la mina Vulcan; ziarist; 
vicepreședinte-la Consiliul Po
pular Hațeg; inspector general la 
Comisia Națională pentru Indus
tria Mică și Servicii pentru jude
țele Sibiu, Alba și Hunedoara, în 
anul 1990, director al filialei jude
țului Hunedoara a Agenției Națio
nale pentru Privatizare între 
1991-1993; în prezent este pa
tron al SC "Europan" SRL și’ SC 
"Columna Tipacom" SRL Hațeg.

• Este director proprietar al 
publicațiilor "Columna" și 
"Semnal de alarmă".

• Membru al Partidului So
cialist al Muncii din anul 1991. 
Președinte al Comitetului Jude-

' țean Hunedoara al PSM din mai 
1998. Membru al Comitetului Di
rector al Partidului Socialist al 
Muncii. Adept 100% al unificării 
Partidului Socialist cu Partidul 
Socialist al Muncii.

• Realizări despre care 
domnia-sa nu ne-a vorbit, din 
perioada cât a fost vicepreșe
dinte la Consiliul Popular Hațeg 
(le-am aflat din presa vremii): 
peste 1000 de apartamente; ridi
carea a două stații de medie și 
joasă presiune pentru distribuția 
gazului metan; obținerea cotei de 
gaz pentru toate apartamentele 
din Hațeg, pentru centralele ter
mice 1 și 2 și pentru centrala 
termică a spitalului; realizarea 
rețelei de canalizare menajeră și 
pluvială la peste 45% din re
țeaua existentă în prezent; con
struirea Spitalului Hațeg, a școlii 
generale nr. 2, a cinematogra
fului; extinderea rețelei de apă 
prin construirea bazinului de 
1000 mc și a conductei Sântă- 
măria Orlea - Hațeg; executarea 
Bulevardului Nicolae Titulescu, 
de la Hanul "Bucura" până la 
intersecția cu str. Tudor Vladi- 
mirescu; proiectarea și înce
perea execuției la sediul Pri
măriei și a centralei termice nr. 
3; începerea execuției drumului 
de centură; execuția a 3 poduri 
în Silvașul de Jos și a unui pod 
în Silvașul de Sus; modernizarea 
rețelei stradale.

X—________ >

PROGRAM DE LUCRV ”
la sediul PSM din Deva 

(B-dul Decebal, lângă cantina- 
restaurant) 

luni-marți-miercuri-joi și 
vineri, între orele 10-13 și 

16-19.
X_________ _ ____________✓

"Suntem nostalgicii a tot ce a fost bine în România! După 
moartea lui Ceaușescu, nu știu câți comuniști au mai rămas..."

- Este arhicunoscută mo
destia domniei-voastre; de 
aceea nu vom vorbi despre per
soana președintelui PSM.

- Moderația, măsura trebuie 
să fie axă a atitudinilor și a com
portamentului, în general. încrân
cenarea nu trebuie să ne cu
prindă. Nu"trebuie să lăsăm mi
zeria de afară să ne intre în 
suflet.

- Este PSM o forță menită a 
prezerva ce ține de vechiul sis
tem, o forță esențial conserva
toare? Știți câți vă "des- 
ființează"ca fiind nostalgici...

-Nimeni, niciodată, nu aruncă 
cu pietre într-un pom care nu are 
roade. Dacă nu te neagă nimeni, 
înseamnă că ești anonim, înseam
nă că nu faci nimic, înseamnă că 
nu ai făcut nimic... ești șters de 
(în) istorie. Noi suntem nostalgici 
pentru tot ce a fost bun în Ro
mânia... Nu se poate nega, actualii 
țărăniști și cederiști locuiesc fără 
silă în blocurile construite de co
muniști, se plimbă pe străzile și 
autostrăzile făcute de comuniști, 
merg în stațiunile și în locurile de 
agrement făcute de comuniști; se 
învață în școlile făcute de comu
niști; nu le este silă, sau le este o 
"silă programată" și falsă!...

- Un fapt cert este acela că 
PSM a conceput și oferit un 
complex de instrumente de gân
dire și acțiune politico-socială. 
Vor românii capitalism? Socia
lism?

- Românii nu vor nici capita
lism, nici socialism. Românii vor o 
societate echilibrată care să le 
stimuleze inițiativa, creativitatea, o 
societate care să le dea demni
tatea pe care o merită. Punerea în 
mișcare a creativității individuale 
și sociale, naționale, reprezintă o 
teză dintre cele mai importante a 
programului nostru, care preco
nizează o societate bazată pe 
armonie socială, demnitate și efi
ciență economică, o societate ce 
unește avantajele socialismului cu 
virtuțile economiei sociale de pia
ță; recunoaște intervenția statului 
în economie prin pârghii econo- 
mico-financiare, pentru a corecta 
efectele negative existente în plan 
social; preconizează o societate 
care îmbină stimularea inițiativei 
private și publice cu planificarea 
socială a principalelor direcții și 
proporții ale dezvoltării ramurilor 
economice; simbioză care garan
tează drepturile fundamentale ale 
omului, demnitatea lui.

- Trăim o realitate contes
tabilă. Regenerarea socială și 
restabilirea justiției sociale pre
supun ”a da cu barda"... Nu tre
buie dați cu burta de pământ?...

- Ar fi necesară o mare inci
sivitate. Dar a fi incisiv înseamnă 
a lovi în cei care au greșit, iar a 
lovi în cei care au greșit înseamnă 
a deschide noi răni. Ne punem 
întrebarea: vrem să redeschidem 
răni și să provocăm altele noi, sau 
trebuie să le cauterizăm pe cele 
ale trecutului și să edificăm o so
cietate trainică? A merge pe ce 
spuneți dumneavoastră (proble
ma opoziției violente față de insti
tuțiile ^sternului și a mijloacelor de 
protest exțralegale - sistemul 
capitalist se exprimă prin mijoa- 
cele forței - n.n.) înseamnă a trau
matiza în continuare societatea

^românească^ao face să fie în 

continuare o societate alienată, nu o 
societate stabilă. Electoratul român 
va decide cine va avea puterea în 
viitoarea legislatură. Noi tratăm 
socialul, societatea ca întreg și nu îi 
punem părțile în conflict. (Oamenii 
sunt revoltați, apropo și de 
încrâncenare... - n.n)

PSM nu este adeptul scoaterii 
oamenilor în stradă; nu aceasta 
este calea de redresare a Româ
niei. Nouă ne trebuie în viitoarea 
conjunctură măsuri economice 
viabile care să răspundă pe de-a- 
ntregul interesului național. Nici
decum dure! O măsură care cores
punde interesului național nu este și 
nu trebuie să fie o măsură dură. 
PSM militează pentru o societate a 
socialismului democratic, întemeiat 
pe o economie socială de piață, 
performantă și umanizată, pe o 
democrație politică pluralistă, pe 
solidaritate și dreptate socială și 
concordie națională. Alternativa 
Partidului Socialist al Muncii privind 
viața politică și social-economică a 
României, prin critica obiectivă adu
să actualei reforme, cât și, respec
tiv, datorită liniilor directoare pe care 
le conturează, în modelarea per
spectivelor societății românești, 
structurează modelul unei societăți 
a socialismului democratic. Se im
pune cu necesitate un program de 
stânga, care nu se confundă în nici 
un fel cu nostalgia pentru regimul 
trecut, un program centrat pe ne
voile umane, îmbunătățirea condi
țiilor de viață, creșterea economică 
susținută și stabilizarea economică, 
fără soluții radical-violente, în cadrul 
unui stat social de drept, în con
dițiile pluralismului politic, vizând o 
dezvoltare economică de așa na
tură încât să nu lezeze în nici un fel 
interesele fiecărui om cinstit.

- Priorități?
- Prioritățile sunt orientate spre 

ocuparea forței de muncă, creș
terea economică și'accelerarea 
creșterii, spre mărirea veniturilor 
reale ale populației, într-o economie 
integrată, suportul principal con- 
stituindu-l efortul intern, la care se 
adaugă politica de deschidere în 
relațiile internaționale. Prăbușirea 
economiei, inflația și degradarea 
continuă a monedei naționale, blo
cajele financiare, dezorganizarea 
învățământului, marginalizarea știin
ței și culturii românești, căderea 
catastrofală a nivelului de trai, criza 
morală multiformă, înflorirea co
rupției, criminalității, prostituției, toate 
acestea atestă criza sistemului 
importat și impus fără consultarea 
poporului. Capitalismul nu este o 
soluție pentru realitățile actuale din 
România. Singura cale de ieșire din 
impasul istoric în care ne aflăm 
este socialismul democratic, care 
constituie țelul, doctrina și progra
mul PSM.Sarcina urgentă trebuie 
să fie curmarea scăderii producției 
și a nivelului de trai al populației, prin 
refacerea grabnică a aparatului de 
producție dezorganizat și corec
tarea, pe baza creșterii rapide și 
sănătoase, a producției naționale, 
precum și înlăturarea privațiunilor 
insuportabile impuse categoriilor 
sociale producătoare și categoriilor 
marginalizate ale societății. Pârghia 
principală pentru realizarea acestui 
obiectiv național primordial rezidă în 
exercitarea rolului firesc ce revine 
statului social de drept în stimularea 
și orientarea dezvoltării economice, 
prin promovarea unei politici con

secvente de protejare a economiei 
naționale, în primul rând a industriei.

- Există restructurări (și o 
radicalizare) la dreapta. Se im
pune, se pare, o regândire, o rede- 
finire, o reașezare a acțiunii 
socialiste ?

- Nu este vorba de redefinire 
ci de un realism (și, dacă vreți, și 
de reașezare), în sensul că situația 
economică la ora actuală este atât 
de gravă încât noi trebuie să re- 
gândim, dacă nu lunar, atunci tri
mestrial, modalitățile de ieșire din 
haosul creat de coaliția de la putere 
și de salvare de la dezastrul care 
ne amenință cu ferocitate și care 
lovește în ființa noastră națională. 
Singura salvare a României este 
aplicarea unui program de stânga. 
PNȚCD, care s-a declarat la alegeri 
ferm de dreapta, încearcă să reî
nvie un trecut așa-zis de stânga. 
Acest partid (PNȚCD) și conglo
meratul de partide din Convenție 
care au făcut alergie la noțiunea de 
economie socială de piață, acum și- 
au trecut în programele proprii 
această noțiune. Propriu-zis, este 
mai mult o strategie teoretică din 
partea lor. în fapt, situația econo
mică din România va putea fi re
dresată numai de forțele politice 
care nu vor face distincție între 
program și modul de aplicare. Lu
cru cunoscut: țărăniștii și Convenția 
nu au făcut ce au promis, dimpo
trivă, au făcut și fac ceea ce nu au 
spus că vor face. Ei au venit cu 
false măsuri de stânga, iar măsuri 
de stânga nu vor aplica niciodată. 
Nu le vor aplica pentru că aceste 
forțe politice, vă spun deschis, sunt 
subordonate unor cercuri de inte
rese străine (potrivnice) interesului 
național. (Și revanșei - n.n.). Da, și 
revanșei. Pe acest fond s-a creat 
și dezordinea care a născut posi
bilități sporite de jefuire a avuției 
naționale, precum și teren favorabil 
corupției. Bilanțul pagubelor este 
greu de evaluat și nici acum nu 
sunt arătați de justiție jefuitorii și cei 
care au creat haosul general eco
nomic. întreaga economie națională 
a devenit, de fapt, un teren a tot 
felul de experimente și proiecte, 
unele venite din exteriorul țării, 
care au provocat pagube irecu
perabile, deteriorări de capacități de 
producție, utilaje și bunuri materiale.

- Există incongruențe la vârful 
mișcării socialiste din România 
privind unificarea, fuziunea PSM- 
PS...

- Se stratifică tot mai mult și 
se așază lucrurile. Oamenii cu idei 
de stânga din România vor fi sub 
același ideal, în aceeași formațiune 
politică, într-o proiectată, viitoare 
Uniune a Socialiștilor Români. (Mă 
întreb dacă acesta este viitorul 
stângii - n.n). Da, este cea mai ma
re rușine pentru toate aceste for
mațiuni, care, în loc să se adune și 
să stabilească o strategie comună 
- dacă au orientări de stânga și 
care corespund interesului națio
nal -, nu înlătură orgoliile, nu dau 
la o parte interesele mărunte - și 
să stabilească o platformă co
mună, care să aibă o susținere 
(atât de) largă, în funcție de struc
turarea politică a formațiunilor so
cialiste și de stânga, precum și în 
funcție de atitudinile și simpatiile 
populației față de acest spectru 
larg al stângii. Numai acele forțe 
care au "în față", fără nici o reti- 
cență, elemente și soluții de lucru 

care să corespundă dorințelor și 
aspirațiilor poporului român vor 
putea, în final, să obțină puterea 
și să scoată țara din acest de
zastru care se prefigurează ca 
un pericol pentru însăși ființa 
noastră națională.

- Am reținut, în privința dom
niei-voastre, 100% pentru 
fuziune. Revenind la fuziunea 
PSM-PS, în noile structuri 
organizatorice și decizionale, noi 
alese, de după reunire, trebuie 
să se regăsească toți cei acum 
aflați "la comandă", la nivel 
național și județean etc? Altfel, 
reorganizarea nu comportă 
riscuri?...

- E de la sine înțeles că va fi 
un congres de unificare, care va 
alege oameni în conducere din 
ambele părți, pe bază de pro
puneri, la paritate. Și, probabil, în 
jos, pe scară ierarhică, vor avea 
loc alegeri, tot cu propuneri, la 
paritate. Cine va fi ales - va fi 
ales; cine nu... E o treabă întru 
totul democratică.

- Recenta împărțire a puterii 
la vârf, între llie Verdeț și Adrian 
Păunescu, duce la "încălcarea" 
deciziilor?

- E o falsă problemă. Deciziile 
se elaborează în Comitetul Direc
tor, prin vot, democratic.

- E cunoscută interferența, 
identitatea de principii PSM-PS 
și hotărârea recentului Congres 
al PSM privind unificarea fără 
condiții prealabile. Sunt activate 
mecanismele concrete de fu
ziune?

- Mai există mici discuții asu
pra congresului de constituire a 
unei formațiuni socialiste largi prin 
fuziunea PSM cu PS.

- Aberația aceea despre 
pretinsul pericol al național-co- 
munismului, cu care Emil Con- 
stantinescu vrea să-i sperie până 
și pe americani...

- După neputința și incapa
citatea (și e puțin spus, foarte 
puțin) de care au dat dovadă, și 
dau, cei care au preluat puterea 
în noiembrie 1996, incapacitate 
care a accentuat dezastrul Ro
mâniei, și în lipsa unei priviri lu
cide, când populația nu mai poa
te fi amețită doar cu "să ne fie 
rău, ca să ne fie mai bine", dar 
pe care o vor iarăși executant 
mecanic la vot, se încearcă a- 
ceastă provocare; o diversiune. 
De fapt, explicațiile la dezastrul 
provocat, explicațiile din partea 
celor de la putere pot fi doar 
imaginare - și astfel, normal, în
cearcă să acrediteze ideea că 
cel mai mare rău e național-co- 
munismul. Miza: rămânerea la 
putere. Noi n-avem voie să 
avem imnul nostru să avem pa
tria noastră noi n-avem voie să 
ducem mâna la piept, cum o pu
ne americanul, dimineața, la imn 
- el nu este naționalist, noi sun
tem naționaliști; și suntem și co
muniștii... Propriu-zis, după moar
tea lui Ceaușescu, nu știu câți 
comuniști au mai rămas în Ro
mânia... (Și nici anticomunismul 
nu ține de foame ... - n.n). Con- 
stantinescu e corupt; e corupt 
pentru că puterea corupe...

A consemnat Petru 
Dragomir (dintr-o mult mai 
amplă discuție cu Gheorghe Po
pescu, președintele Comitetului 
Județean al PSM Hunedoara)

NOTE
• Există o populație 

care, înfometată, își poartă 
chiorăiala mațelor din maga
zin în magazin, în speranța 
că, undeva, va găsi ceva-ce- 
va la un preț de doamne- 
ajută, o populație, care, în 
întregime, riscă să devină 
"diversioniști" în ochii minis
trului țărănist de interne De- 
jeu, "diversioniști" care au 
înțeles că esența guvernării 
actuale este o continuă tică
loșie (ticăloșie cu guvernanți 
ticăloși) căreia i se zice 
"schimbare".

Acestei populații de foști 
"oameni ai muncii", acum 
subumani ai regimului Con- 
stantinescu (cărora nu li se 
plătește chinul și sudoarea, 
reduși la un salariu de mi
zerie, ca să fie profitul capi
talist cât mai mare și să asi
gure și nașterea palatelor 
din salariu de bugetar!), gu
vernanții îi propun "virtuțile" 
unui capitalism devastator.

• Evident, prezentul 
este definit de "a ruginit rân
za din vii" - puterea de cum
părare a scăzut cu mai mult 
de 43%, tot cu atât și consu
mul alimentar, în regimul 
Constantinescu, față de mo
mentul victoriei sale, prin ca- 
cialma, în alegeri. Dar, când 
foamea cucerește casă du
pă casă, pentru ceea ce în
seamnă reformă și viitorul 
nostru, al celor mulți, este 
revelator răspunsul dat de 
ziaristul președintelui, Horia 
Alexandrescu, desigur, la 
una din șuetele născute și 
făcute pentru manipularea 
noastră!, unui american ca
re, de bun-simț, i-a cerut să 
nu mai bată câmpii despre 
vizita lui Emil Constantinescu 
în SUA. Problemele noastre 
nu au nimic comun cu acei 
câțiva pași făcuți de Clinton, 
ca să-și dezmorțească pi
cioarele numai, lângă Con
stantinescu, ci, arăta ameri
canul, ele sunt: foamea, ha
osul, sărăcia. Răspunsul 
"cântărețului" lui Constan
tinescu - autor, de altfel, al 
celebrei rețete prin care ne 
recomanda celor chinuiți de 
reformă greșit orientată câ
teva grame de salam și 4-5 
Carpați (generos, nu?): "Dar 
se poate concepe economie 
de piață fără săraci?" (ci
nism liberalo-țărănist). Apolo
gia exploatării! - economie 
de piață neînsemnând altce
va decât capitalism.

(Irina Elena Mura)
• Mai mult de o

pătrime din cehi regretă 
regimul comunist, relevă un 
sondaj realizat de Institutul 
Sofres-Factul din Praga, în 
primăvară. Proporția
partizanilor fostului regim a 
crescut de la 18,1 la sută în 
1997 până la 2Q,7 la sută în 
acest an.
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fS.C. Avicola Deva-Mintia^l
(Urm^e din pag. 1)

unde a fost o trambulină de 
lansare spre confirmarea valorii 
sale. Chiar în ultima sa prezență 
la Deva a promis dlui prefect că 
dacă organele locale sunt 
dispuse și nu există piedici de 
vreo altă natură, el este dispus 
să ajute în primul rând ca, pe 
baza unui plan, să asigure cadrul 
corespunzător ca să vină fetițe 
din America să se pregătească 
aici, ceea ce ar aduce un plus de 
venituri la bugetul local. Cazarea 
și masa fetițelor, venirea părinților 
în vizită și întreținerea la hoteluri 
ar aduce aport financiar 
însemnat la club și la buget. 
Lucrurile s-au împotmolit cumva 
nu din vina organelor locale, ci 
din cauza altor piedici la nivele 
superioare. Prezența lui Bela la

Conducând după deviza 
“Dupâ noi... potopul"

(Urmare din pag. 1)

precedent creată acum, dl 
Diaconescu afirma că majorările, 
cel puțin în cazul Camerei 
Deputaților, sunt posibile ca 
urmare a fapului că s-au tăiat 
unele lucrări care și așa nu se 
mai puteau face în acest an, între 
care și de la garajele subterane 
și se mai taie vreo 4 miliarde și de 
la deplasări (că prea s-a umblat 
mult și fără rost prin străinătate). 
Completând ideea, dl Gavra a mai 
spus că cele 20 de miliarde lei care 
le mai lipsesc pentru bugetul 
Camerei Deputaților se vor trage 
din bugetul de stat la rectificarea 
acestuia din luna noiembrie (I). Ce 
simplu este, deci, să faci rost de 
bani, când nici nu te aștepți, pehtru 
aleșii poporului. Mai vinzi o firmă 
mare, dacă găsești cumpărători, 
străini de preferință, care 
deocamdată nu se prea înghesuie 
să ne cumpere dată fiind 
instabilitatea politică și economică 

Deva, fie că a fost mai lungă 
sau limitată, nu putea și nici el 
nu gșndea să deranjeze 
activitatea de aici. Nu s-a pus 
niciodată problema ca-el să 
preia sala sau conducerea 
lotului de gimnastică. El nu se 
mai angajează să facă acest 
lucru nici în America. El se simte 
puternic legat de Deva, dorind 
să facă ceva pentru acest 
municipiu fără a aduce daune 
cuiva. El împreună cu soția se 
vor afla în această lună în județ, 
unde petrec o parte din 
vacanță. Dna Marta va fi 
oaspete la Stațiunea Vața-Băi, 
iar dl Bela Karoly va sosi în 
săptămâna viitoare pentru 
câteva zile. în acest sejur al 
familiei Karoly sperăm să 
prezentăm cititorilor și alte 
relatări din preocupările lor.

din țară, mai vinzi o bancă sau 
ce mai ai bun prin țară și uite 
așa duci de râpă toată 
economia. Când te conduci după 
principiul că “După noi... potopul", 
faci praf în vistieria țării care și 
așa este destul de săracă, 
pentru ca tu acum s-o duci cât 
mai bine, fără să-ți pese ce vor 
mai face generațiile viitoare. 
Asta ar veni cam cum ar 
•proceda un gospodar care-și 
vinde din casă s-o ducă mai 
bine azi, nepăsându-i ce-o să 
urmeze. Numai gospodar nu se 
poate numi însă cel ce are o 
astfel de gândire și care 
ipotechează viitorul urmașilor 
săi.

Dacă tot așa va fi strânsă 
cureaua pentru unii, iar alții se 
vor lăfăi, în disprețul 
electoratului, nu este de mirare 
că tot mai departe va fi vremea 
când vom ajunge să mai vedem 
și lumina de la capătul tunelului.

(Urmare din pag. 1) 

în situații similare, anume aceea 
de a vinde o parte din active 
(ferme), atât cu profil pentru pui 
de carne, cât și- pentru găini 
ouătoare.

Directorul a precizat că 
aceste active (ferme) sunt 
situate la Bălata, Mintia și Iscroni- 
Petroșani. Prin valorificarea 
acestor active, în prezent 
nefuncționale, dar utilizabile, nu 
va fi afectată buna desfășurare 
a activității societății comerciale, 
rostul unei asemenea măsuri 
fiind și acela de a urmări 
dimensionarea unității la optimul 
tehnic și economic. Pe lângă 

^stingerea datoriilor - așa cum am 

Managerul
S.C. SIDERURGICA S.fl.

Hunedoara
Convoacă Adunarea Generală Extraordi

nară a Acționarilor, la data de 04.09.1998, 
ora 10, la sediul societății din municipiul 
Hunedoara, Piața lancu de Hunedoara, nr.l, 
cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 1998, în formă 
modificată față de cel aprobat în 
13.02.1998.

2. Informare privind modul de realizare 
a indicatorilor de producție și economico- 
financiari la S.C. SIDERURGICA S.A. pe 
primele 7 luni ale lui 1998.

3. Aprobarea casării unor mijloace fixe.
4. Diverse.
în cazul în care la data de 4 septembrie 

1998 adunarea nu va fi statutară, ea este 
convocată pentru data de 5 septembrie 
1998, în același loc și la aceeași oră.

mai subliniat - vânzarea de 
active mai are și darul de a 
asigura fondurile și de a crea 
condițiile' necesare pentru 
retehnologizarea fermelor 
aflate în activitate, urmărind 
promovarea noilor tehnologii în 
creșterea păsărilor.

De menționat că asupra 
activelor ce sunt scoase la 
vânzare există întocmite 
rapoarte de evaluare, ce pot fi 
consultate la sediul societății 
din Mintia. Cei interesați pot 
obține aici și orice alte detalii 
referitoare la prețuri și 
condițiile de vânzare a 
activelor (fermelor).

“PATRIA” - DEVA:
Șase zile, șapte nopți (21-27); 

“FLACĂRA” - HUNE
DOARA:
Sfera (21-27);
^“PARÂNG” - PETROȘANI: 

Crime la indigo (21-24);
L.A. Confidential (25-27); 
^“CULTURAL” - LUPENI: 

Pacificatorul (21-24); 
Vocea sufletului (25-27);

“ZARAND” ■ BRAD:
Mai bine nu se poate (21- 

24);
Al 5-lea element (25-27);

Consiliul de Administrație de la 
S.C. ALIMENTARA S.A.

Deva
Convoacă Adunarea_____ Generală

extraordinară a Acționarilor in data de 5 
septembrie 1998, ora 9, ia sediul 
societății din Deva, b-dul Decebal, bloc F 
parter.

Ordinea de zi:
1. Stabilirea prețului de vânzare a unor 

active propuse spre vânzare prin licitație 
sau negociere directă.

2. Declararea societății ca închisă 
privind tranzacțiile.

3. Diverse.
în situația în care nu sunt întrunite 

condițiile de prezență pentru prima 
convocare, a doua adunare generală 
extraordinară va fi convocată în data de 
6 septembrie 1998, în același loc șl la 
aceeași oră.

“PATRIA” -ORĂȘTIE: 
Gol pușcă (21-24); 
Mai bine nu se poate 

(25-27);
- “LUCEAFĂRUL” 

VULCAN:
O viată mai puțin obișnuită 
(21-24);.
Demonii printre noi 

(25-27);
•«“DACIA” - HAȚEG: 
Dragoste fără sfârșit 

(21-24);
Filiera cipriotă (25-27); 
•«“LUMINA” - ILIA:
Prima lovitură a lui Jackie 

Chan (21-23);
*«GEOAGIU-BÂI:
Vulcanul (21-23).

UTILAJE ABANDONATE
Oare de ce românul nostru s-a obișnuit ca atunci când un 

obiect oarecare nu-i mai este de folos să se debaraseze de 
el, abandonându-l te miri unde? Acest lucru nu face decât să 
umbrească aspectul destul de îngrijit al municipiului Deva. 
Ne referim în rândurile de față la numeroasele rămășițe 
fieroase adunate nu acolo unde ar trebui, adică la Centrul de 
recuperare a fierului vechi, ci împrăștiate pe străzile sau în 
zonele verzi ale orașului.

Adevărat că înălțarea unui bloc nu s-ar putea realiza în 
lipsa unor utilaje adecvate și absolut necesare. însă știm cu 
toții că de câțiva ani buni de zile nu s-a mai “mișcat” nimic în

■ Nici măcar utilele p' care constructorii le-au 
for >a acea vreme. O imagine grăitoare este cea a 
scheletului metalic “împotmolit” pe strada Eminescu, în 
apropierea blocului C1 (foto 1).

Odată construite, blocurile trebuiau, nu-i așa, izolate. 
Lucrare ce impunea utilizarea cazanului de fiert smoala. 
Probabil muncitorii și-au terminat treaba, dar în urma lor au 
lăsat cazanul cu roțile-n sus, lângă blocul 29 din strada Teilor 
(foto 2). îngrijorător este faptul că, părăsită în apropierea 
locuințelor, copiii își improvizează aici adevărate locuri de 
joacă. Să nu uităm totuși că aceste hardughii sunt pătrunse 
de rugină, sporind riscul accidentării micuților.

Dar de ce n-ar avea și cartierul Dorobanți relicvele sale? 
Asemenea construcției metalice (foto 3) plasată la marginea

LA LOCUL DE MUNCĂ
străzii Dorobanți. Cine știe de unde provine și care e rostul 
ei aici?

Vreme trece, vreme vine...Și se pare că utilajele mai 
sus menționate nu lipsesc de pe inventarul nimănui. Chiar 
așa să fie?

Cristina CÎNDA
Foto: Traian Mânu

Direcția Sanitară Veterinară 
a Județului Hunedoara
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Cu sediul în Deva, str. 22 
Decembrie, nr.226, scoate la concurs 
postul de DIRECTOR în data de 9 
septembrie 1998, ora 9,30. Concursul 
va avea loc la sediul MAA-ANSV 
București.

Relații suplimentare la sediul unității, j

S.C. UNIREA PREȘ
(Ziarul Unirea)

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 
O AMBALAJ SI ÎMPACHETAT

r

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

f 'tetunz fostă CMtecvietițâ!

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

i LIBER
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