
Nu se dau piese de schimb pe cupoane

Modificarea și completarea
D.G. nr.9/1998

Cu patru grupuri și Jumătate în funcțiune

Termocentrala Mintia 
produce 830 MWh

întrucât s-au produs unele 
confuzii în legătură cu utilizarea 
cupoanelor agricole pentru 
campania de toamnă, în sensul 
că unele agenții de presă au 
preluat incomplet sau eronat 
unele informații, facem precizările 
de rigoare în baza Ordonanței 
Guvernului României nr.106/ 
1998, publicată în Monitorul 
Oficial nr.326 din 29 august a.c.

în conformitate cu prevederile 
acestei ordonanțe, care modifică 
și completează O.G. nr.9/1998 
privind instituirea sistemului de 
cupoane pentru agricultori în anul 
1998, este stabilit ca art.3 să aibă 
următorul conținut: "Pe baza 
cupoanelor pentru agricultori, 
beneficiarii acestora pot achita 
contravaloarea seminței certifi
cate, a materialului de plantat 
pomicol și viticol certificat, a 
seminței certificate de cartofi, a 

WEST BANK DEVA
acorda dobânzi atractive la depozitele 

în lei persoanelor fizice, după cum 
urmează:

X ia 30 de zile - 40 % pe an
X la 90 de zile - 42% pe an

Informații suplimentare la telefoanele 
234480 și 234481.

V 3 s

îngrășămintelor chimice, a 
pesticidelor, a furajelor com
binate, a lucrărilor mecanice de 
arat, grăpat, discuit, semănat, de 
întreținere a culturilor și de 
recoltat, inclusiv a celor efectuate 
pe pășuni și fânețe, precum și a 
medicamentelor pentru com
baterea bolilor parazitare și de 
reproducție la animale".

Rezultă cu claritate că 
aceste cupoane nu mai pot fi 
utilizate în vederea procurării 
motorinei. De asemenea, așa 
cum ne-a spus și dl ing. Romulus 
Timaru, directorul S.C. Aproterra 
Simeria, se desprinde cu exac
titate din ordonanța respectivă că 
pe cupoanele agricole nu se pot 
procura nici piese de schimb 
pentru tractoare sau mașini 
agricole, cum eronat au apărut 
știri în presă anterior publicării 
O.G. nr.106/1998. (N.T.)

Pentru cei care nu știu ori au 
uitat, consemnăm că Filiala 
Electrocentrale Deva, sau 
Termocentrala Mintia - mai scurt 
și mai la obiect - are o putere 
instalată de 1260 MW, în șase 
grupuri energetice de câte 210 
MW, pusă în funcțiune în 
perioada 1969 - 1980. Deci au o 
existență considerabilă, respectiv 
o stare de uzură pronunțată. însă 
profesionalismul lucrătorilor de la 
Mintia le permite menținerea la 
parametri corespunzători de 
producție, cu atât mai mult cu cât 
restructurarea și reorganizarea
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sistemului energetic național 
pun o serie de probleme și 
semne de întrebare.

Zilele trecute, dl dr. ing. 
Victor Vaida, directorul general 
al FE Deva, ne-a dat o veste 
bună, respectiv funcționarea 
termocentralei la puterea de 830 
MWh, cu patru grupuri complete 
și cu un cazan la cel de al 5-lea, 
de fapt grupul VI, după 
numerotarea în centrală, cel de 
al doilea cazan aflându-se în 
rezervă și putând ridica, la 
nevoie, producția livrată în 
sistem la 900 MWh.

CUVÂNTUL
LIBER

Se află în reparație 
capitală grupul V, respectiv 
turbina, cele două cazane, 
stațiile electrice, instalațiile de 
protecție prin relee, celelalte 
utilaje și instalații conexe, la 
care se efectuează lucrări 
complexe de modernizare. 
Finalizarea RK la grupul V 
este prevăzută a se termina la 
sfârșitul lunii octombrie, 
începutul lunii noiembrie. Vor 
fi astfel în funcțiune toate cele

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 8)

Deputății - 
4.426 de zile 
in străinătate

Biroul Permanent al Camerei 
Deputaților a primit situația 
deplasărilor în străinătate în 
perioada 25 noiembrie 1996 - 4 
septembrie 1998. în cei aproape 
doi ani, principalul partid de 
guvernământ, PNȚCD, a reușit să 
devină și principalul partid într-un 
top al plecărilor în străinătate, cu un 
total de 1.306 zile. El este urmat de 
grupul parlamentar al PDSR cu 
1.040 de zile și de USD cu 899 zile. 
Cele trei formațiuni sunt urmate, la 
mare distantă, de PNL cu 379 zile, 
UDMR cu 220 zile, PUNR cu 286 
zile, PRIVI cu 21-5 zile. Ultimii pe 
listă sunt social-democrații lui 
Sergiu Cunescu (PSDR), cu 81 de 
zile | A R P1 et.l. I

\_____________________________ «i

APARE LA DEVA

Scrisoare 
deschisă

Stimate d-îe director generat 
Vaida. Sunt consilierul municipal 
Aurel Oprișa și mă văd pus în 
situația de a întrebuința acest 
mijloc pentru a intra în dialog cu 
dvs.

fntrebarea mea este simplă. 
Ce v-au făcut locuitorii Devei de 
vă bateți joc de ei? De fapt noi 
locuitorii Devei ar trebui să fim 
supărați pe dvs., care în calitate 
de director general al F.E. Mintia 
nu luați măsuri să nu ne mai 
poluați sufletul și mintea prin 
deversarea în atmosferă a 
pulberilor și fumului, fără să vă 
găndiți la sănătatea noastră.

Mai mult. V-afi gândit că 
dacă plămânii ne sunt plini de 
funingine, de ce să nu arătăm 
negri și pe din afară, așa că după 
3 zile cu apă caldă, ați pus mâna 
și ați întrerupt furnizarea ei. Mai 
acum 10-15 ani, ne mai 
amenințau niște „prieteni" că ne 
opresc gazul, dar ei nu au fost 
chiar așa negri la suflet ca și dvs.

După câte știu Primăria s-a 
ținut de cuvânt și v-a dat suma 
de 350 milioane lei, așa cum a 
fost înțelegerea cu primarul și 
executivul. Sau dvs vreți să 
compromiteți cu orice preț 
primarul? Găsiți alte metode, nu 
răzbunându-vă pe noi locuitorii 
Devei.

Oricum, până la urmă, nouă 
celor ce am plătit serviciile va 
trebui să ne dați apă caldă și 
căldură, dar probabil vreți să 
arătați că sunteți un mic 
Dumnezeu local și trebuie să ne 
rugăm „vouă".

Vă întreb încă o dată:„De ce 
vă bateți joc de locuitorii De vei ?" 
Sunt ei și așa destul de amărăți. 
Astăzi sunteți legat de scaunul 
ce-i dețineți prin efectul 
algoritmului dar mâine, mâine nu 
vă e frică că o să vă tragă cineva 
la răspundere pentru tratamentul 
inuman aplicat locuitorilor 
acestui municipiu ?

Oricum să vă dea Dumnezeu 
gânduri mai bune și nouă apă 
caldă și căldură.

Cu stimă,
Consilier municipal

Aure! OPRIȘA

întâlnirea crescătorilor de animale din Ribita------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------y ■ ■

Interes aparte pentru 
aflarea noutăților

Duminică am participat la Ribița la o 
întâlnire a câtorva zeci de crescători de 
animale cu fermierul și consilierul Reiner 
Windrisch din landul Hessen - 
Germania. în băncile clasei de la Școala 
generală din Ribița unde a avut loc 
întâlnirea, au fost prezenți - reflectând 
o realitate locală, care este generalizată 
la scară națională - oameni vârstnici, 
majoritatea agricultori de 60-70 de ani. 
Excepția au constituit-o Alina Ciuclan, 
elevă în clasa a V-a din localitate, 
împreună cu mama sa Doina-Felicia și 
tatăl său Liviu Dănuț Ciuclan. De la 
început am remarcat interesul cu totul 
deosebit al celor prezenți față de noile 
tehnologii aplicate la culturile vegetale 
și în zootehnie.

După ce dl ing. Alexandru Indrea, șef 
de serviciu la D.G.A.A. a județului 
Hunedoara și conducătorul proiectului pi
lot româno-german ce se desfășoară 
pentru redresarea zootehniei 
hunedorene, a prezentat obiectivele 
urmărite, din care face parte integrantă 
și programul de la Ribița, a explicat în 
detaliu obiectivele acestuia din urmă.

Programul de la Ribița vizează 
prioritar îmbunătățirea bazei furajere și 
ameliorarea raselor locale de animale. 
Pe lotul demonstrativ organizat aici s-

Secție de dializa 
la Petroșani
La Petroșani va funcționa 

prima secție de dializă din Valea 
Jiului.

Bolnavii de insuficiență renală 
din zonă nu vor mai fi obligați să 
parcurgă, periodic, 70 de kilometri 
pentru a urma tratamentul.

Inaugurată oficial în prezența 
ambasadorului Greciei, Stylianos 
Mallicourtis, noua secție nu are 
însă asigurat numărul necesar de 
specialiști, de ocuparea acestor 
posturi depinzând transferarea 
pentru ședințele de dializă la 
spitalul petroșănean a celor 40 de 
bolnavi de insuficiență renală din 
Valea Jiului.

în prezent, ședințele sunt 
efectuate la Spitalul municipal 
Hunedoara, ceea ce implică 
deplasarea zilnică a unei 
ambulanțe pe ruta Petroșani- 
Hunedoara.

La Deva prinde contur 
o piață modernă...

au cultivat mai multe specii de graminee 
și de trifoliene aduse din Germania, 
insistând totodată asupra metodelor de 
conservare pentru a păstra calitățile nu
tritive ale furajelor. în același timp a 
subliniat cerințele și performanțele ce 
trebuie atinse în privința randamentului 
la ha și în producția animalieră pentru 
a face față concurenței și pentru a ne 
putea integra în structurile europene.

Trecând la partea așa zis practică, 
adică la prezentarea metodelor ce 
conduc spre performanță, dl Reiner (cu 
ajutorul dlui Erich Prohasca, pe post de 
translator) a expus bine documentat, 
susținând toate afirmațiile cu imagini, 
modalitățile care asigură modernizarea 
și revigorarea zootehniei și, implicit, a 
agriculturii în ansamblul său. 
Remarcând că doar agricultorii în vârstă 
sunt mai stabili la stres, adică ei mai 
îndrăgesc această ocupație, dl Reiner 
a insistat asupra măsurilor ce conduc 
la rezultate competitive, vizând 
atingerea unor producții de 60001 lapte 
de la fiecare vacă într-o perioadă de 
lactație, obținerea a câte 20 de purcei 
la două fătări pe an de la fiecare scroafă

Nicoiae TÎRCOB
(Continuare în pag. 8)

- Domnule Ion Bonta, sunt câțiva ani 
buni de când lucrați în cadrul Administrației 
Piețelor Deva, timp în care în piața centrală 
din municipiul Deva s-au înfăptuit o serie 
de lucrări de modernizare și amenajarea 
unor noi spații de desfacere a produselor 
agroalimentare pentru privatizați. V-am 
ruga să reamintiți cititorilor noștri câteva din 
aceste realizări.

Dialog cu Ion Bonta, 
administratorul Pieței Deva

- Am venit la conducerea pieței în luna 
octombrie 1990. Pe atunci piața funcționa 
doar pe suprafața sectorului unde astăzi 
se comercializează produsele lactate. Tot 
din piață mai făceau parte și trei aprozare, 
care funcționau doar pe timp de vară și sala 
care acum este modernizată, acoperită și 
izolată fiindcă acum 8 ani era bătută de 
ploaie și vânt. îndată ce am venit aici, 
având în permanență sprijinul Primăriei, al 
colegilor mei din administrație, ne-am 
ocupat de împrejmuirea pieței, montarea 
porților și angajarea unui paznic care 
asigură paza mărfurilor pe timp de noapte.

- Tot în aceeași perioadă a avut loc și 
dezvoltarea mai multor societăți particulare 
care comercializau diferite produse. Ce 
măsuri ați luat în întâmpinarea cerințelor 
privatizaților?

- Problema aceasta am studiat-o în 
amănunțime deoarece comerțul privat, așa 
cum e normal, a luat amploare. Pentru a le

putea oferi comercianților condiții cât de 
cât bune, au fost montate 50 de mese 
dotate cu dulăpioare pentru depozitat 
mărfuri și acoperite cu copertine. Tot în 
acea perioadă s-a extins și activitatea 
sectorului "Flori". Ca urmare, am realizat 
un al doilea tronson pentru a dezvolta și 
acest sector foarte plăcut, care încântă prin 
splendoarea și bogăția florilor.

- D-le administrator, cu ce fonduri și cu 
sprijinul cui au fost posibile aceste realizări?

- Totul s-a făcut cu forță proprie, adică 
prin autofinanțare. Suntem mulțumiți că a 
fost posibilă racordarea la energie 
electrică, apă și canalizare, precum și 
amenajarea și modernizarea sediului 
corpului administrativ. Și, pentru că am 
încurajat mereu sectorul privat, a crescut 
numărul rulotelor, ajungând în momentul 
de față până la 30.

- De unde a venit ideea amplasării pe 
platoul pieței a acestor chioșcuri moderne ?

- Doresc să precizez că tot ce s-a 
înfăptuit în această perioadă este rodul 
înțelegerii de care au dat dovadă Primăria, 
domnii consilieri, serviciul de sistematizare, 
toți înțelegând importanța modernizării 
pieței centrale, crearea unor condiții 
superioare pentru desfacerea produselor 
agroalimentare și servirea cumpărătorilor, 
într-una din deplasările mele prin țară, mai 
precis la Râmnicu Sărat, am avut ocazia

A consemnat
Cristina CÎNDA

(Continuare în pag. 8)

Azi, Supercupa 
României la 

fotbal

STEAUA - 
RAPID

Astă seară, de la ora 19,30, cel 
mai mare stadion din țară, “Lia 
Manoliu", va fi gazda celei de-a 3- 
a editn a Supercupei României 
dintre STEAUA și RAPID. 
Desfășurată doar la 10 zile după 
întâlnirea din etapa a V-a, partida 
se anunță a fi deosebit de 
disputată, militarii vrând să-și mai 
refacă imaginea după înfrângerea 
din Giulești cu 3-0 în fața Rapidului. 
Meciul va fi transmis și la 
televiziune. (S.C.)
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“Romcamion” Deva îșî reîncarcă bateriile 
pentru cursa următoare

Divizare
După desprinderea din 

întreprinderea de Transporturi 
Auto Hunedoara - Deva, în anul 
1991, și plecarea în cursă pe 
propriile roate, S.C. “Rom
camion'’ S.A. Deva a circulat o 
vreme lejer și eficient prin 
obiectul său de activitate, care a 
fost și a rămas același: 
transportul de marfă - în județ, în 
țară și peste hotare. Era o 
speranță că totul va fi bine. Mai 
ales că se arăta la orizont și 
privatizarea.

intrarea în econo
mia de piață

Ca toate societățile 
comerciale pe acțiuni apărute în 
majoritatea domeniilor de 
activitate, și "Romcamion" Deva 
avea să cunoască serpentinele 
în coborâre ale propriei activități. 
Mijloacele tehnice din dotare au 
parcurs procesul ireversibil și 
dureros al uzurii; prețurile 
pieselor de schimb și 
carburanților au crescut 
continuu; în domeniile în care 
transporturile de marfă aveau 
mare pondere, precum 
construcțiile și drumurile, de 
exemplu, activitatea s-a diminuat 
considerabil; au apărut o serie de 
firme de transport particulare. Ca 
urmare, S.C. "Romcamion" S.A. 
a fost nevoită să-și restrângă 
obiectul muncii, să-și reducă 
veniturile.

Profit, plăți, res
tanțe

- Dacă până în septembrie 
1997, societatea lucra cu profit, 
de la începutul lui 1998 
funcționăm cu pierderi, ne spun 
cu sinceritate și părere de rău doi 
dintre oamenii cu vechi state de 
serviciu și cu funcții la 
"Romcamion", care-și cunosc

La “Vidra” Orăștie, 
producția nu cunoaște 

pauze. Parteneri interni 
și externi așteaptă 

nerăbdători 
produsele fabricii.

i Vine iarna și este nevoie 
de haine îmblănite, de 

căciuli, gulere din 
blană, mănuși.

Cu profesionalism și 
hărnicie, confecționera 
Maria Brânzăi lucrează 

tocmai la o comandă 
de mănuși.

Foto: Traian MÂNU 

unitatea, colectivul, problemele 
acestora ca pe propriile buzunare 
- ing. Gheorghe Bolcu, director, și 
ec. Maria Vieru, contabil șef. Din 
ce cauză? înainte se putea 
introduce în cheltuieli doar parțial 
indicele de amortizare. Din acest 
an, indicele de amortizare trebuie 
introdus în integralitatea sa în 
volumul total al cheituielilor. Mai 
mult, în primele patru luni ale 
anului curent, aproape am stat 
complet. Vremea rece, activitatea

în așteptarea privatizării
redusă la beneficiarii noștri, faptul 
că în trimestrul I, când veniturile 
sunt infime, trebuie să plătim 
toate taxele și impozitele - pe 
drumuri, pe mijloacele de 
transport -, adoptarea mult prea 
târzie a bugetului ne-au pus în 
imposibilitatea achitării altor 
datorii către stat. Așa am 
acumulat unele majorări de 
întârziere.

în ultima perioadă s-au făcut 
o serie de plăți, s-au redus 
obligațiile față de stat, rămânând 
de achitat unele întârzieri la TVA, 
alte restanțe fiind de o lună, cel 
mult două. O mulțumire este 
achitarea integrală a celor cinci 
autocamioane IVECO, în sumă 
de 760.000 de dolari.

A intrat în funcțiune 
Ordonanța 9

Situația financiară critică și 
împuținarea comenzilor au 
determinat conducerea societății 
să ia și măsuri de personal. 
Astfel, în luna mai a fost aplicată 
și aici Ordonanța 9, prin care 24 
de salariați au cerut încetarea 
contractului de muncă. Au mai 
rămas în societate 65 de 
angajați. Oameni bine pregătiți, 

oameni harnici, care înțeleg 
starea de fapt din unitate și, deși 
au salarii mai puțin decât 
modeste, ei rămân atașați de 
colectiv, de firmă.

O firmă cu valoare, 
cu forțăf

“Romcamion" Deva, cu 
potențialul tehnic și uman de care 
dispune, cu baza de reparații și 
autovehiculele noi, de mare 
capacitate și randament, rămâne 

o firmă cu valoare și forță în județ. 
Operativitatea și calitatea 
serviciilor sale o recomandă cu 
brio. De fapt, ea și lucrează într- 
o serie de șantiere de construcții, 
are colaborări cu multe firme din 
județ și din afara sa și așteaptă și 
altele, pentru că are capacitate, 
exercită și trafic internațional.

Dar privatizarea ?
- Pentru noi este o problemă 

cu cântec, spune dl Gheorghe 
Bolcu. în urmă cu câțiva ani am 
vrut să cumpărăm un număr de 
acțiuni. Am umblat, ne-am umilit, 
am încheiat în sfârșit contractul, 
dar, surpriză, s-a retractat. Ni se 
impunea să cumpărăm întreg 
pachetul de acțiuni al societății, o 
acțiune valorând ia acea vreme 
25.000 de lei. N-au avut oamenii 
bani. Apoi a venit aberanta 
Hotărâre 500 de majorare de opt 
ori a capitalului social. Aceasta 
ne-a anulat, pur și simplu, 
posibilitatea și șansa de a 
cumpăra o parte din patrimoniul 
societății.

Acum, puterea de 
cumpărare a salariaților noștri, la 
câștigurile lor, este și mai mică. 
Iar la valoarea capitalului social 
ne sperie și numai gândul..., 

adaugă dna Maria Vieru. Mai 
ales că nici nu se mai știe 
acum ce modele de’ privatizare 
se vor aplica: vânzarea la prețul 
pieței, scoaterea acțiunilor pe 
piața Rasdaq sau la Bursa de 
Valori.

- Acum este posibil să vină 
cineva cu puțini bani să 
cumpere o firmă profitabilă, 
transformându-i pe oamenii 
care lucrează de-o viață acolo 
și care sunt întrucâtva stăpâni 
pe o parte din patrimoniu, în 
unelte de lucru, consideră dl 
Gheorghe Bolcu. în cazul 
nostru, când folosirea 
autovehiculelor vechi a devenit 
nerentabilă, numai costul 
carburantului ajungând până la 
37-40 la sută din tariful de 
transport, formula de pri
vatizare cea mai rapidă și la 
îndemâna salariaților ar fi să li 
se vândă lor, în rate, la costuri 
accesibile, mijloacele de 
transport, iar clădirile și 
terenurile să fie închiriate și 
plătite în timp.

în această etapă a 
privatizării nu este atât de 
important și de necesar să se 
vândă clădirile și terenurile, cât 
mai ales mijloacele tehnice și 
materiale din dotarea unităților, 
cu care să se asigure con
tinuitatea activității, posibilități 
de extindere și modernizare. 
Dacă vom aștepta la nesfârșit 
investitori străini, care nu prea 
vin, dacă vom gândi doar la 
metode prin care statul să 
câștige și nu salariații, multe 
întreprinderi se vor desființa de 
la sine, multe valori materiale 
se vor distruge în continuare, 
mulți oameni nu vor mai avea 
de lucru.

Este o idee de avut în 
vedere de mai marii privatizării 
din România.

Dialogul purtat cu dna 
ing. Lucia Fleșeriu, 
director tehnic la S.C. IPH S.A. 

Deva, a gravitat în jurul 
problemelor pe care le 
întâmpină un institut de 
proiectare în actuala con
junctură economică. Unul din 
atuurile IPH este, conform 
declarațiilor interlocutoarei, că 
dispune de resursele logistice 
și de personal necesare pentru 
abordarea proiectelor de 
anvergură. Este vorba de o 
echipă completă de proiectare 
formată din arhitecți, topo- 
grafi, ingineri în construcții și 
instalații. IPH are, de 

“Trăim într-un 
mediu economic în 
care doar cei mid 
pot supraviețui”

asemenea, un laborator 
geotehnic și unul topografic, o 
arhivă cu documentație de 
specialitate impresionantă 
adunată de-a lungul zecilor de 
ani de activitate.

Avantajul acestui patri
moniu moștenit este diminuat 
substanțial de nivelul în 
scădere al marilor investiții, 
generat de tot mai neagra 
austeritate. Datorită “alonjei” 
prea mari, IPH nu reușește să 
obțină un număr semnificativ 
de comenzi de la micii 
investitori reprezentanți ai 
capitalului privat. “La nivelul 
caselor particulare, în special 
al celor construrte în mediul 
rural, precum și al altor mici 
obiective, majoritatea co
menzilor se duc înspre 
concurența noastră, repre
zentată de micile SRL-uri 
specializate în proiectare. Nu 
intenționez să denigrez pe 
nimeni, dar, în opinia mea, 
astfel de SRL-uri nu dispun, de 
obicei, de specialiști care să 
asigure, din toate pers
pectivele, execuția unui proiect 
la nivel profesionist. Când 
spun aceasta am în vedere 
faptul că un proiect adevărat 
dă constructorului lucrării 
toate informațiile necesare 
privind execuția obiectivului, 
inclusiv consumurile de 
material. Chiar dacă are un 
cost mai mare un proiect 
profesionist scutește bene
ficiarul de cheltuieli ulterioare 
la execuție și exploatare”, 

precizează dna Fleșeriu.
Cel mai mare proiect la 

care se lucrează acum la IPH 
are în vedere un sistem care 
să rezolve problemele legate 
de colectarea, transportul și 
depozitarea deșeurilor 
menajere în județul 
Hunedoara. Sunt vizate zona 
Văii Jiului, Valea Mureșului, 
zona Orăștiei și municipiul 
Brad. S-a demarat deo
camdată proiectul doar 
pentru Valea Jiului. Acesta 
cuprinde locuri speciale de 
colectare a deșeurilor pe 
categorii, o groapă eco
logică la Lupeni, precum și o 

stație de sortare a'resturilor 
în vecinătatea locului de 
depozitare. în urma studiilor 
efectuate s-a concluzionat că 
este rentabilă sortarea 
deșeurilor pe patru categorii: 
sticlă, mase plastice, hârtie și 
metal. Există, de asemenea, 
și un produs derivat din 
această activitate de 
colectare și depozitare, 
denumit compost, care este 
un foarte bun îngrășământ în 
agricultură. Proiectul va 
cuprinde patru asemenea 
gropi ecologice, care vor fi 
amplasate, pe lângă Lupeni, 
la Hășdat, Simeria și zona 
Brad.

IPH mai are în lucru 
proiecte cum ar fi noul Palat 
Administrativ de la Deva, o 
policlinică la Lupeni și un 
bloc de locuințe sociale ce 
se va construi în zona 
Zamfirescu, din Deva, având 
ca proprietară Primăria 
municipiului reședință de 
județ. Acesta din urmă este 
singurul proiect executat 
după 1989, care are ca obiect 
construcția de locuințe. Mai 
sunt în lucru și proiecte de 
alimentare cu apă și gaz 
metan al unor localități din 
județ. Având preponderent 
beneficiari care plătesc de la 
bugetul de stat, IPH se con
fruntă cu serioase probleme 
la capitolul recuperări 
financiare. Creanțele firmei 
se ridică în prezent la cca. 
900 de milioane de lei.

Pagină realizată de 
Dumitru GHEONEA, Adrian SĂLĂGEAN

Despre SC „Eurovenus" SRL 
Deva, ziarul nostru a scris în repetate 
rânduri. De 9 ani de când ființează, 
firma și-a dezvoltat și diversificat 
continuu activitatea, căpătând un 
statut tot mai nuanțat de modernism, 
eleganță și eficiență. Astăzi, obiectul 
său de lucru cuprinde trei capitole 
distincte, fiecare cu specificul și 
dimensiunea sa, cu direcțiile sale 
precise de acțiune.

Unul este cel comercial, altul se 
numește producție, iar al treilea îl 
constituie prestările de servicii.

Dacă scriem astăzi din nou 
despre „Eurovenus" nu o facem din 
motive publicitare, pentru că marele 
Complex comercial „Eurovenus", de 
la Săntuhalm, este deja 
binecunoscut în județ și în țară, ci o 
facem din unghiul economiei de 
piață, al modului cum gândesc și 
cum muncesc niște întreprinzători 
particulari, cum traversează ei 
meandrele tranziției, existând prin 
propriile forțe pentru semenii lor.

- Sigur că noi nu putem trăi 
decât împreună cu cei pentru care 
lucrăm - clienții noștri de toate 
felurile, oamenii acestei țări, care ne 
cumpără produsele ori ne consumă 
serviciile, spune cu sinceritate și

„EURDVEMUS”, spre țelul de unitate etalon

Produce, oferă servicii, investește
justețe dl Ionel Olteanu, președintele 
societății. Pentru asta, grija noastră 
permanentă este să realizăm 
produse de cea mai bună calitate, să 
le livrăm operativ și la costuri cât mai 
accesibile beneficiarilor, să oferim 
servicii prompte și civilizate clienților 
care ne calcă pragul unităților. Și se 
pare că reușim în tot mai mare 
măsură. Pentru că, trebuie spus, am 
trecut și noi prin câteva faze. Mai 
întâi - de inițiere a firmei, apoi - de 
sistematizare a activităților, a spațiilor 
de desfășurare, iar acum - de 
aducere a firmei, în ansamblul său, la 
un standard modern, european, de 
producție, servicii și comportament, 
de simț estetic și spirit de 
angajament. Noi vrem să ajungem, 
din aceste puncte de vedere, etalon 
pe județ.

Cine merge astăzi în unitățile 
„Eurovenus" se va convinge de 
adevărul spuselor dlui Ionel Olteanu. 
lată, în perimetrul cel mai important 

al activității sale comerciale - 
„Metromobila", permanentă expoziție 
de prezentare și vânzare a mobilei, de 
toate tipurile, nuanțele și prețurile, 
întinsă pe un spațiu de 3000 mp (cea 
mai mare unitate de acest gen din 
țară) - .vizitatorul, cumpărătorul își 
poate alege ceea ce dorește, după 
gusturile și după punga sa, într-un pur 
sistem occidental: de prezentare, de 
plată, de transport și montare la 
domiciliul său a mărfii cumpărate, de 
remediere a eventualelor deficiențe 
constructive sau de altă natură. Ajută 
la aceasta calitatea lucrătorilor de la 
„Metromobila", dar și a colaboratorilor 
săi în domeniu, dovadă a respectului 
ce și-l poartă reciproc. Aceeași 
etichetă, aceeași solicitudine și în 
magazinele proprii ale SC 
„Eurovenus” SRL din cadrul 
complexului. Sau în sfera serviciilor, 
în principal de cazare și turism, in de- 
acum cunoscuta vilă de patru stele 
,,Venus”, din Deva, însă și la 

Complexul turistic Strei, proprietate 
mai de curând a SC „Eurovenus" 
SRL, unde noua vilă, de asemenea 
de patru stele, celelalte componente 
de aici asigură clienților cele mai 
bune servicii.

Cât privește domeniul pro
ducției, „Eurovenus" execută în 
atelierele sale mobilier pentru 
birouri și bucătărie, iar într-o altă 
hală montează biciclete, cu com
ponentele asigurate din import, 
printr-o asociere cu firme din 
Franța, Belgia și America. Aflată la 
primii pași, afacerea are șanse 
reale de extindere, de creștere a 
producției și a vânzărilor, deci și a 
veniturilor.

Toate aceste realizări nu mai 
surprind la „Eurovenus", însă l-am 
rugat pe dl Ionel Olteanu să ne 
spună cum a fost, cum sunt 
posibile în această perioadă 
extrem de grea în țară. S-a lăsat 
greu de convins să facă anumite 

sublinieri spre a nu lăsa impresia că 
dă lecții ori că deține secrete doar 
de el știute.

- Lucrăm cinstit, cu seriozitate 
și maximă prudență. De nouă ani, 
noi muncim, câștigăm și investim 
masiv. Numai că sursele proprii, 
profitul adică, nu ajunge dacă vrei să 
te dezvolți, să te modernizezi. Așa 
că am apelat și noi la credite de la 
stat. Dar în limite rezonabile, încât 
să putem returna la timp datoriile, și 
luând în calcul eventuale schimbări 
de fiscalitate, de politică monetară. 
Și încă ceva: lucrăm cu adaosuri 
relativ mici și cu prețuri accesibile. 
Celui care-mi dă marfa nu-i convine 
să pun prețuri mari și să nu i-o vând. 
Nu câștigă nici el, nici eu. Insă noi 
nu facem doar rotația marfă - bani-. 
marfă, ci investim în clădiri, hale, 
ateliere. Or, astea nu produc până 
nu-s gata, deci imobilizează niște 
fonduri o bucată de vreme. Trebuie 
să știm cum compensăm aceste

% 
fonduri. Cu ce bani? Cu ce preț? 
Ne străduim să avem în toate un 
echilibru. Mai ales că sistemul 
financiar românesc este în 
permanență schimbător, iar pe 
piața mondială surprizele apar în 
fiecare zi.

Dl Ionel Olteanu nu se 
consideră un as în conducerea 
unei firme private, nici vreun 
inovator în modul de a gândi și de 
a-și dezvolta afacerile. Ba chiar 
spune că mai are destule lucruri 
de învățat, de pus la punct. După 
cum crede că sunt încă multe 
treburi neclare în legislație, în 
sistemul financiar și monetar, în 
gândirea mai marilor țării de 
susținere a întreprinzătorilor 
particulari, a întreprinderilor mici 
și mijlocii: Este însă convins că 
împreună cu oamenii din sub
ordine, aflați într-un neîntrerupt 
proces de perfecționare 
profesională și educație socială, 
cu mulții și apropiații colaboratori 
ai firmei, din țară și de peste 
hotare, se pot face în continuare 
pași înainte, spre extinderea și 
diversificarea produselor și servi
ciilor și ridicarea lor la niveluri 
superioare de calitate și eficiență.
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Convorbire cu antrenorul Florin Lupu de la Clubul Școlar Sportiv Deva
De câțiva ani, pe apa Mu

reșului au apărut bărcile 
sportivilor ce practică cu pa
siune canotajul. Este vorba 
de secția canotaj a Clubului 
Sportiv Școlar din Deva (di
rector, prof. Partenie Matei) 
care are amenajată și destul 
de bine dotată o bază nau
tică la Șoimuș, lângă podul 
de la Mureș. Aici, sportivii au 
la dispoziție 10 căsuțe, 30 de 
bărci, posibilități de antre
namente pentru pregătirea 
fizică specifică și, bineîn
țeles, de a trage la rame, pe 
luciul apei Mureșului, din 
martie până în octombrie. Iar 
în perioada de iarnă, antre
namentele au loc la bazin, 
în sala de forță și alergări 
(din noiembrie până în luna 
februarie). Până în prezent, 
aici s-au pregătit și au izbutit 
să ajungă pe podium mulți 
canotori, medaliați la Cam
pionatele Naționale ale Ro
mâniei, la balcaniade. De 
aici se promovează anual 
sportivi în loturile naționale 
de juniori și seniori. Acest 
"drum" a fost parcurs și de 
actualul antrenor, Florin 
Lupu, în perioada 1990 - 
1995 și din acest an antrenor 
a 20 de tineri între 14-18 ani, 
toți elevi la școli generale sau 
licee din Deva. Despre acti
vitatea, rezultatele acestor 
minunați sportivi, care în li
niștea ce înconjoară apele 
Mureșului muncesc cu un 
stoicism greu de descris, fe
riți de privirile și susținerea

admiratorilor, ce cunosc apla
uzele doar la marile con
cursuri și atunci numai dacă 
ajung pe podium (I), am avut 
o discuție cu antrenorul FI. 
Lupu.

- Die Lupu, vă rugăm să 
vă referiți la câteva dintre 
importantele succese obți
nute de sportivii ce îi pregă
tiți pentru performanță.

- Sigur, ar fi multe succese 
de amintit, lista ar fi foarte lun
gă, dar mă mărginesc să relie
fez rezultatele frumoase obți
nute anul trecut la Campio
natele Naționale de fond ce au 
avut loc la Timișoara, pe Bega, 
pe distanța de 6 km, sportivii 
noștri Ovidiu Bernovschi la 
simplu, Gabriel Guga, Nicolae 
Păcurar, Gheorghe Avram, 
Călin Momeu - echipajul de 4 
vâsle, au fost medaliați cu 
argint, iar la dublu vâsle, 
Adrian Vințan și Gabriel lancu 
au cucerit medalia de bronz și 
la 4 + 1 rame, cârmaciul Florin

Ceaușu, Gabriel lancu, 
Adrian Vințan, Marius Barbu 
și Ovidiu Supuran au intrat tot 
în posesia medaliilor de 
bronz. O bucurie mare am 
trăit-o recent, în perioada 12- 
15 august, la Campionatele 
Naționale de viteză pe dis
tanța de 2000 de metri ce s- 
au desfășurat la Năvodari, 
pe canalul Midia - Năvodari: 
la juniori II (15-16 ani) Marius 
Supuran și Nicolae Păcurar 
au cucerit medaliile de argint 
- la 45 de sutimi de primul 
loc-, la 2 + 1 juniori Gabriel 
Guga, Ov. Bernovschi și FI. 
Ceaușu - medalii de bronz. 
Au mai cucerit medalii de 
argint Adr. Vințan (juniori I), M. 
Supuran, G. Guga, N. 
Păcurar, bronz la juniori II, iar 
Gabriel lancu s-a clasat pe 
locul 6 la simplu, juniori I.

- Ce urmează în perioa
da următoare?

- Un nou și serios exa
men pentru lotul nostru: par
ticiparea la selecția pentru 
promovarea în loturile na
ționale (între 24-27 septem
brie, pe lacul Snagov), la ca
re vor lua parte Adrian Vințan 
(17 ani), Ov. Bernovschi (15 
ani) și Gabi lancu (17 ani).

- Cu ce speranțe?
- Avem credința că toți 3 

vor ajunge în loturile națio
nale. Vom munci cu inten
sitate crescută, zilnic 7 ore 
de antrenamente.

- Vă dorim succes și 
promitem că vom reveni.

Sabin CERBU

ÎN CIUDA SCHIMBULUI DE 
GENERAȚII CSS 

HUNEDOARA SPERĂ SĂ SE 
CALIFICE PENTRU PRIMA 

GRUPĂ VALORICĂ
în ultimii ani echipa de juniori a CSS Hunedoara 

pregătită de Remus Balint a fost o prolifică pepi
nieră de tineri jucători talentați. E destul să amintim 
doar că tinerii echipei campioane a României BCR 
Minaur Baia Mare - Cristian Telehuz și Robert 
Șimon - au fost crescuți și formați la CSS Hune
doara. Și că anual din fiecare generație de juniori I 
3-4 jucători ajung să joace la echipe de Divizia A.

însă anul acesta echipa de juniori I a CSS 
Hunedoara se gândește cu destule emoții până și 
la turneul de calificare pentru grupa valorică A 
care se va desfășura în perioada 10-13 sep
tembrie la Oradea. Principalul motiv al acestei 
îngrijorări este faptul că echipa se află într-un 
moment de schimb al generațiilor. în acest an 
șapte din jucătorii de bază au terminat junioratul, 
astfel că în lot au mai rămas doar trei juniori I 
(născuți 1980) restul fiind mai tineri (născuți 1981, 
82). în plus, celelalte echipe participante la turneul 
de la Oradea - LEFS Banatul Timișoara, LEFS 
Reșița, CSS Arad, CSS Lugoj, CSS Petroșani - s-au 
întărit serios în ultima perioadă.

Oricum, mizând pe pregătirea efectuată și pe 
talentul unor jucători Remus Balint speră că echipa 
sa se va califica și va trece cu bine peste acest 
moment de cumpănă. CSS Hunedoara și-a reluat 
pregătirile în 20 iulie, primele antrenamente vizând 
acomodarea treptată la efort. Apoi, în cantona
mentul desfășurat în perioada 3-13 august în 
Tabăra Școlii Sportive de la Govăjdia s-a lucrat 
intens la pregătirea fizică. Ar fi trebuit să urmeze 
o perioadă de antrenamente și jocuri în care 
accentul să se pună pe pregătirea specifică. Dar 
neavând bani echipa nu a putut participa la nici un 
turneu de pregătire. Astfel, singurele jocuri pe 
care le-au disputat cei de la CSS Hunedoara au 
fost în compania seniorilor de la Siderurgica Hune
doara. Lotul cu care CSS Hunedoara va aborda 
jocurile turneului de calificare de la Oradea este 
următorul: Szabo și Florea (portari), Cuprian (com
ponent al lotului național de juniori II), Duca, Bog
dan, Bobora, T. Băran, O. Băran, Preda, llieș, Kișotă, 
Chirilă, Răducea, Hărădău, Prutean, Raita, Vâță, 
Stoica, Păucean, Suciu, Bulgaru.

Le dorim succes! Asupra rezultatelor turneului 
de la Oradea vom reveni.

Ciprian MARiNUȚ

Premieră în fotbalul hunedorean: 

MINERUL CERTEJ A 
CÂȘTIGAT TROFEUL 

FAIR PLAY
Sâmbătă, înaintea partidei din cadrul etapei a VI- 

a dintre Minerul Certej și Petrolul Drăgășani, 
stadionul din Certej a fost gazda unei frumoase 
festivități de premiere. Observatorul federal al 
partidei - prof. Corneliu Costinescu, președintele 
Comisiei Naționale de Fair-Play împreună cu prof. 
Mircea Sârbu, președintele Asociației Județene de 
Fotbal, i-au înmânat domnului ing. Daniel Andro- 
nache, președintele AS Minerul Certej, Cupa care 
răsplătește echipa ocupantă a primului loc în cla
samentul sportivității.

La întocmirea acestui clasament al sportivității 
Comisia Națională de Fair-Play are în vedere mai 
multe aspecte: unul se referă la condițiile de organi
zare a jocurilor și la sportivitatea publicului 
spectator și este urmărit de-a lungul întregii ediții de 
campionat de observatorii federali delegați la 
meciuri. Al doilea se referă la disciplina jucătorilor și 
este evaluat prin prisma numărului de cartonașe 
galbene, cartonașe roșii și a etapelor de sus
pendare acumulate de echipă într-un an compe- 
tițional. în ediția 1997 -1998 Minerul Certej a ocupat 
locul I între echipele din seria a lll-a a Diviziei C în 
clasamentul astfel întocmit și a câștigat, în premieră 
pentru fotbalul hunedorean, trofeul Fair Play.

Daniel Andronache consideră că meritele în 
cucerirea acestui trofeu - primul din istoria clubului 
la nivelul Federației Române de Fotbal - aparțin 
deopotrivă conducerii, jucătorilor și spectatorilor. 
Noi le dorim celor de la Minerul Certej ca în acest 
sezon conducerea, jucătorii și spectatorii să reali
zeze promovarea în Divizia B.

C. MARINUȚ

mmnnarea cupoi oo cnirti l

dl. C. Costinescu. dlui ing D Andronache P
Foto: Traian MÂNU [

Campionatul județean de fotbal•
Rezultatele etapei a ll-a din 6 septembrie: Retezatul 

Hațeg -Casino Ilia 3-0; Fotbal Start Deva - Santos Boz 2-3; Energia 
Deva -Avântul Zdrapți 2-1; Victoria Dobra - Unirea Vetel 2-0; Poiana 
Ghelari - Gloria Geoagiu 3-1.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Gloria Geoagiu - Retezatul Hațeg; Unirea Vețel 
- Poiana Ghelari; Avântul Zdrapti - Victoria Dobra; Santos Boz - 

i Energia Deva; Casino Ilia - Fotbal Start Deva.

1.POIANA GHELARI 2 2 0 0 5-2 6
2. RETEZATUL HAȚEG 2 1 0 1 4-2 3
3. VICTORIA DOBRA 2 1 0 1 3-2 3
4. CASINO ILIA 2 1 0 1 4-4 3
5. ENERGIA DEVA 2 1 0 1 3-3 3
6. GLORIA GEOAGIU 2 1 0 1 3-4 3
7. UNIREA VETEL 2 1 0 1 2-3 3
8. SANTOS BOZ 2 1 0 1 4-6 3
9. FOTBAL START DEVA 2 0 1 1 4-5 1
10. AVÂNTUL ZDRAPTI 2 0 1 1 3-4 1

O DIVIZIA i> JUNIORI
Rezultatele etapei nr. 4 din 6.09.1998: Parângul Lonea 

- Min. Ghelari 11-1; Met. Crișcior - FC Dacia Orăștie 1-9; Min. 
Aninoasa - FC Paroșeni Vulcan 0-11; Min. Bărbăteni - CFR Mar- 
mosim 3-2; CIF Aliman Brad - Constr. Hd 1-5.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Min. Ghelari - Met. Crișcior; Min. Teliuc - 
Min. Aninoasa; FC Paroșeni Vulcan - Min. Bărbăteni; CFR 
Marmosim - CIF Aliman Brad; Constr. Hd. - Victoria '90 Călan. FC 

, Dacia Orăștie și Parângul Lonea stau.

1.MIN. BĂRBĂTENI 4 3 1 0 11-4 10
2. FC PAROȘENI-VULC. 3 3 0 0 23-0 9
3. FC DACIA ORĂȘTIE 3 3 0 0 19-3 9
4. CONSTRUCTORUL HD. 3 2 1 0 11-3 7
5. PARÂNGUL LONEA 4 2 0 2 19-7 6
6. VICT. '90 CĂLAN 3 2 0 1 *13-4 6
7. CFR MARMOSIM 3 2 0 1 10-5 6
8. MIN. TELIUC 3 2 0 1 7-9 6
9. CIF ALIMAN BRAD 3 0 0 3 1-18 0
10. MIN.-GHELARI 3 0 0 3 3-21 0
11. MIN. ANINOASA 4 0 0 4 3-23 0
12. MET. CRIȘCIOR 4 0 0 4 2-25 0

PROGRAMUL turului 
Campionatului de Juniori 

"A" + "B" de fotbal, ediția 
1998 -1999

Etapa 112.09.'98
VEGADEVA - VICTORIA CĂLAN
JIUL - CIF ALIMAN BRAD
CORVINUL HD. - FOT. START DEVA

Etapa a Il-a 19.09. 98
VICT. CĂLAN - FOT. START DEVA
CIF ALIMAN BRAD - CORV1NUL
VEGADEVA - JIUL PETROȘANI

Etapa a IlI-a 26.09.08
JIUL - VICTORIA CĂLAN
CORVINUL - VEGA
FOT. START DEVA - CIF ALIMAN

Etapa a IV a 3.10. 98
CORVINUL - VICTORIA CĂLAN
FOT. START DEVA - JIUL
CIF ALIMAN - VEGADEVA

EtapaaV-a 10.10.98
VICT. CĂLAN - CIF ALIMAN
VEGADEVA - FOT. START DEVA
JIUL - CORVINUL
NOTA: Jocurile se vor desfășura în zilele de sâmbătă. 

Juniori "A" - sâmbătă la ora 13,00. Juniori "B" - sâmbătă la 
ora 15,00.

Terenurile de joc: Vega Deva - teren (cetate); Jiul 
Petroșani - (Jiul II - III); Corvinul - (Teliuc); Fotbal Start Deva - 
(Simeria II); CIF Aliman Brad - (Liceul Avram lancu); Vict. 
Călan - (Călan).

PROGRAMUL turului Campionatului de Juniori "C" 
de fotbal, ediția 1998 - 1999, "Valea Mureșului"

Etapa 112.09. '98
DACIA ORĂȘTIE 
MIN CERTEJ

CORVINUL.................................
MET. CRIȘCIOR..........................

CSS HD. AURULBRAD.............................
VEGA DEVA TEHNO SIMERIA.......................

Etapa a ll-a 19.09.'98
CORVINUL TEHNO SIMERIA.......................
AURUL BRAD VEGADEVA...............................
MET. CRIȘCIOR CSSHD......................................
DACIA ORĂȘTIE MIN. CERTEJ..............................

Etapa a lll-a 26.09.'98
MIN. CERTEJ CORVINUL.................................
CSS HD. DACIA ORĂȘTIE.........................
VEGA DEVA MET. CRIȘCIOR..........................
TEHNO SIMERIA AURULBRAD.............................

Etapa a IV-a 3.10.'98
CORVINUL AURULBRAD.............................
MET. CRIȘCIOR TEHNO SIMERIA.......................
DACIA ORĂȘTIE VEGADEVA...............................
MIN. CERTEJ CSSHUNEDOARA.....................

Etapa a V-a 10.10.'98
CSS HD. CORVINUL..................................
VEGA DEVA MIN. CERTEJ...............................
TEHNO SIMERIA DACIA ORĂȘTIE.........................
AURUL BRAD MET. CRIȘCIOR..........................

Etapa a Vl-a 17.10.98
CORVINUL MET. CRIȘCIOR..........................
DACIA ORĂȘTIE AURULBRAD.............................
MIN. CERTEJ TEHNO SIMERIA........................
CSSHD VEGADEVA...............................

Etapa a Vll-a 24.10.'98
VEGA DEVA CORVINUL.................................
TEHNO SIMERIA CSSHD.......................................
AURUL BRAD MIN. CERTEJ..............................
MET. CRIȘCIOR DACIA O......................................
NOTA: Jocurile se vor desfășura în zilele de sâmbătă de la 

ora 9,30. Terenurile de joc: Dacia Orăștie - teren Dacia; Min. 
Certej - teren Simeria II; CSS Hunedoara - teren Constructorul; 
Vega Deva - teren Cetate II; Tehno Simeria - teren Simeria II; Aurul 
Brad - teren Liceu; Metalul Crișcior - teren Metalul; Corvinul - 
teren Corvinul.
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Cum v-ați oetrecut vacanța mare? SOMA,
Vacanța de vară, mult 

așteptată be elevi, intră acum 
pe ultima sută de metri.

Este perioada în care 
primează procurarea rechi
zitelor școlare și au loc ultimele 
pregătiri pentru un nou an 
școlar. Cu toate acestea 
amintirea zilelor de vacanță 
este încă proaspătă, păstrând 
nostalgia razelor de soare, a 
drumețiilor sau a discotecilor. 
Cum și-au petrecut unii elevi 
mica vacanță mare am aflat 
realizând o anchetă în rândul 
acestora.

Dorin Claudiu Putuca din 
Deva se află în preajma 
examenelor de admitere la 
Facultatea de construcții. ,,Nu 
am avut parte de o vacanță 
cu distracții. Imediat după 
bacalaureat a trebuit să încep 
pregătirile la obiectele din care 
dau admitere la facultate. Așa 
că vara mi-am petrecut-o în 
compania matematicii și a 
fizicii."

Ioana Camelia Putuca este 
sora mai mică a lui Dorin. Este 
în clasa a lll-a la Școala 
Normală ,,Sabin Drăgoi" și 
după binemeritatul premiu I s- 
a relaxat în apele Mării Negre. 
„Vacanța aceasta a fost atât de 
scurtă și totuși sunt ne
răbdătoare să înceapă școala. 
Abia aștept să-mi întâlnesc din 
nou colegii și pe dna 
învățătoare Maria Jude. Avem 
multe de povestit, căci am fost 
împreună în tabără la 
Costinești. M-au încântat ex
cursiile pe care le-am efectuat 
în celelalte stațiuni de pe litoral. 
Mi-a plăcut când am construit 
cu toții cetatea Devei, din nisip, 
și am fost fericită că și noi cei 
mici am avut voie să participăm 
la discoteca în aer liber".

L.N. este elevă în clasa a X- 
a la Grupul Școlar Industrial 
Energetic. ,,lmi place foarte 
mult să-mi petrec weekend- 
urile și vacanțele la țară. în 
acest mod mă detașez de 
aglomerația orașului bene
ficiind de frumusețile naturii și 
de splendoarea florilor pe care 
le îngrijesc cu drag. De altfel 
l ________

însEfflW! ;
COLEGE, PRIETENE, ARTISTE I

■ Roxana Caria și Flavia Edit sunt 
■colege de clasă, prietene și ... 
1 speranțe în muzica ușoară. După o 
, vacanță frumoasă (Roxana Caria s-
■ a bronzat pe litoralul Mării Negre iar 
i Flavia Edit în piscinele stațiunii Felix),
■ fetițele s-au regăsit în preajma 
J blocului unde se întâlnesc mereu, 
i Pentru că Roxana e zi de zi prezentă 
i la bunica lancu, în blocul în care 
< locuiește Flavia. Peste câteva zile 
■vor păși în clasa a lll-a a Școlii 
j Generale "Sf .Varvara" din Aninoasa, 
i pentru care părinții și bunicii lor le-
■ au pregătit cum nu se poate mai bine.
■ Că, și pentru unii și pentru ceilalți, 
1 Roxana și Flavia sunt lumina ochilor. 
J încundnate cu coronițe din flori la 
i fiecare sfârșit de an școlar și 
i “urcate" pe cel mai înalt podium la
■ concursurile de muzică ușoară 
1 pentru copii organizate în Valea Jiului, 
, Roxana și Flavia sunt două păpuși 
i pe care le adoră nu numai “ai 
i casei”,ci și dascălii, prietenii, vecinii. 
1 Când s-au fotografiat, Flavia 
J și-a lăsat pletele rebele, iar Roxana 
, și-a prins o fundă roșie ( să nu-i 
i fie “ de deochi" frumoasa-i 
i podoabă capilară).
■ - îmi place mai mult să-mi 
j împletesc părul în codițe. E mai 
i comod. îl las liber mai ales pe scenă
■ sau cu alte ocazii - se explică 
• Flavia.

- Văd că-l împletești din 
j creștetul capului," a la Esmeralda", 
i - Nu. Nu din “Esmeralda” m-am 
nspirat. Cu mult înaintea serialului 
•nama mi-a împletit părul așa. De 
•rând eram mică. 

la țară am mulți prieteni, și 
mereu găsim câte ceva cu 
care să ne umplem timpul. în 
rest, împreună cu părinții, am 
făcut câteva ieșiri la Strei și 
Vața-Băi".

lulia Vasile este în clasa a 
Vlll-a și această vacanță i-a 
oferit posibilitatea de a călători 
la Cluj. „Dintre obiectivele 
acestei excursii, câteva m-au 
impresionat. Mă refer aici la 
Grădina Botanică din Cluj, 
absolut extraordinară și la 
minunăția Cheilor Turzii. Este

LEL-IlLI'Ilc! -

un peisaj de o rară frumusețe 
care a reușit să stârnească 
admirația nu numai mie, ci și 
colegilor mei. Până nu de mult 
am locuit cu familia la 
Sântămărie Orlea, însă în vara 
aceasta ne-am mutat. Mi-au 
lipsit prietenii de acolo cu care 
obișnuiam să merg la lacul de 
acumulare.”

Eugen Naav. elev în clasa a 
Xl-a, construcții-montaj, ne 
mărturisea că, „Cu toate că nu 
am fost plecat niciunde pe o 
perioadă mai lungă de timp - 
cu excepția câtorva zile 
petrecute la’Cinciș - n-am avut 
ocazia să mă plictisesc. Am un 
grup de prieteni, împreună ne 
distrăm grozav. îmi place să 
merg la discotecă și să joc 
fotbal și pot spune că aceste 
activități au fost nelipsite în 
vacanța care tocmai se 
apropie de sfârșit.”

Claudiu Goia. elev al 
clasei a Xl-a, Grupul Școlar 
Industrial Energetic, are, de 
asemenea, câțiva prieteni 
cam de aceeași vârstă cu 
ajutorul cărora și-a „omorât” 
timpul liber. „Pentru că 
majoritatea prietenilor mei 
locuiesc la sat unde de altfel 
este și bunica mea, am 
preferat să-mi petrec vacanța 
alături de ei. O parte din

- Și acum ești mare?
- Ceva, ceva mai mare, dacă 

merg în clasa a lll-a!
- Și la festivalul “Voci de copii" 

vei participa într-o altă categorie 
de vârstă și vei avea, desigur, o 
ținută vestimentară care să te 
facă și mai drăgălașă?

- Poate. Ținuta vestimentară 
o las în grija mamei, dar, desigur, 
va ține seama și de părerea mea.

Desigur, în familia Flaviei și 
părinții și bunicii țin seamă de . 
părerea ei. S-ar putea altfel?! Cum 
se întâmplă și în familia prietenei 
Roxana Caria Mare. Cu ținuta, 
vestimentară, mama Roxahei lasă t 
totul în grija bunicuței Maria lancu.1 
încă din grădiniță, de la primele, 
apariții pe scenă ale Roxanei,, 
publicul admira îmbrăcămintea ■ 
“artistei”. Iar de când Roxana ■ 
Mare urcă pe scena "vocilor de J 
copii", bunica Maria lancu a, 
devenit o neîntrecută creatoare i 
de modele, pe care le și realizează ■ 
din materiale ce înfrumusețează1 
mai mult fizionomia nepoțicăi. (

Dar, până la noua ediție a ■ 
festivalului de muzică ușoară ■ 
pentru copii,cele două colege și1 
prietene vor fi mai mult școlărițe , 
decât artiste. Școlărițe care, din i 
acest septembrie, se vor> 
acomoda cu calificative în loc de1 
note la învățătură. Reformă la care, 
micuțele eleve se aliniază fără a ■ 
înțelege prea mult din rosturile ei. ■ 

i
Lucia LiCiU1 

vacanță, mai exact o lună de 
zile, am muncit la un 
autoservice, nu doar pentru 
bani, ci și din dorința de a 
învăța câte ceva”.

Diana Nagy a absolvit anul 
acesta cursurile Liceului 
„Traian" din Deva „După ce 
am cunoscut emoțiile ba
calaureatului am considerat 
că este timpul să mă relaxez 
puțin. în acest scop am ales 
locuri mai apropiate, și anume 
lacul Cinciș și malul Streiului 
unde am poposit câteva zile. A 
urmat apoi o perioadă de 
studiu în care m-am pregătit 
pentru admiterea la Colegiul 
de institutori „Sabin Drăgoi". 
în urmă cu câteva zile am 
susținut un test eliminatoriu la 
care am fost admisă. Acum 
urmează celelalte examene 

și, bineînțeles, alte emoții...”
Pentru I.N.. elevă în clasa a 

Xll-a la Colegiul Național 
Decebal, vacanța s-a derulat 
fără prea multe evenimente. 
„Sunt pasionată de literatură, 
așadar îmi place foarte mult 
să citesc. Fiindcă pentru mine 
acest an școlar coincide cu 
ultimul din anii de liceu, am 
încercat să mă orientez cât pot 
de bine ca mai apoi să iau o 
hotărâre spre porțile cărei 
facultăți să mă îndrept. De 
asemenea, am petrecut mult 
timp la volanul mașinii și în 
compania chestionarelor ur
mând ca în această perioadă 
să aibă loc examinarea în 
vederea obținerii permisului 
auto.”

Adela Petresc este elevă în 
clasa a Xll-a la Grupul Școlar 
Industrial Horia; ne spunea: 
„Fiind ultima vacanță din anii 
de liceu am profitat din plin de 
tot ceea ce mi-a oferit. Ca și 
în anii precedenți m-am 
bucurat de valurile mării, de 
nisipul fierbinte și de 
căldura razelor de soare, 
petrecând clipe de neuitat. 
Aș mai adauga aici că 
discotecile pe litoral sunt 
extraordinare, absolut pe 
gustul tinerilor.”

Anchetă realizată de 
Cristina CfNDAj

Sediul Fundației pentru Tineret 
din Deva, fosta clădire a Tribunalului, 
se confruntă de câțiva ani buni cu 
necazurile specifice aduse 
construcțiilor de infiltrațiile de apă. 
Subsolul acestui edificiu, ce 
găzduiește fundația, este literalmente 
subjugat de o pătură lichidă ținută 
cu greu la respect de o pompă 
electrică ce funcționează continuu.

Starea clădirii a influențat, se 
pare, și activitatea Fundației pentru 
Tineret. înființate prin Legea 150 din 
1990, aceste instituții au beneficiat 
de întreg patrimoniul și fondurile de 
care a dispus Uniunea Tineretului 
Comunist (U.T.C.). Scopul lor a fost 
acela de a ține “ocupat' tineretul, mai 
ales cel ieșit în stradă în 1989, dându- 
i-se în administrare fosta avere a 
U.T.C. Se preconizau de asemenea 
alocări de fonduri din partea

Pe albumul F.U.C.K. figurează piesele: Poundcake/ Judgement Day/ 
Spanked/ Runaround/ Pleasure Dome/ In'N’Out/ Man On A Mission/ The 
Dream Is Over/ Right Now/ 316 și Top Of The Wold. Primul extras pe 
single intitulat Poundcake a atins locul 4 în US TOP 20 Video Countdown 
la 06.07.1991. Grupul Van Halen a plecat într-un nou turneu mondial.

După un nou succes de top Runaround (locul 3 în US TOP 20 
Video Countdown la 21.09.1991) a urmat în luna octombrie singlelul 
TOP Of The World/ In'N’Out (locul 2 în US TOP 20 Video Countdown și 
27 în Billboard Hot 100 la 02.11.1991). în clasamentele finale pe 1991 
revista Rolling Stone clasează albumul F.U.C.K. pe locul 5, în timp ce 
revista Circus situează grupul Van Halen pe locul 4 la categoria Best 
Artist și pe locul 3 la Best In Concert Group, albumul F.U.C.K. pe locul 5 
la Best Album, Hagar pe locul 4 la Best Male Vocals, Eddie pe locul 1 la 
Best Guitarist, Anthony pe 3 la Best Bassist și Alex pe 3 la Best 
Drummer.

în ianuarie 1992 chitaristul Jason Becker din grupul lui David Lee 
Roth se îmbolnăvește de o boală rară a coloanei vertebrale fiind înlocuit 
de Joe Holmes. în luna februarie Roth pornește într-un turneu ce cuprinde 
Europa, Rusia, Orientul și America de Sud cu un grup total schimbat:

MUSIC BOX
Joe Holmes (chit.), Deși Rexx (chit.), Todd Jensen (bass) și Gregg 
Bissonette (bat.). Alte două extrase pe single din albumul A Little Ain't 
Enough (Sensible Shoes - locul 6 în topul Rock și It’s Showtime!) au 
însoțit acest turneu de come-back. La încheierea turneului bassistul 
Jensen și chitaristul Holmes au părăsit trupa lui Roth.

în presa de scandal au apărut zvonuri că Roth ar dori să se 
împace cu Eddie Van Halen, deși nu și-au vorbit de mai bine de șase 
ani. în funcție de răspunsul lui Eddie, Roth va decide asupra viitorului 
său. însă grupul Van Halen aflat într-un masiv turneu promotional al 
albumului F.U.C.K. nu a băgat în seamă propunerea lui Roth, mai ales 
după apariția singlelului Right Now (locul 4 în US TOP 20 Video 
Countdown la 12.04.1992), care a egalat succesul lui Jump. Refuzat, 
Roth relansează Ep-ul "Crazy From The Heat" în speranța unei reveniri 
spectaculoase, însă cariera sa a ajuns într-un moment de impas.

în luna septembrie piesa Right Now a fost desemnată best heavy 
metal video la ceremonia de decernare a premiilor MTV. După apariția 
unui bootleg solo al lui Hagar intitulat “Cruisin And Boozin" la 16.11.1992 
casa de discuri Capitol a scos culegerea “The Best Of Sammy Hagar", 
un disc pentru colecționari ce cuprinde 14 hituri. Materialul are o listă 
de piese foarte asemănătoare cu cea a culegerii Rematch și de aceea 
a trecut aproape neobservată de fani.

în clasamentul final pe 1992 revista Circus îl clasează pe Eddie pe 
locul 4 la Best Guitarist. în revista Billboard grupul Van Halen și albumul 
F.U.C.K. au avut un succes răsunător pentru o trupă de hard rock. 
Astfel în Top 200 Albums albumul F.U.C.K. a figurat pe locul 75, în Top 
200 Album Artist grupul Van Halen pe locul 71, în Top Album Rock 
Track Artist Van Halen s-a clasat pe locul 4, iar în Top Album Rock 
Track Right Now figurează pe locul 3 și Top Of The World pe locul 13. 
(-va urma-)

Horia SEBEȘAN^

O instituție care
“ia apă"

Ministerului Tineretului și Sportului 
pentru derularea anumitor programe 
destinate generației tinere. S-au și 
făcut astfel de alocări până acum 
vreo doi ani.

“Cu banii primiți de la buget 
organizam diferite manifestări în 
care erau angrenați tineri, ne spune 
dl Romică Popescu, directorul 
Fundației pentru Tineret.

Am dus în tabără la Geoagiu 
premianții din casele de copii din județ. 
Am organizat cursuri cu titlu gratuit 
de alfabetizare informatică pentru 
copii, am susținut deplasarea lotului 
de handbal copii la o competiție de 
profil în Suedia, reușind chiar și un 

schimb cultural cu o universitate 
italiană. Banii primiți de la minister 
susțineau.de obicei cca. 70 la sută 
din costurile acestor programe. De 
doi ani de zile n-am mai primit nici un 
leu de nicăieri, așa că am fost nevoiți 
să sistăm orice fel de activitate 
subordonată tineretului. Costurile 
sunt extrem de mari și fundația nu 
poate suporta astfel de cheltuieli. O 
tabără pentru douăzeci de copii la 
Geoagiu costă acum cca. 6 milioane 
de lei, iar un transport în Suedia se 
ridică la un preț de aproape 15 
milioane de lei.”

Un tânăr care are o 
deficiență motorie s-a 
îndrăgostit de tine. Tu te-ai 
comportat mereu drăguț cu el 
- din compătimire - ii acordai 
mai multa atenție decât o 
făceau celelalte cunoștințe ale 
lui.

El ți-a declarat iubirea sa și 
acest lucru te-a făcut să te simți 
vinovată pentru că tu nu il 
iubești. Nu știi ce să faci.

Sonia, uneori într-adevăr 
comportamentul nostru devine 
hiperprotectiv și amabil față de 
persoana de care ne este milă 
și nu e vorba deloc de dragoste! 
Astfel s-a întâmplat și cu tine.

E greu. să respingi 
dragostea cuiva de care ți-e 
mila dar nu uita că el nu are 
nevoie deloc de mila ta ci de 
dragostea ta, pe care tu îmi spui 
că nu o simți. Dacă nu îi poți 
oferi ceea ce el speră și visează, 
cel mai bine ar fi să-i spui. 
Desigur, va fi dureros pentru 
amândoi însă adevărul e mult 
mai bun și mai sănătos în orice 
relație, chiar dacă doare.

OUMMSUM
încearcă să-i explici exact 

ce simți, spune cum ’vezi tu 
iubirea și ce simți tu pentru el. 
Cum te simți față de un prieten, 
față de un iubit și față de 
persoana lui. Compară’totul, 
el poate va înțelege.

Probabil îți va ri greu dar e 
mai bine ca el’să afle adevărul, 
până la urmă tot și-ar da 
seama și atunci ar fi mult mai 
dureros. Decât să-l accepți din 
milă mai bine să-l întristezi cu 
adevărul.

Ajută-I să înțeleagă, rămâi 
în continuare suportera lui, dar 
fă să înțeleagă sentimentele 
tale față de el.

Adevărul înainte de toate! 
ina DELEANU

t-------------------------------------------j
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Din Petroșani, la Orăstie ■ 
I Doi tineri din Petroșani! 
■sunt cercetați de polițiștii din' 
lorăștie. Chiar în stare del 

|arest. De ce? Pentru că pe| 
iraza municipiului au spart| 
.două magazine, de unde au ■ 
■furat bunuri în valoare de circa j 
I7.OOO.OOO de lei. Ștefan Sallai I 
|și Paul Bruiu mjmesr și nu | 

|au nici o ocupație. Ștefan este | 
pi recidivist. • 

* Ovidiu - hoțul de buzunare1
I Ovidiu Florin Sârb este din I
|Simeriâ și are 22 de ani. Și el | 
jeste recidivist. în timp ce sej 
jdeplasa el pe o stradă din. 
’Simeria alături de un angajat’ 
lai SC Reva SA și-a încercați 
jtalentele de hoț de buzunare. |
jRezultat: din buzunarul |
.omului a furat 440000 de lei. ■_______ J

Revoluția a oferit totuși celor din 
fundații, ca ultimă consolare, cadrul 
desfășurării unor afaceri. La 
Fundația pentru Tineret din Deva 
ființează, în prezent, un bar care 
aduce o parte din veniturile fundației. 
Restul veniturilor sunt aduse de 
cursurile de calculator pe care le 
organizează fundația. A fost chiar 
o tentativă de dizolvare a acestor 
fundații, proiectul acestei hotărâri 
înpotmolindu-se undeva în 
Parlament. „N-ar fi exclus ca acest 
lucru să se întâmple, ne spune dl 
Popescu, de îndată ce s-ar cristaliza 
tendințele de acaparare a 
impresionantului patrimoniu(imobile, 
baze sportive) pe care fundațiile le- 
au moștenit de la UTC.”

Adrian SĂLĂGEAN

sus%25c8%259bineau.de


E
ficiența, Echilibrul și 
Raționalitatea sunt trei concepte 
fundamentale ce caracterizează 

/X 

instituția bancară West Bank. întemeiată 
pe principii economice solide, asigurând 
o elasticitate și rentabilitate oricărui 
plasament bancar s-a afirmat pe piața 
financiară încă de la început prin calitatea 
serviciilor oferite.

m

O bancă sigură 
într-o lume nesigură
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CUMPĂRĂRI
• V.ând teren intravilan 

Geoagiu-Băi (eventual par
celat), bicicletă nouă "Pegas", 
bărbătească, preț negociabil, 
pătuț pentru copil. Deva tel. 
216590, după ora 20 .(5688)

• Vând teren intravilan, cu
suprafață de 14 000 mp, co
muna Bretea Română, sat 
Plopi. Informații la tel. 054/ 
713158 (6006)’_____________

• Vând casă Micănești. Tel. 
223573 (5859)

• Vând apartament 2 camere 
decomandate și boxă, îm
bunătățiri. Telefon 625700. 
(5867)

• Vând hale producție super- 
dotate și teren aferent. Telefon 
622147. (5877)

• Vând casă, Deva. Informații 
tel. 242930 (6089)

• Vând VW 1600 TD, 1985, 
neînmatriculat. Tel. 668141, 
213499, după ora 20. (5684)

• Vând urgent Dacia 1310, 
fabricație 1991, 14000 km. 
Deva, Horea, 39. Tel. 215795 
(5857)

• Vând Saviem izotermă RK, 
cabină SRD; închiriez spațiu 
depozitare (en gros). Telefon 
215079, IFA W50, telefon 
225148. (5868)

• Vând convenabil Dacia 
1300, stare foarte bună. Tel. 
624423, 624455. (9330)

• Vând televizor, motocultor, 
congelator, bicicletă medicală, 
uscător rufe, aparat vibro- 
masaj, presă călcat haine. 
Telefon 212463. (5874)

• Vând țiglă veche de Jim- 
bolia. Informații la telefon 

*217356, între orele 8-16. 
(5870)

• Vând urgent 3500 bucăți 
bolțari zgură, preț3000/bucată. 
Telefon 213975, între orele 14- 
16. (5879) t

• Vând orice telecomandă 
penlTAJ tel$yj*of (95.000 lei), 
video, satelit. 092368868. (OP)

• Vând centrală termică, pe 
gaz, Vaillant, boiler apă caldă 
Instant, calorifere din tablă de 
oțel sau aluminiu, noi. Tel. 
092701072 (6001)

ÎNCHIRIERI

• S.C. Florița SRL Sebeș pro
duce caiete școlare, livrări din 
Sebeș, str. 1848, nr. 16. Tel. 058/ 
733548 (6086)

• Persoanele disponibilizate 
cu Ordonanța 9 pot fi ajutate 
pentru încasarea rapidă a în
tregii sume cuvenite cu un co
mision de 4%. Telefon 234048. 
(OP)

MIERCURI
> 9 septembrie
lIVRl

9.00 TVR Cluj 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Sensul tranziției (r) 
13.00 Natacha (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00
Tradiții 16.30 Tribuna 
partidelor parlamentare
17.00 Ch. Chaplin: "Marlot
Cămătar” 17.30 Medicina
pentru toți: Giardioza 18.10 
Simba, regele Le,u (d.a) 
18.35 Hollyoaks (s) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 297) 
19.55 Doar o vorbă... 20.00
Jurnal, meteo 21.00 Teatru 
TV: "Invitație la Castel” 
22.45 Jurnalul de noapte 
23.0( Festivalul Interna
țional "G. Enescu”.

TVR 2
9.00 Teleenciclopedia (r) 

9.50 Un cântec pentru 
fiecare 10.00 Avocatul
poporului (r) 11.00 Comorile

■ S.C.AMBASADOR S.A. 
BRAD închiriază spații comer
ciale cu profil alimentar și in
dustrial situate în strada 
A.lancu, bl. 43, parter. Infor
mații 650707. (8532)

• Caut de închiriat apar
tament 2 camere, exclus Dacia 
și Micro 15. Telefon 218725. 
(5888)

OFERTE DE
SERVICII T

• Angajăm croitoreasă cali
ficată cu contract de muncă, 
vârsta maximă 35 ani, salariu 
1.000.000 lei. Tel. 230034 
(5698)

• Angajăm urgent 2 lăcătuși 
cu experiență în domeniul 
confecții metalice ușoare. 
Telefon 054233266. (5864)

• Doriți 2 milioane/lună în 
buzunar? Sunați azi, start ime
diat. DS MAX Canada deschide 
în România 30 de noi divizii de 
marketing- publicitate. Pre
gătire gratuită pentru formare. 
Experiența nu este necesară, 
054627527.(5637)

• Doriți să câștigați între 150- 
200 000 lei/zi? Sunați la: 
094210257. (5627)

DIVERSE

• Medic tratez disfuncții 
sexuale, impotență, ejaculare 
rapidă, tratamentul 189000. 
016376273, 092 342629. (f)

• Exorcist, vindecător, clar
văzător oferă talismane, dez
leagă farmece, reușite dra
goste, afaceri. Tel. 092 200147, 
056 288017 (5548)

• MULȚUMIRI. Foștii salariați 
ai S.C. Comsim Simeria sunt 
recunoscători conducerii so
cietății pentru disponibilizare 
conform Ordonanței de ur
gență nr.9 și mai ales pentru 
mulțumirile privind activitatea 
desfășurată în cadrul societății, 
mulțumiri adresate numai prin 
intermediul ziarului Cuvântul 
liber. (5878)

(r) 12.00 Sunset Beach (s/r) 
12.45 Doar o vorbă... (r) 
13.00 Sănătate, că-i mai 
bună decât toate! (r) 14.00 
Em.în Ib. maghjată 15.10 
Limbi străine. Germană
15.35 Viață de câine (d.a) 
16.00 Dragostea contează 
(s, ep. 4) 16.50 Santa Bar
bara (s) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 
18.00 Hei-Rup! Heil-Rap! (cs) 
19.10 Contemp Art. Dialogul 
pământului cu cerul prin 
porțile lui Victor Roman 20.10 
Natacha (s, ep. 31) 22.00 
Păstrăvul (dramă Fr. ’82)

ANTENA1
10.00 Planeta vie (do) 

10.25 Animal Show (s) 11.00 
Glasul inimii (f/r) 13.25 Den
ver, ultimul dinozaur (d.a) 
14.00 Știrile amiezii 14.10 
Sirenele (s, ep. 2) 15.10 
Descoperiri: Forgotten Is
lands (do) 16.05 Iluzii (s, ep. 
40) 17.00 Legea lui Burke (s,

18.00

• Colectivul de la S.C.Avi- 
cola S.A Deva este alături de 
familia ing. Moldovan Liviu și 
Alexandrina la greaua pier
dere într-un tragic accident, a 
fiului lor

CLAUDIU MOLDOVAN
și transmite sincere condo- 
leanțe. (5894)

vremeu
Vremea se va încălzi 

ușor și va deveni treptat, 
din nou, în general insta
bilă, începând din jumă
tatea de vest a țării. Cerul 
va deveni temporar no- 
ros și local va ploua. 
Temperaturile minime 
se vor situa între 6 și 16 
grade, iar cele maxime 
între 18 și 26 de grade.

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

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

RĂMÂNEȚI CU NOI! 
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

■■■■■■■■■■■■■■a

■
■ 8 SEPTEMBRIE -■ ■
“ Idolar SUA

■ 1 marcă germană
’ 100 yeni japonezi
■ 1 liră sterlină

9028 lei a
5217 lei"
6825 lei "

14986 lei"

■ 1 franc elvețian
1 franc francez
100 lire italiene

6318 lei
1558 lei

528 lei

Cursurile incluse în a- ■ 
ceastă listă au la bază co- ■

■ tații ale societăților bancare ■
■ autorizate să efectueze ope- ■
■ rațiuni pe piața valutară. Pre- ■ 
• zenta listă nu implică obli- " 
“ gativitatea utilizării cursurilor " 
t în tranzacții efective de a 
a schimb valutar și înregistrări. a
■■■■■■■■■■■■■■a—

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

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, LA DATA DE 8.09.1998
__________ »__________________________________________________________*

agent comercial 14
agent de asigurare 35
agent reclamă publicitară 10
arhitect clădiri 3
arhitect urbanism, peisagis-

tică și amenajarea teritoriului 1
asistent medical generalist 2
barman 11
brancardier 1
brutar 9
bucătar 6
carmangier 4
coafor 2
cofetar 3
confectioner tricotaje

după comandă 12
confectioner - asamblor

articole din textile 80
constructor-montator de

structuri metalice 1
contabil șef 2
cosmetician 1
croitor 6
cusător piese din piele

și înlocuitori 6
—

cusător piese la încălțăminte 19
director general societate

comercială 1
dulgher pentru construcții 3
economist în industrie 1
electrician auto 1
electrician de întreținere și

reparații 1
electronist 3
faianțar 2
frezor universal 1
frigotehnist 4
gestionar depozit 2
inginer construcții civile,

industriale și agricole 4
instalator apă, canal 9
jurisconsult 1
lăcătuș mecanic 17
maistru în industria

textilă-pielărie 4
manichiurist 1
mecanic auto 2
merceolog 1
muncitor necalificat 12

--------- i!

operator calculator electronic
și rețele 3

ospătar (chelner) 7
secretar administrativ 1
strungar la strung carusel 1 
strungar universal 2
sudor autogen 4
șef depozit 1
șofer de autoturisme și 
camionete 5

tâmplar mecanic 5
tâmplar universal 12
tehnician constructor 2
tehnician dentar 1
tinichigiu carosier 5
tricotor 5
țesător-restaurator manual

de covoare 15
vânzător 25
vânzător ambulant de

produse nealimentare 1
zidar rosar-tencuitor 7
zugrav, vopsitor , . „3

tot. locuri de muncă vacante 403

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

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

22) 19.30 Fotbal Cupa 
României 21.15 Tentații 
periculoase (thriller SUA 
1994) 22.45 Știri/Sport 23.00 
Cape Canaveral (s, ep. 20) 
0.00 Sirenele (s/r)

PRO TV
9.10 Suflet de femeie (s/ 

r) 10.00 Tânăr și neliniștit (s/ 
r) 11.00 Gesturi însemnate 
(s, ep. 1) 12.00 Pensacola - 
forța de elită (s/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 
Profesiunea mea, cultura (r) 
14.20 Urmărire generală (r) 
15.00 Tânăr și neliniștit (s) 
16.00 Nano (s, ep. 116) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 Suflet 
de femeie (s) 18.45 Știrile 
PRO TV 19.20 Chestiunea 
zilei 19.30 Știrile PRO TV 
20.30 Mireasa însângerată II 
(thriller Canada/lt./SUA ’93, 
ultima parte) 22.15 Știrile 
PRO TV 22.20 Chestiunea 
zilei 22.30 Nebun după tine 
(s, ep. 1) 23.00 Știrile PRO

ACASĂ
7.00 Seriale (r) 9.00 D.a. 

9.30 Marielena (s/r) 10.15 Te 
iubesc (s/r) 10.45 Din toată 
inima (s/r) 11.30 Dragoste și 
putere (s/r) 12.15 Misterioasa 
doamnă (s/r) 13.00 Tocuri 
înalte (f/r) 15.00 Marielena (s) 
16.00 Te iubesc (s) 16.30 Din 
toată inima (s) 17.30 Uneori 
avem aripi (s) 18.30 Sărmana 
Maria (s) 19.30 D.a. 20.00 
Dragoste și putere (s, ep. 
167) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s) 21.30 Tenis US 
Open (rez. zilei) 22.30 Vis de 
glorie (dramă SUA 1944)

PRIMA IV
10.00 Călătorii în lumi 

paralele (s/r) 11.00 1999 (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) 17.151999 (s, 
eo. 27118.00 Călătorii în lumi

paralele (s) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s) 20.15 
Justiție oarbă (dramă SUA 
1986) 22.00 Fotbal Premier 
League: Chelsea-Arsenal 
(d) 0.00 Starea de veghe. 
Foc încrucișat (talkshow)

PRO IV - DEVA
06.35-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 
07.00 - 09.00 “Bună
dimineața, PRO TV e al tău!” 
(coproducție cu stațiile lo
cale) 10.00-10.45 Program 
comercial PRO TV Deva 
17.00-17.15 Știrile PRO TV 
(coproducție) 22.05-22.20 
Știri locale

ANTENA bDEVA
10.00-10.15 Știri (r) 

10.15-10.30 Plai de cânt și 
dor 10.35-11.00 Muzică, 
promo 16.35-17.30 Pro
gram muzical 17.30-17.55 
Interviul săptămânii 
17.55-18.00 TELEX 22.05- 
22.15 Știri locale (r)

Miercuri,
9 septembrie

O BERBEC
Dacă nu veți găsi un mod 

de a vă consuma energia 
fizică eficient nu vă va fi prea 
bine; mai ales starea psihică 
vă va da probleme.

Z> TAUR
Ați putea avea unele 

discuții în familie. Reușiți să 
dezamorsați din start orice 
conflict. Persoana iubită vrea 
să plece într-o călătorie.

O GEMENI
Propunerea partenerului 

de viață vă încântă, atmosfera 
din familie devine plăcută. Vă 
puteți canaliza energia spre 
probleme profesionale sau 
intelectuale.

3 RAC
Ați putea pleca într-o 

călătorie avantajoasă. Ar fi 
bine să țineți cont de sfatul 
unei persoane cu funcție.

O LEU
Vă preocupă problemele 

de familie, care, deși nu sunt 
grave, nu evoluează în nici un 
fel. V-ar prinde bine sfatul 
unei persoane în vârstă.

3 FECIOARĂ
Lucrurile evoluează cum 

v-ați dorit și familia vă ajută să 
vă remontați. E posibilă o 
surpriză din partea unui 
bărbat mai tânăr.

O BALANȚĂ
Ar fi posibil să plecați la 

drum, chiar dacă nu aveați în 
plan așa ceva. Vă deranjează 
răsturnarea planurilor, dar veți 
vedea că totul va fi foarte 
bine.

3 SCORPION
Se precipită evenimentele 

la serviciu, așa că fiți pe fază! 
Veștile dintr-o scrisoare 
primită de |a niște prieteni vă 
surprind și vă bucura.

O SĂGETĂTOR
Trebuie rezolvată co

respondența, neglijată de 
multă vreme. Un cadou de la 
un bărbat vârstnic vă ridică 

. moralul.

3 CAPRICORN
Aveți de făcut multe 

drumuri, de semnat acte. Vă 
avantajează contactele cu 
persoanele mai tinere. O 
femeie așteaptă un răspuns 
de la dv.

O VĂRSĂTOR
Oriunde ați deschide o 

ușă, azi sunteți binevenit. 
Calitățile vă sunt apreciate și 
asta vă avantajează Ca să 
vă petreceți timpul -cu 
persoana iubită refuzați o 
invitație.

O PEȘTI
Puterea de muncă vă dă 

posibilitatea să rezolvați o 
mulțime de probleme. Financiar 
sunteți favorizat și ați putea 
avea realizări.



Vinde prin depozitul-magazin situat 
în incinta S.C. Polidava S.A. Deva (tipografia veche) 

următoarele prodnae:

CASA AUTO TIMIȘOARA
partener autorizat pentru zona de vest a României vă oferă:

toată gama de autovehicule Mercedes-Benz și Ford
- Vânzare și în sistem de leasing
- Service și piese de schimb

Timișoara, Calea Șagului, nr. 142.
Tel: 056-216946; 056-216947; Fax: 056-216948.
* * ————————

Anunț important
CORPUL EXPER1TLOR CONTABILI ȘI 

CONTABILILOR AUTORIZAȚI 
FILIALA HUNEDOARA DEVA

Str. Libertății, bloc L4, mezanin, tel: 214658

Aduce la cunoștința membrilor cu studii superioare interesați 
că persoanele care doresc să fie trecute în Tabloul Național al 
Auditorilor din România trebuie să efectueze un stadiu de 
pregătire de 3 ani prin cursuri intensive (12 zile/semestru).

Pentru participarea la examenul de auditare, care va avea loc 
în 17 octombrie 1998, se vor depune actele necesare până în 
data de 1 octombrie 1998.

Condițiile de participare și tematica pentru examen, precum și 
alte informații se pot obține de la sediul Filialei Hunedoara-Deva, 
str. Libertății, bloc L4 mezanin, sau la tel: 214658.

Biroul permanent

TERMOCENTRALA
MINTIA

organizează în data de 
23.09.1998 licitație publică 
deschisă pentru transport căr
bune energetic pe ruta DEPOZIT 
BRAD - CT. GURABARZA cu mij
loace auto.Termenul limită de 
depunere a documentelor de 
participare la licitație este: 
31.09.1998.

Documentele de licitație se pot 
procura la prețul de 50.000 lei 
de la sediul Termocentralei Min
tia, compartiment Transport.

[s.C. "FARES" 5.A. Orăștie] 
împreună cu partener străin angajează inginer 

chimist pentru dezvoltarea unor noi tehnologii de producție. 
Cerințe:
dorință de afirmare, aptitudini de muncă în colectiv, 

spirit de inițiativă, interes pentru perfecționare 
profesională, vârsta maximă 35 ani.

Se oferă salariu atractiv cu posibilități de mărire. Relații la tel: 
247574; 094/620153 sau la sediul firmei din Orăștie, str. Plantelor, 
nr.50.

----------- —
/*--------------------------------------------------- ""“N
j Spitalul de psihiatrie Zam [ 
; Organizează, în data de 21 septem- | 
| brie 1998, concurs pentru ocuparea | 
I unui post vacant de asistent laborator. | 
! Condiții: studii și vechime !
I conform HGR nr.281/1993- {

I Relații suplimentare la biroul II
I resurse umane. ii

Fundația "România de mâine" 
Universitatea "Spiru Haret" 
Filiala "Școala Ardeleană" Blaj

Colegiul Universitar Pedagogic 
de Institutori Blaj
Specializare desen

Autorizat prin Hotărârea de Guvern nr.294/1997 
Organizează

Concurs de admitere pentru anul universitar 
1998-1999 la secțiile zi și f.f.

• înscrierile se fac în perioada 1 septembrie -16 septembrie, ora
12, la secretariatul Universității din Blaj, str. Dr. Vasile Suciu, nr.26.

• Concursul de admitere se va desfășura la Blaj în zilele de 17, 
18 și 19 septembrie 1998.

Probele de concurs sunt:
■ aptitudini pedagogice și artistice (eliminatorie);
■ limba română-scris;
■ desen liber-probă practică.

Informații suplimentare la secretariatul Universității din Blaj, 
str. Dr. VasileSuciu, nr.26, Tel: 058/711231.

Notă: se va Itia.în calcul și media de la bacalaureat, ca o notă
alături de notele de la scris și oral și se împarte la 3-

SC DECEBAL SA 
DEVA

Piața Unirii, nr. 8
vinde prin licitație publicâ în ziua de 11 

septembrie 1998, ora IC.uO, de la AbaiOi Hațeg, 
str. Progresului, nr. 84, autocamionetă marca 
DACIA 1305, tip Picup, de culoare gri metalizată, 
0 km.

Informații suplimentare la telefoanele 
054211760, 054211761, interior 36 si 054770660.

---------------- ---------------  -

$1 C^5Z/r. .
CU

©Husqvarna
Pentru o
Drujbă VECHE 
primiți un 
Motoferăstrău NOU

Husqvarna 40
Prețul modelului Husqvarna 40: 3.170.000 lei {362 USD)

Plâîim pentru o Drujba veche: 350.000 lei (40 USD)

Rest de plată: 2.820.000 lei

Preț inclusiv TVA la cursul de schimb zilnic leu/dolar

Ofertă limitată 1 sept.’98 - 31 dec.'98 
la distribuitorul nostru autorizat!

MAGAZIN HUSQVARNA
DEVA - B-dul DECEBAL, Bl. 22, PARTER 

(vis a vis de BANKCOOP DEVA) 
TEL.: 054-219301; FAX: 054-224550

©Husqvarna

în data de 24.09.1998, ora 10.00, la sediul 
central al SC REMPES SA DEVA, str. C.A. Rosetti, 
nr. 5, are loc licitația publicâ pentru vânzarea 
urmâtoarelor active:

- ANEXA TEHNICO-SOCIALĂ (în construcție) cu 
terenul aferent.

- BANC CENTICUBAT POMPE INJECȚIE
în caz de nead|udecare la prima ședințâ, se 

organizeazâ o a doua ședințâ în data de 
01.10.1998, ora 10.00.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 
054/221273 - int. 116,170. _ _ _ _ _ _ _ _

SOCIETATE COMERCIALA
Cumpără:

□a°PEL KADETT CARAVAN Diesel, an 
fabricație 1986 - 1992, stare bună, înma
triculat.
|“â^MICROBUZ TRANSPORT MARFĂ, 
Diesel, i,o - 2,5 tone, marca PjeUGIsoi, 
FIAT DUCATO sau IVECO, an fabricație 
1987 - 1992, stare bună, înmatriculat. Tel: 
Deva, 211597, interior 12, orele 9-15.

NUMAI IN 
LIBRĂRIILE 
BIBLIOFOR

La cele mai bune prețuri:
> toată gama de rechizite școlare;
> toată gama de caiete speciale 
ARAMIS, prin Bibliofor, distribuitor 
unic pentru județul Hunedoara;
> biciclete Mountain Bike cu plata 
în 12 rate.

• •

Inspectoratul 
Școlar al județului 

Hunedoara

Cu sediul in Deva, 
str. Gh. Barițiu, nr.2
Organizează licita

ție publică deschisă, 
fără preselecție, pentru 
achiziții de calcula
toare PC și un microbuz 
de 15 locuri.

Documentația pen
tru licitație precum și 
alte informații suplimen
tare se pot obține de la 
sediul ISJ sau la tel: 
054/213315, 215755 - 
Serviciul tehnic.

Data limită de de
punere a ofertelor este 
18.09.1998, la sediul 
unității.

SC SCORPION COMPANY
EXIM SRL

vinde prin depozitele situate în:
♦ Hunedoara, Strada C-tin Bursan, nr. 1
♦ Complex Eurovenus Sântuhalm Stand nr. 1

următoarele produse la prețuri fără concurență:
• Parizer porc import Ungaria
• Parizer pasăre import Ungaria
• Parizer curcan import Ungaria
• Pui Grill import Ungaria
• Pulpe pui import Ungaria
• Ouă
• Ulei

17.000 lei/kg 
17.000 lei/kg 
17.000 lei/kg
17.837 lei/kg
18.000 lei/kg

La cantități ce depășesc 1 tonă se negociază și se distribuie la client. 
Căutăm distribuitori._____
Relații la telefoanele: 717439, 718293.
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CE SE MAI ÎNTÂMPLĂ LA CĂMINUL CULTURAL?
La Căminul cultural din Ilia 

se întâmplă multe. Este adevărat 
că, în dimineața când am poposit 
în fața acestuia, era liniște 
deplină. De pe afișier am aflat 
despre două manifestări: "Mare 
rugă la llteu” și “Bal la Bacea”. 
Dar aici, în centrul de comună? 
Privesc fațada edificiului care are 
un aspect deosebit, demn de un 
lăcaș de cultură. A fost recent 
tencuită și zugrăvită într-o nuanță 
care-i dă prestanță, având, de o 
parte și de alta a intrării, câte o 
simbolică furcă în basorelief. în 
grădinița din față, inundată de 
flori multicolore, apar din spatele 
clădirii două femei: “Nu-i nimeni 
pe aici. No, ce facem?” - o 
întrebă Leontina Sîrghi pe Ana, 
cea de a doua femeie. Aflu că 
sunt din satul Sîrbi și au venit la 
lucru. “Noi căpătăm ajutor social 
și o dată pe lună venim la 
primărie să ajutăm și noi cu 
munca, la ce-i nevoie. Acum am 
înțeles că aici, la cămin, avem de 
lucru. Dar nu-i nimeni. Hai Ană, 
să plivim buruienile dintre flori, 
că-i păcat de “domnișori” (florile) 
să fie îmburuienați”.

O oră mai târziu, în cămin 
era mare forfotă. Celor două 
“ajutoare" li s-au alăturat altele. 
Unele s-au îngrijit de grădina de 
flori și de curățenia șanțului, 
altele frecau dușumeaua în sala 
mare a căminului. Dl Emil Romi 
Goțiu, directorul așezământului 
de cultură, e ocupat. Are multe 
treburi administrative, mai cu 
seamă că în majoritatea 
încăperilor, lucrările de reparații, 
renovările și modificările sunt în 
toi.

- Avem multe probleme de 
rezolvat până să- intrăm în 
norfnal cu activitatea - recu
noaște dl Goțiu. Eu am făcut 
fațada, dar și acolo mai e de 
lucru Mă preocupă realizarea a 
două scene deosebite în

basorelief, aplicate pe fond. în 
grădiniță, în rondurile cu flori, voi 
face două lucrări iluminate, 
specifice artei - o liră și o mască, 
îmi aștept elevii cu care să lucrez 
și bineînțeles materialul, care e 
cea mai mare problemă, fiind 
vorba de vreo 4 milioane de lei.

Meșter în, pictură bise
ricească și în restaurări, dl Emil 
R.Goțiu a revenit “acasă" să 
lucreze. Și lucrează. De un an, de 
când a preluat conducerea 
căminului cultural de centru, 
munca sa se vede și aici.și în 
satele aparținătoare comunei. "în 
octombrie anul trecut am dat jos 
toată tencuiala fațadei căminului, 
am reparat copertina și jumătate 
din acoperiș. Toată instalația 
electrică a fost înlocuită cu sârmă 
din cupru, fațada a fost 
retencuită, după cum se vede. La 
căminele culturale din Brâznic și 
Bretea Mureșană, s-au reparat 
instalațiile electrice, acoperișurile, 
s-au făcut streșini noi, ca și la 
Săcămaș. La Bretea am construit 
în toamnă și vom Continua 
lucrările la o magazie și două 
anexe. Problemele sunt mari și 
multe, din pricina fondurilor. în 
acest an ni s-au alocat 60 de 
milioane lei, în care intră și 
salariile (al meu și al biblio
tecarei), dar avem șase cămine 
în grijă - la Bacea, Bretea 
Mureșană, Brâznic, Săcămaș, 
Sârbi și al nostru. Trebuie să 
termin căminul de la Brâznic că-i 
la șosea, iar tencuiala dată jos 
trebuie să mai stea. Avem 
metoda prin electroliză pentru a 
scoate sărurile, pentru că prin 
apastop nu rezolvăm nimic. Ne 
trebuie lucru de calitate și-l 
facem. Noi, cei de la biserici, nu 
facem ciurucuri. Și aici, în sala de 
spectacole și în hol, vreau să 
realizez decorații interioare, 
forme decorative în stil popular. 
Problema e numai a banilor. Am

terminat în această vară și 
lucrările la gardul de 
prefabricate, pe o lungime de 
40 metri, care ne-a costat 7,8 
milioane lei. Am început lucrul 
și la trei încăperi din cămin, 
două destinate spațiilor de 
pregătire a nunților, unde vom 
instala sobe din cărămidă cu 
plită, iar al treilea va fi bar.

Fosta sală de protocol a 
devenit atelierul de lucru al 
directorului de cămin. Aici se 
află și noua firmă a căminului 
cultural, realizată din tablă. “Eu 
am lucrat-o. O vopsesc.în baie 
de alamă și o voi monta după 
ce găsesc burghiu cu vidia" - 
spune directorul.

- Până când toate vor fi la 
locul lor, pentru ca așezământul 
de cultură să răspundă 
statutului său, ce-ați întreprins 
pentru închegarea unor formații 
artistice?

- Avem de pe acum un 
taraf, pot spune foarte bun, 
condus de Ștefănică Chinez și 
Marcel Bățălan, cu patru 
acordeoane, șase saxofoane, 
trei taragoate, două viori, un 
clarinet, și o suită de soliști 
vocali; "spumele” sunt din zonă, 
au scos trei casete la 
Timișoara. Oricând putem 
prezenta un spectacol. însă 
avem o dotare precară. N-am 
costume, n-am laibere pentru 
muzicanți. Pentru dansatori mi- 
ar trebui cel puțin trei perechi 
de costume. Vrem să 
schimbăm și repertoriul. Noi 
avem dansuri specifice zonei 
Ilia, cu influență spre Dealu 
Mare și Sulighete. E muncă 
multă. Nu mă plâng că nu am 
de lucru, mă îngrijorează 
fondurile. Trăiesc cu speranța 
că, cei ce au posibilități să ne 
ajute financiar, vor avea ochi și 
pentru căminul nostru.

Lucia LiCiU

Interes aparte 
pentru aflarea 

noutăților 
r

(Urmare din pag. 1)

sau ajungerea la 110 kg greutate a fiecărui porc 
crescut'și îngrășat în 180 de zile. Asemenea 
parametri se înregistrează în toate fermele 
unde se aplică riguros tehnologiile avansate. 
De asemenea în câmpurile experimentale ce 
le are organizate producția de grâu a atins 6,5- 
10 tone/ha la cele 26 de soiuri cultivate.

Pentru a obține astfel de rezultate în 
creșterea animalelor, cu consumuri reduse de 
furaje, se alcătuiesc rații echilibrate sub raport 
proteic și al sărurilor minerale, utilizând și 
computerul în stabilirea optimului economic și 
administrarea nutrețurilor. Experiența de 
decenii a demonstrat că cea mai bună 
valorificare a nutrețurilor preparate se asigură 
din amestecuri de grâu, orz, triticale, ovăz și 
într-o proporție mai redusă porumb pentru 
specia porcine.

De menționat că fânul se recoltează, adună 
și se balotează mecanizat, baloții fiind înveliți 
în folie de plastic, în această stare 
conservându-se foarte bine și fiind exclusă 
orice pierdere calitativă sau cantitativă.

îndemnul adresat de către dl Reiner a fost 
acela ca gospodarii să se asocieze și să 
cumpere împreună utilaje de mare randament 
pentru că numai așa munca le va fi mai 
spornică, să fie receptivi la rotația culturilor și 
la toți factorii de progres.

într-un dialog deschis și fructuos dnii 
Grigore lusco, Virgil Niță, Viorel Gorcea și alți 
gospodari localnici s-au interesat de 
modalitățile de subvenție practicate în 
agricultura Germaniei, de posibilitățile de a 
obține utilaje moderne și animale de rasă, de 
metodele de valorificare mai bună a furajelor.

Primarul comunei, dl loan Paul Budău, a 
mulțumit dlui Reiner și participanților pentru 
reușita întâlnirii și a adresat invitația ca 
asemenea acțiuni să mai fie organizate, dată 
fiind aspirația agricultorilor din zonă pentru a- 
și face munca mai spornică și traiul mai 
îndestulat.

W------- ----  ------ ... . - x

Tiz/ uneai naitiristu 
iijjn t>ciii

O dată cu începerea anului școlar universitar, la Universitatea 
Ecologică Deva se organizează un curs post-universitar pentru cei 
interesați, pe probleme de psihanaliză, parapsihologie și de 
comportament în afaceri: A fost invitat să susțină cursul, alături de acad. 
Constantin Bălăceanu Stolnici și prof. Dan Seracu, profesorul italian 
Mario Stromillo, care în paralel va realiza și un ciclu de conferințe.

La recenta întâlnire cu presa, dl Sigismund Duma, prorectorul 
i versității, a spus despre Mario Stromillo că este laureat al premiului 
“Sigmund Freud" și președintele fundației cu același nume, doctor în 
medicină și profesor de medicină și psihanaliză. Ca promotor al 
medicinei naturiste este adeptul educației ecologice prenatale și al 
comportamentului ecologic în raportul medic-pacient. însă cele mai 
complete recomandări pentru activitatea sa sunt cuprinse într-un volum 
cu fotografii și scrisori de recunoaștere din partea unor mari personalități 
ale lumii: regina Elisabeta și prințul Filip, Ronald Reagan, Papa Paul al 
Vl-lea, Papa loan Paul al ll-lea, A.W. Russel, Luigi Pisani, Giuseppe 
Donați, Anna Freud, Herbert von Karajan ș.a.

Mario Stromillo, profesor la Milano și la Cambridge, unul dintre cei 
mai mari psihanaliști europeni, mărturisea că formațiunea sa de 
medicină academică, deși a avut și doi profesori laureați ai Premiului 
Nobel, nu-i îngăduia să găsească răspunsuri la toate întrebările. Una din 
acestea era: ce forță face posibilă circulația sângelui până la nivelul 
capilarelor? Și răspunsul găsit a fost că este energia din corpul omului, 
similară celei care într-un copac înalt face posibil ca seva să ajungă de 
la rădăcină I vârf, învingând forța gravitațională. Dl M. Stromillo este 
“într-un fel împotriva medicinei specializate pe domenii”, deoarece omul 
trebuie abordat într-o viziune globală a sa'ca microcosmos integrat 
macrocosmosului. Atunci când nu trăiești în echilibru apar bolile ca efect 
al dezechilibrelor ivite. Medicina “Ortodoxă” (în fapt alopată) reprimă 
boala, in timp ce medicina naturistă “o favorizează bine controlat" 
întrucât “boala este expresia nevoii de vindecare”.

După părerea sa bolile sunt ușor de diagnosticat, întrucât se împart 
in două tipuri: cele din excesivă acumulare (reumatismul) și cele din 
excesivă eliminare (osteoporoza). De multe ori, susține dl Mario 
Stromillo, “medicii creează bolnavi”, spunându-le oamenilor numele 
alambicate ale bolilor în loc să le explice că au un dezechilibru și cum 
poate fi el înlăturat prin alimentație sau mod de viață. Medicul naturist, 
conform.medicinei tradiționale indiene, vede omul holistic, ca o creațiune 
dumnezeiască. înainte de a diagnostica boala (dezechilibrul) medicul 
stabilește care energie - a aerului, focului sau apei - este responsabilă 
pentru aceasta și apoi îi indică pacientului modalitățile de restabilire a 
echilibrului.

Din octombrie, când va fi prezent la Deva, prof. Mario Stromillo 
poate furniza celor interesați de psihanaliză și de medicină naturistă și 
alte informații și date interesante.

Viorica ROMAN

Termocentrala Mintia
(Urmare din pag. 1)

șase grupuri energetice ale 
termocentralei Mintia, disponibile să 
producă energie electrică în tot 
sezonul friguros care urmează, până la 
sfârșitul lunii martie 1999.

L-am întrebat pe dl Victor Vaida 
dacă vor avea și cantitatea necesară 
de cărbune pentru aceasta.

- La ora actuală există în stoc 
aproape 500000 de tone de cărbune, 
ne-a spus. Capacitatea noastră de 
depozitare este de 550000 de tone.

Zilnic, Valea Jiului ne livrează, în medie, 
6000-7000 de tone de cărbune. 
Menținând acest ritm și cu stocul 
existent, vom putea funcționa continuu, 
la puteri ridicate, ca acum sau chiar mai 
mult, cu 4-5 grupuri energetice. 
Important este să ne putem încasa la 
timp datoriile de la “Apaterm" Deva 
pentru a putea plăti cărbunele asigurat 
din Valea Jiului. Din păcate, creanțele 
sunt foarte mari și nu există, 
deocamdată, posibilități de recuperare 
a lor.

La Deva prinde 
contur o piață 

modernă...
(Urmare din pag. 1)

să văd cum arată o piață modernă. Mi-a plăcut ideea, 
mi-am expus părerea serviciului de specialitate de la 
Primărie și s-a întocmit un proiect care ulterior a fost 
aprobat, Consiliul local sprijinindu-ne foarte mult în 
acest sens. Astfel au luat ființă cele 35 de spații 
comerciale care au un aspect deosebit și în care se 
practică un comerț civilizat. Tot în acest an, patrimoniul 
nostru s-a îmbogățit cu încă 200 de mese din beton, 
ușor de întreținut. In acest moment dispunem de 650 
de locuri la mese. De asemenea, am izbutit să turnăm 
un strat asfaltic pe întregul platou al pieței, să 
achiziționăm noi recipiente pentru gunoi, iar la sectorul 
de produse lactate s-au montat 60 de vitrine pentru 
ca vânzarea să se realizeze în condiții igienice.

- Ce condiții de cazare le oferiți celor veniți la Deva, 
din diferite zone ale țării, spre a-și vinde produsele?

- Dispunem de un hotel-pensiune destinat 
producătorilor agricoli. Cum majoritatea sunt veniți din 
alte părți se pot caza aiqi, în condiții confortabile și la 
prețuri rezonabile, respectiv 20000 - 30000 lei patul 
pe noapte. Există camere cu 2 și 6 paturi, cu acces la 
o singură baie. în total sunt 8 astfel de apartamente, 
respectiv 16 camere, care însumează 64 de locuri de 
cazare.

- Die administrator, pe lângă aceste frumoase 
realizări ce s-au înfăptuit în această piață, dorim să 
vă întrebăm de ce desfacerea pepenilor verzi și 
galbeni nu s-a desfășurat în noua piață amenajată?

- După cum se știe, piața Mihai Viteazu, 
amenajată de curând, este destinată desfacerii 
produselor în partide mari. Așadar, toți producătorii 
de pepeni au fost dirijați în această piață. Unii s-au 
supus regulilor, alții fiind obișnuiți cu piața centrală s- 
au așezat abuziv, de multe ori pe timp de noapte. 
Cum cantitățile de pepeni erau de ordinul tonelor, 
mutarea în noua piață a fost practic imposibilă.

- Dacă ar fi să enumerați câteva din proiectele de 
viitor, care ar fi acestea?

- Planurile noastre de viitor vizează în primul rând 
modernizarea punctului de sacrificare și desfacere a 
cărnii, la care intenționăm vitrarea cu tâmplărie de 
aluminiu și montarea unui paravan despărțitor între 
locul de sacrificare și cel de desfacere. Al doilea as
pect pe care îl avem în vedere este realizarea unui 
sector de lactate care să corespundă standardelor 
(pavare, acoperiș termoizolant, glasvant despărțitor 
între produsele agroalimentare și cele de origine 
animală). Iar cel de-al treilea obiectiv este construirea 
a încă două tronsoane cu scopul de a proteja agenții 
economici și producătorii agricoli de intemperii. După 
părerea mea, cred că am realizat o piață modernă 
comparativ cu piețele altor orașe ale căror posibilități

ț materiale sunt mai mari decât ale noastre.

SUNTEȚI ÎN LEGALITATE CU 
ACTUL DE IDENTITATE?

în conformitate cu legea 105/ 
1996 - privind evidența populației 
și cartea de identitate, conform 
art. 16 și 12 din acest act normativ, 
cu cel puțin 15 zile înainte de 
expirarea termenului de 
valabilitate a actului de identitate 
și, respectiv, de împlinirea vârstei 
de 14 ani, persoana fizică în cauză, 
ori reprezentantul său legal, are 
obligația să solicite Formațiunii de 
evidența populației eliberarea 
actului de identitate sau 
prelungirea valabilității acestuia. 
Nerespectarea acestor prevederi 
constituie contravenție, fiind 
sancționată cu amendă de la 
25.000 la 50.000 lei.

%_________ ................,=...

Deoarece, pe raza municipiului 
Deva există încă un număr destul 
de mare de persoane care dețin 
buletin de identitate cu termenul de 
valabilitate expirat și tineri care au 
împlinit vârsta de 14 ani nepuși în 
legalitate, rugăm ca toți aceia 
dintre dumneavoastră care se 
regăsesc într-una din situațiile 
amintite, să se adreseze Biroului 
evidența populației din cadrul 
Poliției municipiului Deva, str. O. 
Goga, nr.4, de luni până vineri, între 
orele 8,00 și 10,00, iar în zilele de 
joi și între orele 15,00 - 20,00.

Poliția municipiului Deva, 
șeful Biroului evidența populației, 

maior Adina Lucia NEAGU

De la Inspectoratul de Poliție Județean am 
primit de puțină vreme câteva elemente legate 
de două persoane dispărute, cu rugămintea 
de a le da publicității pentru a fi identificate și 
găsite.

Viorel Neaq. născut la 19.06.1942 în Gârda 
de Sus, județul Alba, cu același domiciliu, sat 
Snide nr. 667, la 03.04.1997 a dispărut de pe 
raza municipiului Deva.

Semnalmente: 1,65-1,70 m; 60-65 kg; ochii 
albaștri; părul blond -roșcat; corpolența 
atletică.

La data dispariției era îmbrăcat cu căciulă 
de culoare kaki, tip militară, fâș îmblănit 
culoare neagră, pantalon stofă de culoare gri- 
albastru, bocanci de culoare neagră.

Maria Hanas Lucreția. născută la 
04.09.1968 în Băița, cu același domiciliu, sat 
Câinelu de Sus, nr. 26.

La data de 28.10.1997 a dispărut din 
municipiul Deva.

Semnalmente: 1,80 m; 80 kg; corpolența 
atletică; părul negru; ochii căprui.

La data dispariției era îmbrăcată cu geacă 
din imitație de piele neagră, pulover din lână 
de culoare roșie cu modele, fusta neagră din 
stofă groasă, bocanci tip „insuleti” culoare 
neagră.

Cine poate da relații cu privire la cei doi 
este rugat să telefoneze la numărul 211250, 
interior 156, 155,151 sau la cea mai apropiată 
unitate de poliție.

a Ziar editat de
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