
Kosovo

Soluția politică a învins. Speranțele
de pace renasc

O nouă noapte albă a planat asupra 
conflictului din Iugoslavia. în cele din urmă, 
negocierile NATO - Belgrad au dat roade: a fost 
adoptată soluționarea politică a situației din 
Kosovo iar soluția militară a fost amânată în 
speranța că sârbii și albanezii vor găsi, în cele din 
urmă, calea conviețuirii pașnice.

Târziu după miezul nopții, Richard Holbrooke a 
anunțat ziariștilor vestea semnării acordurilor cu 
guvernul Miloșevici, după ce președintele sârb 
prezentase la rândul său un scurt comunicat prin 
care se preciza că a fost dezamorsată criza din 
Kosovo.
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Potrivit înțelegerilor survenite, sârbii au promis că- 
și vor retrage trupele din Kosovo și vor permite 
accesul în regiune a 2000 de observatori ai 
Organizației pentru Securitate și Cooperare în 
Europa. De asemenea, a fost elaborat un program în 
11 puncte privind efectuarea de alegeri în provincia 
Kosovo, sub supraveghere internațională și trecerea 
la "autoguvernarea" provinciei. Măsurile convenite au 
darul de a promite reinstaurarea păcii în regiune. Se 
pare, deci, că armele au amuțit. Depinde însă de ce fel 
de pace se va instaura și cât va dura aceasta. Că 
prea mult a fost amenințată această regiune, de-a 
lungul vremii, cu pericolul războaielor. (T.l.)

CRESTE NECONTENIT VALUL SCUMPIRILOR
'Toamna aceasta cunoaște o nouă 

avalanșă a creșterii prețurilor la o seamă 
de produse care vor condiționa mărirea 
prețurilor în lanț, până la alimente. Așa 
cum am mai publicat și în ziarul nostru, 
curentul electric s-a scumpit cu 25 la sută, 
energia termică cu 7,3 la sută (de la 1 
octombrie a.c.), s-au majorat și chiriile. Și 
ca să fie tacâmul complet, se va scumpi 
și benzina și motorinal Motivându-se că s- 
a înregistrat o creștere a cursului de 
schimb la ECU, câteva benzinării cum 
sunt cele din județele Maramureș, lași, 
Suceava au și “aplicat” tarife noi: benzină 

super * 4800 lei/litru, benzină premium II - 
4600 lei/litru, benzină fără plumb -4450 lei/ 
litru, motorină - 3400 lei/litru.

Nici nu a urcat bine prețul la aceste 
produse, că va atrage la rândul lui 
majorarea (din nou) costului transportului 
de călători și marfă, deci prețuri mai mari, 
între 5-10%, la produsele alimentare și 
nealimentare. în condițiile în care salariile 
și pensijle rămân în continuare sub nivelul 
cerințelorzunui trai decent pentru marea 
majoritate a populației, e lesne de înțeles 
ce iarnă grea vor trăi românii lipsiți de 
căldură și hrană. (S.C.)

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

JudețulI

Hunedoara

CUVÂNTUL
USER

Bugetul Consiliului 
județean a fost 

rectificat negativ

Escroc neamț/ 
extrădat din 

România
Autoritățile române au 

extrădat, luni, un cetățean 
german care a fost dat în 
urmărire internațională 
pentru mai multe infrac
țiuni, informează IGP. 
Neculai Kowal (46 ani) a fost 
dat în urmărire inter
națională la 29 ianuarie 
1998, de către Interpol 
Wiesbaden, pentru escro
cherie în dauna unor firme 
de asigurări, tăinuire la furt 
și conducere fără permis. 
Kowal a fost reținut la 15 
septembrie a.c. de polițiști 
din județul Vâlcea, Iar 
Parchetul județean
dispus arestarea acestuia 
în vederea expulzării. 
(Mediafax)
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Sălașu de Sus

Telefonia fixă 
și mobilă

Despre telefoanele care nu 
merg la Sălașu de Sus am 
început să scriu cu vreo doi ani 
de zile în urmă. în baza unor 
sesizări scrise, făcute de dl 
Ștefan Crișan, . profesor 
pensionar din localitate, am tras 
un semnal de alarmă, la 
momentul respectiv, menit a 
sensibiliza conducerea Direcției 
de Telecomunicații Hunedoara în 
vederea rezolvării problemelor. 
Demersul n-a fost lipsit de 
eacție, staff-ul ROMTELECOM 

făcând mai multe deplasări la 
Sălașu de Sus, reușind chiar și 
montarea unui telefon public cu 
monedă(care a și funcționat o 
zi).

Din păcate, ne scrie același 
domn Crișan, telefoanele din 
Sălașu de Sus s-au încăpățânat 
să fie năbădăioase. în această 
vară, ele au fost “deranjate" o 
perioadă de aproape 60 de zile, 
doar de câtva timp redevenind 
funcționafe. Am avut ocazia să 
admir, la sediul primăriei din 
localitate, o piesă de muzeu, 
încă funcțională, din timpul de

pionierat al comunicării prin 
cablu. Este vorba de un 
telefon cu manivelă. El leagă 
Sălașu de Sus de restul lumii 
prin intermediul unei centrale 
telefonice ce “mediază” apeluri 
încă dinainte de 1950. 
Convorbirea telefonică prin 
intermediul acestui aparat 
seamănă mai mult cu o răsfire 
la portavoce, calitatea 
transmisiei fiind extrem de 
slabă.

în afară de telefoanele 
existente la primărie și la 
oficiul poștal din localitate, alt 
telefon fix nu mai există în 
localitate. Și accesul la aceste 
aparate este limitat, după ora 
16 oficiul poștal punând lacătul 
pe ușă. Paradoxul este că într- 
o localitate cu o așa de mare 
rarefiere a posturilor 
telefonice, există montată, încă 
din 1989, o centrală, ce-i 
drept, nu de ultimă generație,

Adrian SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. 2)

'PUNCTE DE VEDERE '

Guvernul, în 
expectativă

încă de la numirea sa în funcția de prim ministru, în urmă 
cu șase luni de zile, țărănistul moderat Radu Vasile, suportat 
de conducerea partidului său șl agreat de allațil din coaliție, 
a făcut promisiuni încurajatoare pentru populație. Că are 
program concret, cu termene șl responsabilități precise, 
că va adopta o disciplină ministerială severă, mergând până 
la demiterea celor care nli-și îndeplinesc atribuțiile, că va 
redlmenslona cabinetul, cu mulțimea sa de ministere șl 
mal ales de secretari de stat.

Tot atunci, noul premier a promis că va Intensifica 
reforma șl privatizarea - motivul principal pentru care fusese 
schimbat Victor Ciorbea -, că va relaxa fiscalitatea, că va 
înainta Parlamentului legile necesare pentru redresarea 
economică și reașezarea vieții sociale pe făgaș normal. Și 
nu se poate spune că nu s-a făcut câte ceva. Restructurări - 
reorganizări la RENEL, SNCFR, ROMGAZ, PETROM, câteva 
societăți privatizate, începerea procesului de privatizare la 
Barrca Română pentru Dezvoltare, Banc Post și Romtelecom 
șl cam atât.

Obligat să dea extemporal, cu două săptămâni în urmă, 
la Washington, în fața juriului FMI și BM, premierul Radu 
Vasile a trebuit să recunoască - nici n-avea încotro - că 
România se află într-o situație economică șl socială critică și 
că organismele internaționale ne mal dau o șansă, poate 
ultima, pentru redresarea acestei stări de fapt mai mult 
decât îngrijorătoare. Valorificarea el presupune însă, în 
primul rând, punerea de urgență în aplicare a promisiunilor 
șl angajamentelor primului ministru. Iar acestea trebuia 
începute chiar cu restructurarea șl înnoirea cabinetului,

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2) j

Dacă treburile țârii nu merg bine
Managerii sunt 

de vină...
Nu le mai spunem, de la o 

vreme, conducători sau directori, 
ci, aliniindu-ne la standardele 
europene și mondiale, îi denumim, 
pur și simplu, manageri.

Dacă treburile în familie, 
asociație, societate comercială, 
în orice altă firmă, la nivel de 
unitate administrativ-teritorială, 
de județ, țară sau chiar la scară 
planetară - prin extensie - nu 
merg bine, asta înseamnă că 
managerul și echipa sa sunt de 
vină. Cine contestă o asemenea 
constatare trebuie să aibă nea
părat argumente convingătoare 
pentru a demonstra că alte 
reguli guvernează lumea.

A trebuit să treacă nu 200 
de zile, cât a fost contractul cu 
România, ci de peste trei ori mai 
mult timp pentru ca și 
președintele Constantinescu să- 
și dea (în sfârșit) seama că 
managerii și, implicit, manage
mentul, începând de la micro și 
terminând cu macro, poartă vina 
pentru faptul că ne aflăm mereu 
în derivă, că ne îndreptăm 
ireversibil spre lumea a treia. 
Văzând că una se prezirjtă la 
TIB ’98 și alta e situația reală a

economiei românești, alcătuită 
și condusă după ecuația algo
ritmului, președintele țării n-a 
ezitat să aducă acuze grave 
managerilor pentru situația ca
tastrofală în care a ajuns țara. 
Dacă așa stau lucrurile, atunci 
se pune întrebarea: unde sunt 
cei 15000 de specialiști pe 
care i-a avut ascunși actuala 
putere atunci când a promis, în 
1996, că țara va ieși din criză 
(acum găsindu-ne, tot după 
aprecierile președintelui, în 
perioada de post tranziție)? Nu 
spunem, precum afirma dl 
Diaconescu, că și zidarii și alți 
meseriași la locul lor de muncă, 
având categorii superioare de 
pregătire, pot fi categorisiți ca 
făcând parte, neapărat, din 
categoria specialiștilor sau a 
managerilor, pentru că atunci s- 
ar denatura sensul real al cla
sificării profesiilor și al ierarhiei 
valorilor. Nu este cazul să in
trăm în prea multe detalii pentru 
a ajunge la concluzia că putem 
să-i dăm dreptate președintelui 

________ Nicoiae TÎRCOB 
(Continuare în pag. 2)
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închiriez central 
cameră cu acces la o 
elevă sau studentă.

SB WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Tax 234483
AcordA dobânzi atractive 

la depozitele in lei 
persoanelor fizice!

X la 30 de zile - 45% 
X la 90 de zile - 47%

Scrisoare din Aibă Iuiia

Există și asemenea 
OAMENI MINUNAȚI

Spitalul C.F.R. Simeria. Teama că vei suporta o intervenție chirurgicală 
te domină și pășești cu sfială în secția de chirurgie. Te întâmpină aici 
medicul primar chirurg Mircea Durieșteanu, un om distins, cu trăsături plăcute 
și ochi albaștri, profunzi, cu o alură de sportiv mai ddțfrabă, dar cu mâini de 
aur, cum se spune. Privirea-i caldă mai atenuează emoția și simți cum 
renaște în suflet speranța de viață. Frica dispare și nimic nu pare imposibil.

Modestia, lipsa de lăcomie te cuceresc la acest om minunat. Operează 
pentru actul în sine, pentru a eradica suferința și boala. Dr. Durieșteanu își 
tratează clienții în mod egal, pentru dumnealui nu există bogați sau săraci, 
nici oameni de diferite etnii, punând pasiune și dăruire în profesia sa. 
Aproape incredibil, dar mai există și asemenea oameni, asemenea OM la 
acest sfârșit de mileniu frământat de corupție, interese meschine și răutăți.

în secția chirurgie a spitalului este ordine desăvârșită, disciplină. în 
pofida faptului că aici lucrează doar câteva cadre sanitare, ele sunt mereu 
în jurul tău, străduindu-se să-ți pară mai ușoară suferința.

Calde mulțumiri întregului colectiv pentru îngrijirea ce o acordă 
pacienților.

Ne închinăm cu respect în fața profesionalismului și talentului dr. 
Durieșteanu, transmițându-i caldele noastre mulțumiri. Dumnezeu să vă 
binecuvânteze! Vă dorim din tot sufletul sănătate, alături de familia dv., 
pentru a mai putea opera și trata ani multi de-acum înainte spre a prelungi 
vieți și a alina suferințe.

(Semnează cu respect și considerație o dăscăliță din Aibă iuiia, in 
numele unor paciente - Rodica din Deva, drei Gabi și dneior Dorina și 
Silvia din Simeria, ai bolnavilor internați aici !n septembrie ’98). (E.S.) 

Comisia Județeană de elaborare 
și implementare a Planului Local 
de Sănătate în relație cu Mediul 

în ultimele două decenii a fost recunoscut faptul că 
îmbunătățirea și promovarea sănătății sunt strâns legate de 
calitatea mpdiului înconjurător. Statele membre ale regiunii europene 
ale Organizației Mondiale a Sănătății s-au angajat prin semnarea 
declarației de la Helsinki din 1994 de către miniștrii mediului și 
sănătății, ca până la sfârșitul anului 1997 să elaboreze Planuri 
Naționale de Acțiune pentru Sănătate în relație cu Mediul.

Pentru reușita acestei inițiative și pentru realizarea Planului 
Local de Sănătate în relație cu Mediul pe 1998, la nivelul județului 
nostru se va înființa Comisia Județeană de elaborare și. 
implementare a Planului Local de Sănătate în relație cu Mediul. 
Motivația realizării unui Plan Local de Sănătate în relație cu Mediul 
pentru județul Hunedoara rezidă din multiplele probleme de mediu și 
sănătate identificate de Agenția de Protecția Mediului și 
Inspectoratul de Sănătate Publică, cele două instituții cu atribuții de 
supraveghere a calității mediului și a stării de sănătate a populației. 
Comisia Județeană de elaborare și implementare a Planului Local de 
Sănătate în relație cu Mediul are următoarea componență: 
Gheorghe Barbu, președintele Consiliului Județean - președinte: 
Georgeta Barabaș - directorul Agenției de Protecția Mediului - 
vicepreședinte, Otilia Sfetcu - inspector șef al Inspectoratului de 
Sănătate Publică - vicepreședinte, dr. Adela Șerbănescu, 
coordonator I.S.P., ing. Angela Popa - coordonator A.P.M.

Asupra activității acestei comisii vom reveni cu amănunte în 
unul din numerele viitoare ale ziarului nostru.

Ciprian MARINUȚ

ÎN2IAML 

DE A2I:
• Disputa privind 

construirea benzi
năriei Shell ia Deva • 
Lumini și umbre ia 
Orăștie • Temina • 
Tribuna “Cuvântului 
liber” • Horoscop • 
Programe TV • Mică și 
mare publicitate

C CETATE DEVA SA
Făină aibă tip 550 
1650 lei/kg + TVA
Tel: 054 - 217937,213356
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Cine nu-i dă oare dreptate 

savantului Gh. ionescu 
Șișești, care spune (în 
mottoui preluat de revista 
Fermierul) Căr „Puterea 
noastră economică încă multă 
vreme va sta în agricultură?" 
De ziua sa, în numărul de pe 
luna octombrie a.c., Fermierul 
intră în casele cititorilor cu un 
editorial care ie urează 
sănătate, fericire și belșug. în 
aceiași timp revista aduce în 
atenție Ziua porumbului, prin 
simpozionul organizat ia Sta
țiunea de Cercetări Agricole 
Turda, precum și Conferința 
Națională, 85 de. ani de ia 
fondarea Societății Române 
de Horticultură". La rubrica de 
profite este prezentat fer
mierul loan Traian Andron de 
pe Valea Bărăganului.

Legumicultura, care este 
„poezia muncii", ne face 
cunoscute semințele de 
legume aie firmei „Novartis", 
specialistul dând detalii 
despre soiurile de vinete și 
salată puse ia dispoziția 
cultivatorilor de către SC 
Agrointernaționai SRL 
București.

La aceiași capitol - iegu- 
micuitură - se relatează și 
despre procesul de recoltare a 
legumelor proaspete din 
grădinea casei. De asemenea, 
un subiect de larg interes și o 
îndeletnicire profitabilă sunt

Telefonia fixă 
și mobilă?

(Urmare din pag. 1)

care are un potențial de 200 de 
numere. Pusă în funcțiune, 
această centrală ar putea 
satisface mare parte din cele 
250 de cereri de introducere a 
telefonului pe care locuitori din 
Sălașu de Sus le-au depus, de 
peste opt ani de zile, la 
ROMTELECOM.

Ne facem, pe această cale, 
mesagerii locuitorilor din Sălașu 
de Sus în demersul lor pe lângă 
conducerea Direcției județene 
ROMTELECOM. Cetățenii solicită, 
până când programul de investiții 
al societății naționale de telefonie 
va rezolva problemele prin 
tehnologia digitală, ca vechiul 
telefon public cu monedă instalat 
pe clădirea primăriei din Sălașu 
de Sus să fie înlocuit cu un 
telefon public cu cartelă. Prin 
această modificare, ne spune dl 
Dorel Moș, dirigintele Oficiului

JOI
15 octombrie

TVR I
9 05 D.a. (r) 9.30 TVR Cluj

11.00 TVR Timișoara 12.05
Pentru dvs., doamnă! (r) 
13.00 Natacha (s/r) 14.10 

! Santa Barbara (s/r) 15.00 Dia
log. Actualitatea editorială
15.30 Ecclesiast ’98 16.00 
Conviețuiri 17.00 Simba, 
regele Leu (d.a) 17.30 Timpul 
Europei 18.10 Hollyoaks (s) 

< 18.35 Stăpânul lumii (d.a) 
' 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
. 323) 19.55 Doar o vorbă... 
! 20.00 Jurnal, meteo, ediție 

specială 21.00 Prietenul 
l nostru comun (s) 22.10 Cu 

ochii’n patru (anchetă) 22.50 
Jurnal de noapte 23.00

■ Dintre sute de catarge

; TVR 2
' 8.30 Documentar 9.00

Fotbal Ungaria-România (r)
10.30 Cinema ’98 (r) 11.00 

.^Sporturi extreme (do) 11.30

legate de cultivarea ciuper
cilor albe în gospodărie. în 
context se arată ce spații și 
ce materiale sunt necesare în 
scopul organizării producției 
de ciuperci. Referitor ia 
cultura legumelor în solarii, 
se prezintă avantajele unei 
astfel de preocupări, pre
cum și tipurile de solarii și 
adăposturi

în spațiu! rezervat pomi
cultura, se găsesc articole 
referitoare ia cultura zmeu
rului pe suprafețe mici și ia 
cultura arborelui de cafea în 
locuințe. Viticultura - 
vinificația ne spune cum se 
face maturarea vinurilor aibe 
în butoi.

Densă în conținut și plină 
de învățăminte este și rubrica 
privind recoltarea, con
diționarea și păstrarea 
produselor horticole și a 
cartofilor în gospodărie. 
Totodată un spațiu larg este 
destinat fioricuiturii și 
protecției plantelor. Zoo
tehnia și medicina veterinară 
cuprind articole despre pesta 
porcină și rujetui, iepto- 
spiroza, îngrijirea mânjiior 
după fătare, rasele de curci, 
obținerea mai multor ouă în 
perioada de iarnă, precum Și 
a trei fătări în doi ani ia oi și 
capre. Merită atenție, 
totodată, și rubricile de 
divertisment. (N. T.)

Poștal din localitate, la orice oră 
din zi sau din noapte locuitorii 
comunei vor putea, în caz de 
necesitate sau de urgență, să 
aibă acces la un post telefonic.

Până când ROMTELECOM 
găsește "tonul” pentru Sălașu 
de Sus, telefonia mobilă a 
devenit “la ea acasă" în această 
zonă. Din cele declarate de dl 
Moș a reieșit că, datorită 
conjuncturii create prin lipsa 
telefoniei fixe, în satele comunei 
Sălașu de Sus există un număr 
record de telefoane celulare. 
Sunt cca. 30-40 de abonați 
GSM. Chiar și primăria din 
centrul de comună are 
cumpărate două aparate 
celulare fără de care 
comunicațiile ei cu lumea 
exterioară ar fi compromise. în 
plină tepocă a austerității, acest 
lux necesar, reprezentat de 
telefonul “volant”, costă lunar 
primăria 2 milioane de lei.

Cultura în lume 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! (r) 
13.00 Medicina pentru toți (r) 
14.00 Emisiune în limba 
germană 15.10 Limbi 
străine. Spaniolă 15.35 Viață 
de câine (d.a) 16.00 Țiganca 
(s, ep. 10) 16.50 Tribuna 
partidelor parlamentare 
17.00 Ceaiul de la ora 5 (div.)
19.10 Față-n față cu autorul
20.10 Natacha (s, ep. 57) 
21.00 în fața dvs. 22.00 
Smoking (co. Franța ’93, p. I)

ANTENA I
6.45 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.20 Iluzii 
(s) 11.20 Prezentul simplu (r) 
12.20 Vedeta în papuci (r) 
12.50 Sâmbete și zâmbete (r)
13.30 Planeta vie (do, ep. 91) 
14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de foc (talkshow)
15.30 Dallas (s, ep. 104)
16.30 Știri 17.00 Trei destine 
(s, ep. 21) 18.00 Decepții (s, 

despre care se vorbește de 
mult șl la Guvern, și la 
Președinție și la sediile 
partidelor din coaliție. Numai 
că hotărârile se Iau extrem de 
anevoios.

Este clar pentru toată 
lumea că numărul ministerelor 
este prea mare și că ar fi 
suficiente 18-20, nu 24, că 
numărul secretarilor de stat 
este exagerat și că ar ajunge 
unul sau doi, nu patru, șase 
sau opt câți sunt la Ministerul 
Finanțelor, de exemplu. Numai 
că algoritmul, bată-l vina, se 
pune iar de-a curmezișul 
reformei. Pediștii cred că 
miniștrii lor își îndeplinesc 
programele stabilite - ceea ce 
este adevărat J'și trebuie să 
rămână în posturi. Liberalii au 
aceeași părere despre 
reprezentanții lor în Guvern. Și 
iar este adevărat. Păcat că l-au 
sacrificat pe Daniel Dăianu 
pentru o cauză pierdută - “Beli 
Helicopter’s” -, asupra căreia 
aveau să-i dea dreptate înșiși 
reprezentanții administrației 
americane și finanțiștii 
mondiali.

__________ (umaredinpa9-Managerii sunt de vina...
țării că managementul (adică 
gestionarea treburilor de la micro 
și până la macro) a determinat 
căderea continuă a nivelului de 
trai, a încurajat (în loc să 
combată) corupția, birocrația și 
economia subterană, ducând 
populația la sărăcie și la 
disperare. Paradoxul este că în 
timp ce băncile o duc tot mai bine, 
șkse scaldă în profituri de ordinul 
sutelor de miliarde de lei, 
economia țării este la pământ, 
firmele fiind decapitalizate și 
falimentate pe capete, investitorii 
străini stând departe de acest 
spectacol. Miliardele de dolari 
promiși că vin din economia sub
terană și din investițiile străine au

Admirând 

obiectele create 
de colegii lor 

de la Cercul 
de ceramică- 
pictură al 
Palatului 

Copiilor, expuse 

în expoziția 
retrospectivă 

de la Galeriile 
' “Forma” • 

din Deva.
Foto: Traian 

MÂNU

ep. 58) 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Nightman (s, ep. 
6) 22.00 Procurorul (s, ep. 5)
22.55 Agenția de presă
23.30 Fântâna tinereții 
(thriller)

PRO TV
9.10 Suflet de femeie (s/r) 

10.00 Tânăr și neliniștit (s/r)
10.45 Mission of Love (f/r)
12.30 Nebun după tine (s/r)
12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Pro și contra (r) 14.20 Am 
întâlnit și români fericiți (r) 
15.00 Tânăr și neliniștit (s) 
16.00 Nano (s, ep.142) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 Suflet de 
femeie (s) 18.15 Știrile PRO 
TV 19.20 Chestiunea zilei
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Melrose Place (s, ep. 97)
21.30 Nikita (s, ep. 32) 22.15 
Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 
Prietenii tăi (s, ep. 6) 22.55 
Știrile PRO TV 23.00 întâlnire 
cu presa

în acest caz rămân “la 
bătaie”, deși nu doresc, dar și- 
au demonstrat incapacitatea, 
miniștrii PNȚCD, îndeosebi de 
la Privatizare, Agricultură, 
Reformă (minister absolut 
inutil), Interne, de care, însă, 
liderii lor de partid nu prea s-ar 
despărți. Numai că la somația 
administrației SUA șl la 
condiționarea FMI și a BM de a 
face reforma pentru a fi ajutată, 
România trebuie să reac
ționeze pozitiv. Reforma și 
restructurarea trebuie urgen
tate șl începute cu Guvernul, 
pentru a se da cale liberă șl 
largă măsurilor și legilor 
menite să sprijine acest proces 
în toate sectoarele de 
activitate. Și asta cât mai urgent 
posibil. Mai ales că termenul 
promis de premierul Radu 
Vasile a fost depășit, situația 
economico-financiară a țării se 
înrăutățește continuu, Iar 
conjunctura internațională ne 
este și ea defavorabilă.

De altfel, trebuie înțeles un 
lucru simplu, dar atât de impor
tant, pe care ni l-au recomandat 

rămas doar o iluzie. Scăderea 
drastică a producției industriale 
și agricole, pe fondul gravelor 
erori de ordin financiar și (de ce 
nu) managerial, creșterea în 
același timp a inflației și a 
deficitului comercial (cu 22 de 
procente în iulie 1998 față de iulie 
1997), diminuarea capacității de 
plată a datoriilor și solicitarea de 
împrumuturi externe pentru a 
acoperi deficitul bugetar, deci 
ajungerea în condiția de so
cietate care consumă mai mult 
decât produce (apelând la 
împrumuturi externe înrobitoare), 
constituie semnale clare că 
suferim grav de sindromul 
managementului neperformant,

K ACASĂ
7.00 Seriale și d.a. (r) 9.00 

Guadalupe (s/r) 9.45 Seriale 
(r) 10.55 Ca la mama Acasă
(r) 11.00 Dragoste și putere
(s/r) 11.45 Misterioasa
doamnă (s/r) 12.45
Prizonierul din Zenda (f/r) 
15.00 Guadalupe (s) 16.00 Te 
iubesc (s) 16.30 Din toată 
inima (s) 17.30 Uneori avem 
aripi (s) 18.25 Ca la mama 
Acasă 18.30 Sărmana Maria
(s) ; • Concurs 19.25 D.a. 
20.00 Dragoste și putere (s)
20.45 Misterioasa doamnă 
(s) 21.30 Verdict: crimă (s)
22.30 Saint Jack (dramă 
SUA 1979)

PRIMA TV
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 

din nou, zilele trecute, 
reprezentanții FMI și ai BM și 
anume de a ne ajuta singuri. 
Apoi s-ar putea să vină și ceva 
sprijin de afară, sprijin care 
nu apare pe tavă și nu este 
necondiționat. Dimpotrivă. Șl 
încă ceva: simțind sabia lui 
Damocles deasupra cape
telor, unii miniștri și secretari 
de stat se află cam de mult în 
expectativă, se gândesc pe 
unde se vor pripăși, timp în 
care țara pe afundă în sărăcie 
și nesiguranță.

Guvernul este un cazan 
sub presiune. Temperatura 
Iul se măsoară în aceste zile 
la Cotrocenl. Eșaparea 
trebuie produsă foarte 
curând pentru că, până la 
venirea în România a 
negociatorului șef al FMI, Poul 
Thomsen, n-au mai rămas 
decât două săptămâni șl 
premierul Radu Vasile 
trebuie să-i prezinte reali
zarea unora din promisiunile 
făcute în America. în acest 
caz, un nou acord stand-by cu 
FMI s-ar putea lua în discuție.

dominat de scopuri meschine, 
străine interesului național.

Dincolo de declarațiile de 
bune intenții și de avântul 
demolator pentru economie, 
demnitarii, aleși ai poporului, au 
reușit să ne demonstreze cu 
vârf și îndesat cum “funcțio
nează" regulile economiei de 
piață, cum ne străduim și reușim 
să nu ne integrăm în structurile 
euroatlantice, cum privatizarea și 
reforma merg înainte, într-o 
veselă confuzie, în vreme ce 
nivelul de trai merge invers. Cu 
un asemenea management 
merităm o asemenea soartă, nu?

nostru Jake (s) 17.15 1999\ 
(sfep. 52) 18.00 Călătorii în 
lumi paralele (s) 19.00 Știri
19.45 Meșterul casei (s)
20.15 Masada (s) 21.15 
Casa părintească (co. SUA 
1987) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00- 
09.00 “Bună dimineața, PRO 
TV e al tău!” (coproducție cu 
stațiile locale) 09.15-10.05 
Program comercial PRO TV 
Deva 17.00-17.15 Știrile 
PRO TV (coproducție)
22.15- 22.30 Știri locale ’

ANTENA 1-DEVA
10.00-10.15 Știri (r)

10.15- 10.30 Plai de cânt și 
dor 10.35-11 )0 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)

Joi, 15 octombrie

O BERBEC
(21.III - 20.IV)

înainte de a accepta o 
propunere venită din partea unui 
prieten, cântăriți foarte bine fiecare 
detaliu. Câteva lucruri nu merg 
prea bine, ceea ce poate duce la 
apariția unor complicații.

3 TAUR
(21.IV - 21.V)

Sunteți foarte activ și încercați să 
cuceriți inima unei perșoane pe care 
o simpatizați de mult. Nu ați reușit 
să terminați până acum o muncă și 
vă gândiți mereu care ar putea fi 
cauza acestei amânări.

O GEMENI
(22.V - 21.VI)

Fără ajutorul unui prieten de 
nădejde nu veți reuși să terminați 
un proiect. Acceptați-i sprijinul pe 
care vi-l oferă absolut dezinte
resat. Un conflict iscat în familie 
vă tulbură.

O RAC
(22.VI - 22.VII)

Oricât de mult vă place să vă 
distrați, gândiți-vă că ar fi păcat, 
din mai multe puncte de vedere, 
să vă neglijați obligațiile de 
serviciu. Un prieten apropiat vă 
cere sprijinul într-o problemă 
delicată.

O LEU
(23.VII - 22.VIII)

Sunteți pus în situația de a lua 
o hotărâre deosebit de impor
tantă; gândiți-vă bine înainte de 
a alege o cale sau alta. Acum 
aveți posibilitatea să culegeți 
roadele muncii pe care ați depus- 
o în ultimele săptămâni.

O FECIOARĂ
(23.VIII - 21.IX)
Sunteți foarte entuziasmat de 

un nou proiect și reușiți să le 
transmiteți și colegilor dv. această 
stare. Veți face o descoperire 
legată de viața personală a unui 
prieten, care vă va surprinde 
foarte tare.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)

Datorită puterii dv. de 
adaptare, ați reușit să înlăturați o 
neînțelegere familială. Acum toți 
sunt mulțumiți și vor să întreprindă 
ceva împreună. Dacă vreți să 
avansați în viața profesională, 
trebuie să depuneți mai mult 
efort.

O SCORPION
(23.X - 21.XI)

Propunerea dv. este acceptată 
cu mult entuziasm de către 
colegi, dar între entuziasm și 
colaborare există un drum destul 
de lung. Partenerul dv. se plânge 
că l-ați cam neglijat în ultima 
perioadă.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Reușiți să rezolvați acum o 
problemă care cu câteva luni în 
urmă a fost un eșec. Acest 
succes se datorează optimismului 
dv. și merită să-l sărbătoriți cu 
familia. Discuția cu un partener 
de afaceri nu decurge așa cum 
ați dorit dv.

CAPRICORN
(21.XII - 19.1)

Problemele de serviciu vă ocupă 
cea mai mare parte a timpului. 
Totuși, încercați să nu vă neglijați 
familia și partenerul. Un prieten vă 
cere sprijinul în rezolvarea unei 
probleme spinoase.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Studiați neapărat actele unei 
afaceri pe care vreți s-o încheiați. 
S-ar putea să descoperiți că cineva 
încearcă să profite de bunăvoința 
dv. Vă faceți probleme din cauza 
relației dv. cu o persoană care v-a 
fost cândva foarte apropiată.

O PEȘTI
(19.11 - 20.1)

Aveți impresia că sunteți 
înconjurat numai de probleme. 
Nu intrați în panică! După o 
perioadă de reflecție, veți reuși 
să rezolvați totul. Vă așteaptă un 
nou început, deci mergeți cu 
curaj înainte.
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!n interesul crescătorilor de animale Disputa privind construirea
benzinăriei Shell la Deva

r...  ”’3
Expoziție 

retrospectivă 
a Palatului

Punctul de vedere al unui
I Un loc aparte în dezbaterile 

prilejuite de întâlnirea organizată 
cu prilejul evaluării rezultatelor 
înregistrate în acest an la cul
tura porumbului unde s-au utili
zat hibrizi marca Pioneer l-au 
ocupat problemele referitoare la 
folosirea inoculantului Pioneer 
1188, care îmbunătățește chiar și 
furajele de calitate.

între considerentele pentru 
care a fost aprobată și se reco
mandă folosirea acestui inocu
lant amintim: îmbunătățirea fer
mentației silozului, reducerea 
scurgerilor din silozuri, redu
cerea pierderilor la însilozare, 
îmbunătățirea calității gustative 
și a digestibilității furajului, îmbu
nătățirea eficienței de utilizare a 
energiei și proteinelor, asigura- 

j rea creșterii sporului zilnic în 
greutate, a producției-de lapte 
și, în final, a profitabilității.

în prezentarea specialiștilor 
zonei a VI l-a Centrale, s-a subli
niat că rezultatele cele mai bune 
se obțin atunci când porumbul 
are 35 la sută umiditate în bob, 
pentru însilozare, pretându-se în 
special hibrizii Marista, Nastia și 
Vasilica. în concepția specia
liștilor trebuie reconsiderată 
părerea că densitatea mare a 
plantelor asigură și obținerea 
unor rezultate maxime, deoarece 
valoarea silozului este dată de 
cantitatea de boabe ce o fur- 

; nizează cultura destinată aces- 
I tui scop. în context s-a precizat 

că cea mai potrivită densitate a 
I plantelor este aceea mai mare 

cu 10-15 la sută la culturile pen- 
' tru siloz față de cele pentru 

producția de boabe.
Inoculantul 1188 se admi

nistrează în cantitate de 1/2 kg 
pentru o tonă de siloz. De ase- 

-----

menea, pentru a avea eficiență 
maximă, important este ca silo
zul să fie tocat cât mai mărunt 
posibil, tăierea la 3-4 cm lun
gime dovedindu-se a fi păgu
boasă pentru cultivator. Ciuper
cile pe care le conține inocu
lantul asigură scăderea pH-ului 
și stabilizarea furajului, el redu
când produși! pe bază de amo
niac, în medie, cu peste 46 la 
sută. în același timp scad cu 
circa 10 tone scurgerile la o 
cantitate de 500 tone siloz. De 
menționat că și pierderile de 
substanță uscată, în cazul utili
zării inoculantului 1188, se reduc 
de la 21 la 16 procente, ceea 
ce, practic, în cazul culturii de 
lucernă înseamnă diminuarea 
pierderii de substanță uscată 
cu peste o tonă la ha.

Rezultatele înregistrate la 
silozul ihoculat au demonstrat 
că la o grupă de tăurași s-a obți
nut un spor mediu zilnic de 1227 
grame, față de 1152 grame înre
gistrat în cazul silozului netratat. 
Totodată perioada de îngrășare 
s-a redus cu 21 de zile și a 
scăzut'și consumul de furaje 
concentrate. Totodată este de 
menționat faptul că în cazul 
unui siloz cu 32,5 la sută sub
stanță uscată, inoculantul 1188 
a determinat și o creștere a pro
ducției medii de lapte cu 2 I pe 
zi de la fiecare vacă. Calculele 
demonstrează că peste 400 la 
sută din investiția făcută cu ino
culantul 1188 revine fermierilor 
care produc lapte, iar în cazul 
producătorilor de carne aces
tora ie revine 25Q la sută din 
valoarea investiției. Este un câș
tig semnificativ, nu?

Nicoiae TÎRCOB
-........ J

patron
în disputa privind construirea la Deva a 

benzinăriei Shell, iată și punctul de vedere al 
domnului Gheorghe Ludoșan, proprietarul și 
administratorul S.C."Oil-Glat-Exim" SRL Deva.

“Societatea - spune domnia sa - este una 
cu capital mixt, româno-german. A fost evaluată 
de Bankcoop, banca noastră creditoare - la 5 
miliarde de lei. Singura “celulă” producătoare 
de venit și profit a societății, acum când investiția 
se află în plină desfășurare, este benzinăria și 
un mic bufet. Profitul pe care-l realizăm îl in
vestim în totalitate în dezvoltare căci autorizația 
de construire a societății ne-a fost dată pentru a 
dezvolta activități de comerț cu produse petro
liere, prestări de servicii, auto-depanări, spălă
torie, parcare auto, comerț cu alimentație pu
blică și activitate hotelieră. Dezvoltarea societății 
pentru desfășurarea acestor activități însearrină, 
pe lângă reinvestirea profitului, credite bancare 
interne și externe. O altă benzinărie amplasată 
lângă a noastră ar reduce drastic principala 
sursă de profit, cea din comerțul cu produse 
petroliere.

Am fost acuzați că nu participăm cu nimic 
la rezolvarea treburilor sociale ale. orașului și 
cu prea puțin la bugetul statului.

Pe anul trecut SC Oil-Glat-Exim SRL a 
contribuit la bugetul de stat și bugetul de 
asigurări sociale cu 309.046.030 lei însem
nând impozit pe profit, pe salarii, TVA, accize, 
CAS, șomaj și altele. Anul acesta, pe 8 luni 
contribuția s-a ridicat la 235 447 074 lei, cu 
perspectiva ca până la sfârșitul anului să 
depășească 350 milioane lei.

Activitatea de sponsorizare a unor acțiuni 
social-culturale ale orașului a însemnat 14,9 
milioane de lei, iar pe 8 luni din acest an, peste 
4 milioane de lei, partea cea mai mare a spon
sorizării urmând cu prilejul sărbătorilor de iarnă.

Noi nu suntem împotrivă ca Shell Româ
nia șă pătrundă pe piața Devei ca operator 
comercial cu produse petroliere, dar nu fă
când concurență neloială." (/.£.).

De la Organizația 
județeană Hunedoara a 

PSDR
Organizația Județeană Hunedoara a 

Partidului Social Democrat Român, prin 
acest comunicat, dorește să-și precizeze 
poziția privind construirea unei benzinării 
SHELL pe raza municipiului Deva.

Considerăm oportună și de maximă urgență 
sprijinirea investițiilor care atrag după sine atât 
dezvoltarea localităților cât și crearea de noi 
locuri de muncă. Prin urmare, agreăm și consi
derăm benefică pentru comunitate asocierea 
municipalității cu reputata companie SHELL.

Solicităm conducerii Primăriei Deva sus
ținerea în continuare a desfășurării activității 
acestei firme pe raza municipiului Deva, 
însă, ca partid social-democrat, considerăm 
că promovarea investițiilor străine trebuie să 
fie realizată luând în considerare respec
tarea investitorilor și a capitalului autohton.

Prin amplasarea benzinăriei SHELL în 
vecinătatea alteia deja existente nu se încu
rajează inițiativele private române și, prin 
urmare, solicităm Primăriei Deva să renego- 
cieze termenii contractuali privitori la ampla
samentul acestei investiții.

Președinte, Marius SURGENT

PRECIZARE
Apelând la cel mai prob, independent și 

răspândit ziar județean - Cuvântul liber - sub
semnatul dr. Rădulescu Radu, medic veterinar, 
pensionar, consilier al municipiului Deva, țin 
să subliniez că nu fac parte dintr-un ANUMIT 
GRUP DE CONSILIERI LOCALI DIN DEVA- 
care grup a publicat articolul "PUNCTUL 
NOSTRU DE VEDERE" în data de 3-4 octom
brie 1998, grup lipsit de curajul de a-și semna 
cu numele anumite idei retrograde, contrare 
interesului municipiului Deva, fapt care mă 
determină să mă întreb: "Qui prodest”?

Dr. Radu Rădulescu
Consilier local al municipiului Deva

V»

Copiilor
Galeriile de artă “Forma” din 

Deva au găzduit la începutul a- 
cestei săptămâni vernisajul unei 
expoziții cu un caracter mai deo
sebit; ea cuprinde, într-o retros
pectivă a ultimilor cinci ani, nenu
mărate lucrări (ceramică, icoane 
pe sticlă, desene) ale membrilor 
cercului de ceramică - pictură din 
cadrul Palatului Copiilor Deva, 
coordonat de cunoscutul artist 
plastic loan Șeu.

Acest moment a avut însă și 
o semnificație oarecum afectivă: 
față în față cu foștii săi elevi, artis
tul plastic își lua rămas bun de la 
activitatea de dascăl, lăsând de- 
acum în urmă cei aproape 30 de 
ani petrecuți alături de elevii săi de 
la fosta Casă a pionierilor (acum 
Palatul Copiilor), pe care i-a îndru
mat cu pricepere și răbdare, aju- 
tându-i să descopere primele 
taine ale creației artistice.

“Am căutat toată viața mea 
de dascăl să dau copiilor câte 
ceva, mărturisea loan Șeu: lumina 
sufletului; pentru că fiecare avem 
o lumină interioară, dumnezeiască, 
ce trebuie întrupată în ceva.”

De altfel, însuși artistul repre
zintă “un model de muncă îndârjită 
și pasionată", după cum aprecia 
Mircea Bâtcă, președintele Filialei 
Deva - Petroșani a UAP, care 
sublinia că actuala expoziție 
“face onoare Galeriilor de artă".

Remarcând de asemenea i- 
maginația, sensibilitatea, pasiu
nea și nu în ultimul rând talentul 
copiilor, oglindite în creațiile ex
puse, Viorel Manolescu, direc
torul Palatului Copiilor, menționa 
că o mică parte din acestea va fi 
donată Muzeului Civilizației Da
cice și Romane din Deva, cele
lalte rămânând în patrimoniul 
Cercului de ceramică - pictură.

Expoziția retrospectivă va 
putea fi vizitată până marți, 20 
octombrie, la Galeriile “Forma”.

A consemnat 
Georgeta BÎRLA

-------- > 
I Consumul de hârtie I

Există o părere unanimă, anu- I 
‘J me că între consumul de hârfe și |

■ gradul de civilizație al unui popor ■ 
! există o legătură directă. Din acest I 
I punct de vedere, așa cum arată I 
| statisticile internaționale, România |
■ ocupă un loc pe care nu se prea ■
■ găsesc candidați să-l invidieze și • 
I să-l ocupe. Câteva exemple sunt I 
| edificatoare. în vreme ce în SUA |

I consumul anual de hârtie pe Io-.
cuitor este de 340 kg, în Germania I 

| de 205 kg, în Slovenia, Italia, Franța | 
■ și Austria consumul depășește ■ 
! 140 kg, în România consumul este ! 
I de 25 kg, în Polonia 50 kg, iar în I 
| Cehia 85 kg. Culmea este că în | 
■ cazul țării noastre, unde avem mari ■ 
■ resurse, nimeni nu gândește o * 
| strategie să ne mișcăm cumva mai | 

| în față. |

' Rezistenta la foame | 
I I
■ Se cunosc multe exemple .
■ când, apelând la greva foamei I 
| (ca metodă de revendicare a | 

| unor drepturi), oamenii au re-1 
I zistat într-o asemenea stare câ- ! 
I teva zeci de zile, în materie de I 
| rezistență la foame este de notat |
■ insă că există viețuitoare care ■ 
* bat cu mult un astfel de record. * 
I Dacă pisica și porcul, spre I 
| exemplu, trăiesc circa 34 de zile |

Ifără hrană, rechinul rezistă 112 .
zile, scorpionul mai mult de un ■ 

| an de zile, iar șopârla supra- | 
l viețuiește doi ani. Observațiile ■ 
! făcute de către specialiști au ! 
I arătat că recordul în materie de I 
| rezistență la foame este bătut de | 
■ către ploșniță. Deși ni se pare ■ 
J de necrezut, ploșnița trăiește ' 
I șase ani fără să se hrănească. I
I Ce secrete o fi având oare în I 
^această privință? (N.T.)

Un sincer simțământ de
f

recunoștință
* r

Ne scrie dna Maria Oltean, 
domiciliată în Tîrnăvenl, stra
da Șoimilor, 102 B, județul Ti
miș, aflată la tratament și odih
nă în stațiunea Geoagiu Băi. 
"Prin câteva rânduri - își începe 
dna M.O. scrisoarea - aș vrea 
să-mi exprim mulțumirea față de 
cei care zi și noapte sunt ală
turi de bolnavi. Mă aflu în stațiu
nea Geoagiu Băi și sunt cazată 
la vila "Sanda" - un loc plăcut și 
ambiant și un personal care își 
primește oaspeții cu deosebită 
atenție și grijă. Terapia o fac la 
baza de tratament a hotelului 
“Aurel Vlaicu", unde personalul, 
condus de dr. Nicolae Hususan, 
este îndemânatic, bine pregătit 
profesional”.

Expeditoarea rândurilor că
tre redacția noastră dorește să 
aducă mulțumiri întregului per
sonal de la vilă și de la baza de 
tratament, considerând că n-a 
făcut în zadar zeci de kilometri 
din Tîmăveni la Geoagiu. Ne-am 
bucurat să consemnăm astfel 
de gânduri frumoase față de 
serviciile într-o stațiune bal
neară din județul nostru. De 
aceea, am respectat dorința 
dnei din Tîrnăveni, publicând 
rândurile ce ni le-a expediat 
dintr-un generos simțământ și 
îndemn de recunoștință. (E.S.)

Neum interesat pentru dv
Stimate die Ferencz Gaș- 

par din Pul, strada Republi
cii, nr. 16, ne întrebați la ce

distanță aveți dreptul să plantați 
sau să mențineți arborii sau 
pomii fructiferi față de hotarul 
dintre dv și vecin.

Așa cum prevede articolul 
607 din Codul Civil, arborii înalți 
se plantează la o distanță de 2 
metri față de linia despărțitoare 
dintre vecini» Aceasta în cazul 
că nu există un alt obicei stră
vechi pe plan local.

în ceea ce privește planta
țiile sau gardurile vii, distanța 
este de 0,5 metri.

Concediu fără plata
Vaslle Avramescu, Orăștie.

Concediile fără plată, fără 
limita prevăzută de lege, adică 
o durată însumată ce nu poate 
depăși 90 de zile lucrătoare, se 
pot acorda în următoarele două 
situații: pentru îngrijirea copilului 
bolnav în vârstă de peste 3 ani, 
în perioada indicată în certi
ficatul medical (situație în care 
de acest drept beneficiază atât 
mama salariată, cât și tatăl sala
riat, dacă mama copilului nu be
neficiază pentru aceleași mo
tive de concediu fără plată); 
pentru tratament medical efec
tuat în străinătate pe durata re-’ 
comandată de medic, dacă cel 
în cauză nu are dreptul, potrivit 
legii, la indemnizație pentru in
capacitate temporară de mun
că, precum și pentru însoțirea 
soțului sau, după caz, a soției 
ori a unei rude apropiate - copil, 
frate, soră, părinte, pe timpul cât 
aceștia se află la tratament în 
străinătate, pentru ambele si
tuații fiind obligatoriu avizul Mi
nisterului Sănătății.

Și pune-l in buzunar 
Acum poți!

Ai tot visat, dar... Ei bine, acum poți să-ți iei un telefon mobil mai ușor. Prin CONNEX GSM ai 

noul sistem de plată în rate CONNEX SMART și poți cumpăra telefonul Motorola d520 în 6 rate 

lunare, avansul fiind de numai 89$*! în plus, până la 17 octombrie, beneficiezi de 

conectare gratuită pentru orice tip de abonament CONNEX GSM.

RS
DEVA
Bd. Decebal, bl. Al, parter
tel. 054-233 519
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O firma cu renume pe piața 
româneasca

Dacă acum opt ani lichiorurile 
care purtau inscripția Chiquita erau 
un nurhe comun, în gama produ
selor de profil, se poate spune fără 
să greșim că în prezent, nu numai 
că ocupă un segment bine deter
minat pe piața românească, dar 
sunt din ce în ce mai solicitate de 
către consumatori. Ceea ce le face 
mai căutate sunt calitatea, designul 
și nu în ultimul rând prețul.

După cum ne preciza dl Dorel 
Depcea, patronul societății, primele 
sortimente de lichioruri au fost 
scoase pe piață în anul 1991 cu 
ijutorul unui grup restrâns - în spe
cial cu cei din familie -, și cu sprijinul 
unor specialiști. După doi ani acti
vitatea s-a extins, firma ajungând 
să însumeze 15 salariați. Spațiul 
care a fost închiriat în anul 1993 a 
permis extinderea capacității de 
producție, iar activitatea a început 
să se desfășoare în trei schimburi. 
Elementul principal care a condus, 
între altele, la dezvoltarea firmei, a 
fost sistemul propriu de desfacere 
prin intermediul agenților comerciali.

Pentru o mai bună distribuție - prin 
efort propriu al firmei - în anul 1995 
s-a cumpărat primul TIR, investiție 
ce a permis o mai bună desfacere 
a producției și costuri mai mici pe 
ansamblul acesteia.

O activitate managerială bazată 
pe criterii de performanță - calitate, 

z

Chiquita SRL
X

Orăștie
preț, design, promptitudine etc - a 
dus la dezvoltarea producției de la 
o zi la alta, la creșterea numărului 
de salariați și a veniturilor acestora. 
După o perioadă relativ scurtă de 
timp, vechiul spațiu a devenit insu
ficient, activitatea de producție 
necesitând un nou spațiu. Astfel, s- 
a ajuns la achiziționarea spațiului 
fostului Vinalcool unde s-au făcut 
noi investiții în clădiri, utilaje și tehno
logii performante ce asigură o pro
ducție de calitate superioară și cu 
mare trecere la consumatori.

Modernizarea procesului teh
nologic, îmbunătățirea aspectului 
comercial, diversificarea sortimen
telor - în prezent la Chiquita se reali
zează 11 sortimente de lichior și 9 
de creme - îmbunătățirea calității 
fiecărui produs cât și atragerea 
unor specialiști între care și a dlui

Cătălin Davidescu, care este și 
administratorul firmei, opina între 
altele dl Dorel Depcea, au fost direc
țiile principale care au contribuit la 
dezvoltarea activității și implicit la 
sporirea numărului de salariați, în 
prezent Chiquita SRL Orăștie are 
130 de angajați, cu un salariu onora
bil. Dezvoltarea bazei tehnico-ma- 
teriale și de producție - crearea unui 
sector special pentru transport și 
distribuție în țară, amenajarea unui 
sediu administrativ la parametrii mo
derni, dotat cu o rețea performantă

de calculatoare, au fost câteva din
tre obiectivele principale ale condu
cerii societății, care conferă întregii 
activități performanță și rentabilitate.

Pe lângă activitatea comer
cială internă, în urma unor con
tacte cu partenerii din străină
tate, într-un timp foarte scurt, 
produsele cu marca Chiquita O- 
răștie vor lua drumul Chinei, fapt 
ce reprezintă o recunoaștere a 
calității și aprecierii acestora și 
peste graniță. Toate aceste a- 
precieri ale produselor firmei
Chiquita sunt rezultatul unei 
munci susținute de-a lungul ani
lor, unei politici atente de selec
tare a personalului, cât și al unui 
dialog de suflet între patron, 
administrație și personal care și- 
au dat mâna în momentele mai 
dificile pentru a da viață unor 
produse care să-i reprezinte.

în finalul discuției, dl Dorel Dep
cea a ținut să mulțumească tuturor 
angajaților care au fost și care sunt 
alături de firmă și fără de care rezul
tatele de astăzi nu ar fi fost posibile.

O scurtă ședință de producție la Chiquita SRL Orăștie, în care 
patronul firmei Dorel Depcea - în centrul imaginii - este informat 

despre activitatea firmei

Lînia <te îmboteliere a ftchioruritor îa (Mquita SRL OrAșbe este 
supravug/ieaLă a/ atențx» pe fiecare schimb de ctte personal cafthc&t

"Doina Mureșului" i-a 
ridicat pe turci în picioare! 
Discuție cu Victoria Moldovan, directorul Casei de Cultură

- Caracterizați foarte pe scurt activitatea culturală din Orăștie, dnă 
director.

- Din ce punct de vedere?
- O apreciere de ansamblu.
- Noi o considerăm bună.
- Inclusiv din punct de vedere financiar?
- Nu. Cu banii ne descurcăm greu. Mai ales că acum avem și un 

proiect de modernizare și extindere. Așteptăm aprobările și sperăm 
ca la anul să începem. Totul depinde însă de bani.

- La ce vă gândiți când spuneți că activitatea culturală este 
"bună”?

-în primul rând că avem un ansamblu folcloric "Doina Mureșului", 
cunoscut și recunoscut ca valoros, inclusiv peste hotare. Dacă ar fi 
să dăm un spectacol, cu toți soliștii, acesta ar dura patru ore.

- Este suficient?
- Este doar un argument. O să reluăm activitatea la teatrul de păpuși, 

iar în această lună se va desfășura "Săptămâna culturii orăștiene", în 
cadrul căreia, în fiecare zi, vor avea loc activități culturale. Funcționează 
"Universitatea Populară" care, de ce să nu o recunoaștem, aduce venituri.

- Vă sprijină cineva în strădaniile făcute pentru ca mesajul 
cultural să ajungă la cei interesați?

- Primarul ține la cultură. în limita posibilităților ne sprijină oricând.
- Cu Consiliul local?
- Nu ne putem plânge. Există o relație mai mult decât rezonabilă.
- Totuși, nu am auzit prea mare lucru despre acțiuni de actualitate.
- Mai putem aminti în acest context reluarea Ansamblului folcloric 

pentru copii, precum și faptul că în viitorul apropiat vom fi gazdele a 
două mari festivaluri. Este vorba de cel de muzică sacră "Cu noi este 
Dumnezeu" și Festivalul interjudețean "Călușerul transilvănean".

- Am auzit că nu de mult v-ați întors din Turcia. Așa este?
- Da. Am fost invitați cu ansamblul folcloric la Gonen, o localitate 

de la Marea Marmara. Invițația ne-a făcut-o ansamblul Asociației de 
cercetări folclorice "Harman" din Istanbul.

- Cum au fost primite muzica și dansurile populate din zonă în 
Turcia?

- Fără să ne lăudăm, dar ansamblul nostru a ridicat de fiecare ’ 
dată tribunele în picioare. Spectacolele au avut loc pe stadioane, iar 
ce am prezentat noi a fost foarte apreciat de un număr mare de 
spectatori, cu toate că nu ne-am putut exprima la adevărata valoare.

- De ce?
- S-a dansat pe iarbă, ceea ce ne-a pus în imposibilitatea de a prezenta 

ce știm și cum știm. Să mai spunem că spectacolele au fost transmise pe 
toate canalele de televiziune din Turcia pe toată durata festivalului.

- Cât timp v-ați aflat în Turcia?
- O săptămână.
- In afară de aprecieri, cu ce v-ați mai întors din Turcia?
- Cu alte trei invitații de a participa la anul la diferite festivaluri 

folclorice. Unul este în Macedonia, altul în Italia, la Roma, iar al treilea, 
la Istanbul. Noi am vrea să participăm la toate, dar, după cum se stă 
cu banii, va fi foarte greu Oricum, noi vom încerca.

Se spune și pe bună dreptate 
că prietenul cei mai bun al omului 
este cartea. Asta deoarece car
tea nu minte - se presupune - nu 
trădează, nu trișează ș.a. Prin 
prisma adevărului afirmat mai sus 
se poate aprecia că oamenii mu
nicipiului Orăștie au foarte mulți și 
buni prieteni. Pe această temă am 
avut o scurtă discuție cu dna Sa- 
veta Cornea, bibliotecară la biblio
teca orașului. Am început dialogul 
cu întrebarea:

- Câte volume are biblio
teca?

- Peste 44000 de volume.
- Ș/ câți cititori?
- Până în prezent, 1900.
- Ce citește, în general, lu

mea? Sandra Brown?
- Nu Sandra Brown. Este a- 

devărat că a fost o vreme când 
se citeau cărți ușoare, la care 
românii n-au avut acces până în 
1990. Dar vremea aceea a tre
cut. Oamenii caută astăzi cărți 
serioase. Se cere foarte mult 
cartea tehnică, în speoial cea 
legată de utilizarea calculato
rului, manageriat ș.a. Se citesc și

Noua piață se conturează
Despre construirea unei noi 

piețe în centrul municipiului Orăș
tie, ziarul nostru a mai scris. în 
numărul de astăzi, aducem la cu
noștința cititorilor “Cuvântului li
ber" noi amănunte privind acest 
obiectiv.

Din cele 20 de chioșcuri pre
văzute a se realiza aici, șase 
erau terminate la finele săptămânii 
trecute, iar două au și fost date în 
exploatare de către firma ce le 
construiește SC “Eurocorpadata” 
SRL a dlui Iulian Boșorogan. Ad
ministratorul societății ne spunea 
că până az* le va termina și pe 
celelalte. Interlocutorul nostru ne 
spunea că are necazuri serioase 
în încasarea banilor de la cei care 

cărți de istorie, aventuri, de dra
goste ș.a.

- Să fi trecut oare vremea 
bibliotecii, cum spunea cineva 
chiar la televizor?

- Nu, nici vorbă. Astăzi cartea 
este foarte scumpă și un om cu 
venit modest, pensionarii de pil
dă, n-o mai poate cumpăra. De 
aceea o caută la bibliotecă.

- Ș/ găsește ceea ce do
rește?

- în general, da. Primăria ne 
dă periodic bani să cumpărăm 
aparițiile editoriale. Recent ne-a 
dat 3,2 milioane de lei cu care 
am înnoit fondul de carte.

- Dnă Saveta, cât trăiește o 
carte?

- Depinde de cât de solicitată 
este. Sigur, vine o vreme când se 
degradează încât o scoatem din 
fondul bibliotecii. Am vrea să gă
sim un om - de preferat priceput 
în legarea cărților - care să lege 
cărțile deteriorate. Am putea ob
ține de la primărie suma cu care 
să-i plătim munca.

- Poate, citind aceste rân
duri, se oferă cineva.

au licitat noile spații. Se pare că 
unii dintre aceștia au abandonat 
intenția inițială. Dl I. Boșorogan se 
gândește - și bine procedează - 
la o nouă licitație a chioșcurilor 
celor ce n-au plătit încă nimic.

în ce privește noua hală nu-’ 
putem informa pe cititorii noș 
decât că ea a fost înălțată, se 
lucrează la acoperișul acesteia și 
la finisajele interioare. Deținem 
puține informații deoarece admi
nistratorul societății pe care l-am 
întâlnit în șantier a zis că nu spu
ne nimic presei până la inaugu
rarea obiectivului. Este dreptul 
dumnealui să procedeze astfel, 
de aceea nici nu-i comentăm o 
astfel de atitudine.

NOTE INFORMA ȚII ^OPINII
I

Buget subțire
Municipiul Orăștie a primit 

de la bugetul de stat pentru 
acest an suma de 4,5 mili
arde de lei. Această sumă - 
evident insuficientă - cum a 
afirmat dna Lucia Jorza, con
tabilul șef a1 primăriei - va fi 
folosită pentru investiții - 3 
miliarde și protecție socială 
1,5 miliarde de lei. Bugetul 
pe 1998 mai prevede venituri 
de. 3,2 miliarde de lei din im
pozite și taxe locale.

Moare 
autogara?

Autogara era - cu ani în ur
mă - un loc care se bucura de 
mare căutare. în ultima vreme 

însă pe măsură ce marii agenți 
economici și-au restrâns activi
tatea numărul de navetiști a 
scăzut și scade mereu. Astfel că 
au rămas în funcțiune puține 
trasee. Este adevărat că a inter
venit și participarea la traficul 
interurban a inițiativei private, iar 
mulți oameni din zona la care 
ne referim și-au cumpărat ma
șini mici. Astfel că autogara - 
clădirea acesteia - a fost închisă 
cu lacăt, fiind practic scoasă din 
uz

Dividende în 
produse

Potrivit informațiilor pe care 
le-am primit de la doamna Ta
mara Stârc, șef birou acționa- 
riat la SC Chimica SA Orăștie, 

pentru anul 1997 dividen
dele se atribuie acționarilor 
sub formă de produse, iar 
valoarea dividendelor pe ac
țiune este de 4760 de lei.

Ridicarea produselor echi
valente valorii dividendelor se 
face în baza certificatului de ac
ționar și buletinului de identitate, 
în cazul în care acestea se ridică 
pentru o altă persoană, la biroul 
acționariat trebuie prezentat și 
buletinul persoanei pentru care 
se ridică dividendele.

Până în prezent, acționarii 
și-au ridicat dividendele în pro
cent de aproximativ 52-53 la 
sută, produsele putând fi 
achiziționate de la magazinul 
societății aflat la intrare pe stra
da Codrului, nr. 24, de luni 
până vineri, între orele 8-14.

60.000 de lei : 
chirie pentru : 

300 de locuințe!*» •
în proprietatea Primăriei I 

municipiului există aproxi- * 
mativ 300 de locuințe. Ei • 
bine, știți câți bani se încă/ 
sează pentru chirii? Nu o să** 
vă vină să credeți: 60.000 de . 
lei! Și aceasta în condițiile în * 
care mulți dintre chiriași vin la • 
Primărie cerând să le fie re-1 
parate casele. Să fi uitat oare • 
acești chiriași că de zeci de . 
ani chiriile nu au mai crescut, * 
în schimb prețurile la mate- • 
rialele de construcții au explo-1 
dat? Cu siguranță că nu, dar... *

Donație
încăperile ce I6 ocupă 

biblioteca centrală a muni
cipiului Orăștie se află în 
momentul de față în reno
vare. La acest proces contri
buie și firmele MACON și 
IZOCER din Bârcea care au 
dăruit instituției o sobă,de 
teracotă și materiale diferite.

Renovare
Blocul nr. 50"de pe strada 

Pricazului a intrat în reparații 
capitale, iar locuințele ce se 
vor realiza aici vor fi reparti
zate familiilor tinere. Din bu
getul pe acest an au fost alo
cate 20 milioane de lei 
pentru întocmirea documen
tației. Lucrările de reparații 
vor începe în anul viitor.

Pagină realizată de:
Cornet POENAR 
Traian BONDOR 
Valentin NEAGU 

Fotografii: Traian MÂNU



mine e
- Când intru aici mă simt ca 

în familie. Cred că nici nu ar 
putea fi altfel! De Școala 
generală nr. 5 mă leagă totul! 
Aici am intrat în clasa I, la dna 
înv. Stela Pleter, pentru care am 
un deosebit respect. De la 
dumneaei am deprins dra
gostea pentru această meserie. 
Datorită dumneaei sunt astăzi 
ce sunt: studentă în anul III la 
Colegiul pedagogic din cadrul 
Universității de Vest “Vasile 
Goldiș” din Arad. Iar acum fac 
practica pedagogică chiar la 
clasa dumneaei. Am fost foarte 
bucuroasă că am avut posi
bilitatea să optez, în alegerea 
locului de practică, pentru 
Deva. Iar aici pentru clasa 
fostei mele învățătoare, dna 
Stela Pleter, de la Școala 
generală nr. 5. M-a primit cu 
bucurie. Relațiile dintre noi nu 
sunt de la profesor - îndrumător 
la practicant, ci... cum să spun 
...sunt calde, apropiate, 
familiale. Dna învățătoare mă 
face să mă simt foarte bine la 
clasă, să lucrez relaxat, să-mi 
fie dor - sâmbăta și duminica - 
de școală, de copii.

Domnișoara care vorbește 
cu atâta ardâare și respect 
despre munca sa e o tânără 
frumoasă, brunetă, care, de la 
15 septembrie s-a alăturat 
colectivului didactic de la 
Școala generală nr. 5 Deva, 
unde va munci pe întreg 
parcursul semestrului I. Se 
numește Olga Bucur, dar toți 
cei apropiați îi spun Raluca.

Raluca, viitoarea învăță
toare care și-a dorit de mică un 
asemenea statut! “Oare voi 
reuși să-mi împlinesc această 
dorință atât de dragă?1" - se 
întreba, liceană fiind. “Le 
mulțumesc și astăzi profe
sorilor mei de la Liceul teoretic 
“Traian", dlui director R. Singer 
și dlui diriginte G. Hașa, cărora 
le-am cerut părerea în alegerea

drumului profesional. 
Adolescentă fiind, credeam 
că le știu pe toate, dar nu 
puteam fi obiectivă cu mine. 
Așa că am rugat profesorii 
să mă îndrume. Mi-au intuit 
înclinația spre meseria de 
dascăl și m-au îndemnat să 
depun efort. Era răspunsul pe 
care mi-l doream, recunoaște 
Raluca. Și am muncit. Și am 
reușit. Acum, aici în practică 
simt aprecierea celor din jur. 
Iar acasă, părinții sunt fericiți 
pentru fericirea mea. N-am 
cuvintele cele mai potrivite 
pentru a le mulțumi pentru 
marele sprijin pe care mi l-au 
dat și mi-l dau în realizarea 
mea. Simt cum mă înconjoară 
cu dragoste când îmi 
pregătesc lecțiile pentru a 
doua zi, pe baza proiectului 
didactic. Iar la școală, dna 
învățătoare Pleter îmi verifică 
prolbctele, îmi face observații 
când e cazul, mă îndrumă, 
mă ajută, dar cu atâta 
dragoste și răbdare încât 
pentru mine și la școală e ... 
tot acasă."

Așadar, în mijlocul celor 
27- de copii pe care-i 
cunoaște nominal, Raluca se 
simte acasă. S-a apropiat de 
ei ca de niște frățiori, cărora 
ie spune uneori: “Și eu sunt 
elevă ca și voi. Și eu mi-am 
făcut temele, zilnic." 
(“Temele" Ralucăi au umplut, 
deja, două caiete de student!). 
Proiectele sale didactice sunt 
pe măsura strădaniei și a 
dragostei cu care își însu
șește meseria de dascăl. 
Meserie pe care dorește s-o 
practice - după absolvirea 
Colegiului pedagogic - aici, la 
Școala generală nr. 5, unde a 
făcut primii pași spre 
cunoaștere.

| Mamei 
| într-o lume-nconjurată 
| Și de boală și de chin 
| MAMA e un chip senin

De iubire fără pată.
Chipul său e-n orice floare; 
E în limpedele cer, 
E în frageda ninsoare, 
în fulgii ce-n palmă pier. 
Glasul său răsună dulce

I într-un șopot de izvor, 
I Chiar și-n vântul care duce 
| Norii într-un veșnic zbor. 
| Dar mai mult decât în toate | 
| MAMA e-n inima mea 
| Care până astăzi bate 
■ Din iubire pentru EA.

JJaSORESCU
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PUTEREA

Lucia LICIU
X.

• Forța însoțită de prostie 
dă adesea naștere la pagubă.

• Un caracter rău, când do
bândește o putere mare, prici- 
nuiește poporului dezastre.

• Doi oameni stau mai 
presus de ceruri: stăpânul 
bun la suflet și săracul 
milostiv.

• Nimic din lucrurile ome
nești nu-i atât de nestatornic 
și de trecător ca faima unei 
puteri care nu se reazemă pe 
ea însăși.

• Cel care nu se stăpânește, 
care urăște purtarea în
țeleaptă și care-și sporește 
peste măsură averea, chiar 
dacă dobândește o mare 
putere, (tot) piere împreună 
cu ea.

■ Este o dorință stranie 
aceea de a căuta puterea și de 
a pierde libertatea.

(Dintr-un "Dicționar 
ai înțelepciunii "■ 

Th. Simenschy)

w ... Concursul Miss Italia 
datează din 1946? La ediția din 
1950 a participat și Sofia Loren, 
însă juriul a considerat că trupul 
său este mult prea provocator 
pentru a deveni emblema 
frumuseții italiene. Pentru ca să 
primească totuși un premiu, 
jurații au inventat atunci titlul de 
"Miss Eleganța”. în acest an 
Miss Italia a fost aleasă o 
tânără de 19 ani, Gloria Bellichi, 
antrenoare de înot și studentă 
la o universitate din Parma.

!•* ... Moda chinezească a 
rupt definitiv cu "tradiția”? A 
renunțat adică la uniforme, 
care-i făcea pe chinezi să se
mene uluitor unul cu altul. Azi, 
creatorii de modă au diversi
ficat modelele vestimentare, 
îmbrăcămintea femeilor reflectă 
sobrietate, bun gust și chiar ... 
extravaganță.

... Una dintre cele mai 
îndrăgite melodii - Guantana- 
mera -, fredonată de generații în 
întreaga lume, va împlini la finele 
acestui an vârsta de 70 de ani. 
Onorabila vârstă a cântecului 
va fi marcată în regiunea 
caraibiană prin festivaluri ale 
muzicii și dansului.

... Un studiu al Uni
versității Greenwich a arătat că 
numai o femeie din patru câștigă 
semnificativ în greutate ca 
urmare a sarcinii. Totuși se 
întâmplă rar ca, după naștere, o 
femeie să nu rămână cu un 
surplus de greutate. Annette 
Edwards este mamă a zece 
copii și are și acum, la 46 de ani, 
aceleași dimensiuni ca la 25!

Pentru
buna dv.

dispoziție
> Dacă vă simțiți 

singure și contactul cu ceilalți 
vi se pare greu, poftițî-vă 
vecinii la o cafea, chemați-vă 
colegii la o bere, mergeți cât 
mai des la spectacole.

Ajutați-vă semenii. 
Dacă vă veți ocupa de 
greutățile altora, vă veți simți 
ușurat atunci cârid aveți 
probleme. Implicați-vă în 
faceri de bine, ajutați-i pe cei 
amărâți și necazurile proprii 
se vor diminua mult.

> Când aveți de rezolvat 
ceva neplăcut nu tot amânați. 
Treceți la acțiune. Vă veți simți 
mai bine apoi.

Când afară plouă și 
aveți o după-amiază liberă, 
faceți ordine și curățenie în 
toată casa. Ordinea exterioară 
produce mai multă ordine 
interioară.

> Scriind, vă descărnați 
sufletul. Seara, luați o foaie de 
hârtie și puneți pe ea îrj câteva 
cuvinte toate necazurile zilei 
respective, toate neîmplinirile 
sau decepțiile. La urmă rupeți 
foaia și aruncați-o la coș. Veți 
uita astfel de micile supărări, 
veți adormi repede, fără 
gânduri.

> Lacrimile vă pot fi de 
ajutor. Citiți un roman, o 
frumoasă și tristă poveste de 
dragoste, și dați-vă drumul la 
lacrimi. Vă vor purifica sufletul.

\__________ __ __________ /

Moda toamnei
Intenția modei din 

această toamnă este de a 
scoate la purtare, de la 
naftalină, fusta în cute, care 
să pună în valoare 
frumusețea trupului feminin. 
Pe cât de amplă e fusta, pe 
atât de strâmtă să fie partea 
de sus - pulovăr, bluză, 
maieu - jocul rafinat de 
volume alungind și subțiind 
siluetele doamnelor mai 
plinuțe.

Stiliștii recomandă 
pentru toamna și iarna ce 
vine hainele lungi: fusta cel 
puțin până-n gleznă și 
pantaloni care acoperă în 
întregime pantofii.

Prezentă pe piața 
modei este și fusta 
plisată, scurtă sau lungă. 
Noutatea este șlițul 
deschis într-o parte, care 
îi dă balans.

Ghetele pentru orice 
ocazie și care merg la 
orice veșminte sunt cele 
clasice, cu un guler mic 
de blăniță. Cele din 
catifea, cu toc de alu
miniu, se poartă numai 
cu haine lungi. Tot la 
fuste lungi și pantaloni se 
potrivește gheata din 
piele cu bot pătrat, tocul 
drept și cu intarsie de 
elastic.

© - Dragul meu, ieri s- 
a luat pe stradă un tânăr 
după mine.

- Probabil era orb, bietul 
băiat!

© Două foste rivale se 
reîntâlnesc după mai mulți 
ani.

- Vai, dragă, ce mult ai 
îmbătrânit. Era să nu te 
recunosc.

- Noroc de palton, că 
altfel nici eu nu te-aș fi 
recunoscut...

© - Dumneata trebuie 
să dormi nu pe partea 
stângă, ci pe partea 
dreaptă, recomandă medi
cul unei paciente.

- Aceasta-i imposibil, 
doctore! Soțul meu 
vorbește în somn, iar eu 
aud prost cu urechea 
stângă!

©- Am auzit că soția ta 
a fost balerină înainte de a 
fi actriță.

- într-adevăr. Pentru ea 
însă faptul că nu putea să 
scoată nici un cuvânt toată

seara era un chin 
insuportabil.

© - Dacă nu mă în
șel, mâine e ziua de 
naștere a soțului tău. Ce 
cadou te-ai gândit să-i 
cumperi?

- Habar n-am ce să-i 
iau. Are deja tot ce-mi 
trebuie mie.

© Nevasta către soț:
- Iar ai început să 

vorbești în somn!
- O, Dumnezeule! Nici 

măcar în somn nu mai pot 
să zic ceva!

© - Domnule, papa
galul ăsta vorbește ca un 
om?

- Chiar mai mult decât 
atât - ca o femeie!

© - Numai când mă
gândesc la cea de-a 50-a 
aniversare a mea mă 
îngrozesc!

- Dar ce ți s-a în
tâmplat atunci, Mioaro?

Culese și “asezonate" 
de Uie LEAHU

I-------------------------------------------------------------------j

| Rețeta | 
j săptămânii j

I
■ de ardei Kapia,
■ gogoșari, 2 kg de ceapă, 2 kg
| de roșii, 1 kg de ciuperci, sare, | 
| piper boabe, 3-4 foi de dafin.

Se coc vinetele și arpeii și se 1 
I curăță cu grijă, îndepărtând I 
I semințele, fără a uda mâna cu I 
J.apa. Din roșiile trecute prin ! 
I separatorul de semințe se fierbe, I 
I la foc domol, un suc mai legat 
J decât un bulion obișnuit. 
I Ceapa, tocată mărunt, se 
| călește în uleiul fierbinte până 
I când devine translucidă. Se 
I adăugă ciupercile, fără 
| piciorușe, spălate sub jet de apă
■ ș/ tocate mărunt. Când apa 
I lăsată de ciuperci s-a evaporat,
| se pun vinetele și ardeii (tocate) | 
Iș/' sucul de roșii. Se adaugă ■ 

sare, piper și foi de dafin. Vasul • 
I cu zacuscă se va introduce în

Cantități: 5 kg vinete, 2 kg |
1 kg de i

I 
I 
I
I 
I 
I

buptor să fiarbă ușor. Când ! 

preparatul este atât de fegaf I

I 
I 

celofan dublu și se fierbe pe ■ 
baie de aburi 60 de minute.---------------------- — — J

încât lingura așezată în acesta 
nu cade, se închide focul. 
Compoziția se toarnă în borcane 
mici, fierbinți, se leagă cu

efecte Miari
Secrete mici ’

- STICLELE DE BULION își păstrează perfect conținutul, 
dacă le legați la gură cu celofan dat prin albuș de ou.

- RUGINA DE PE CHIUVETĂ SAU CADA DE BAIE iese 
ușor dacă se freacă cu oțet fierbinte, în care se dizolvă un 
pic de sare.

- VAZELE TRANSPARENTE DIN STICLĂ trebuie umplute 
pe fund cu pietricele. Le dă un aspect estetic și le face 
stabile.

- VASELE DE ARAMĂ se curăță ușor cu rumeguș de 
lemn în care turnăm puțin oțet. Se freacă bine cu o cârpă 
groasă până dispare cocleala.

- MÂNERELE NICHELATE (și închizătoarele) ale ușilor și 
ferestrelor se curăță excelent dacă le frecăm cu scrum 
de țigară sau cenușă de lemn. După ce le frecați, lustruiți- 
le cu o flanelă.

- ÎNCĂLȚĂMINTEA DE PIELE se pune la iernat bine unsă 
cu lapte demachiant sau cu ulei de măsline.

Grupaj de /. LEAHUI



Cuvântul liber

UANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament 2 camere, 
Brad, etaj 1 sau schimb cu 
apartament sau garsonieră, 
parter. Tel. 650991 (5065)

• Vând casă, curte, grădină 
cu pomi fructiferi în Boz, co
muna Brănișca. Informații Boz, 
181, familia Mic. (3220)'

• Vând urgent garsonieră 
(boxă). I.L. Caragiale, nr. 7, bloc 
R, scara E, ap.81 (vizavi de 
pompieri). Tel. 213406. (3226)

• Vând urgent tractoare import 
Germania, marca Renault, 38 CP, 
preț 27.000.000 lei și Kramer 45 
CP, preț 29.000.000 lei, cu plug, 
prețuri negociabile. Informații 
comuna Pianu, localitatea Strun
gari, jud. Alba, telefon 212.(3130)

• Vând camion SR132, carte 
de identitate, înmatriculat, mul
tiple piese de schimb, preț avan- 
tajos. Tel. 622674, după ora 18.

• Vând tractor U650, stare 
foarte bună, preț avantajos. 
Informații 054/271110 (3212)

• Vând Ford Escort 19S7, 
convenabil, stare bună. Tel. 
651579, 094/561588 (5064)

• Vând Moskwici și camion Gaz. 
Simeria, Gh.Doja, nr. 15 (7769)

• Vând tractor 445 L. Infor
mații Hărțăgani, 242, comuna 
Băița. (3224)

• Vând și montez parbrize 
auto toate tipurile. Deva, Dragoș 
Vodă, nr. 14. Tel. 225075. (3114)

• S C. AGROSERV SRL Bă- 
cia vinde -porumb din stoc, 
cumpără tăurași din rasa Băl- 
țata românească, 70-250 kg, 
prețuri avantajoase. Tel. 
672145, 094604905 (3215)

• Vând 2 ha pădure, la Baia 
de Criș. Tel. 224. (8658) •

• Vând circular tâmplărie 
simplu, cu freză, Orăștie, str. 
Fundătură, nr. 22 (3415)

• Vând haină de blană nutrie, 
maro, trei sfert, import Polonia, 
nr.48-50 (pentru femei). Deva, 
tăi. 625859, după ora 16.

OFERTE DE
SERVICII

• Societate particulară anga
jează absolvenți ai facultăților 
de electronică și marketing, 
promoția 98. Informații la tel. 
621853 sau 232127 (9343)

• Facilitez vize Statele 
Unite. Tel. 033/23.3176, 
Marius. (5267)

• Meditez engleză și mate
matică, gimnaziu. Deva, tel. 
233292, după ora 16. (3218)

• Medic tratez disfuncții se
xuale, impotență, ejaculare 
rapidă, colete provincie. 01/ 
6376273, 092/342629. (OP)

• Doriți 2 milioane/iună în 
buzunar? Sunați azi, start 
imediat, DS MAX CANADA 
deschide în România 30 de 
noi divizii de marketing-pu- 
blicitate. Pregătire gratuită 
pentru formare. Experiența 
nu este necesară. 054/ 
627527. (3150)

• Meditez avantajos la ma
tematică, clasele V-VIIL In
formații tel. 215710.
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• S.C. Marrom Distribution 
S.R.L., distribuitor exclusiv pro
duse alimentare import, anga
jează cu contract de muncă, 
pentru județul Hunedoara, agențr 
de vânzări. C.V. pe adresa S.C. 
Marrom Distribution S.R.L. Sibiu, 
str. Alba lulia, nr. 110. (3453)

PIERDERI

• Pierdut legitimație han
dicapat eliberată de Direcția 
Handicapaților Nșuromotori 
Deva pe numele Ruican 
Constantin. O declar nulă.

■ CONVOCATOR
Președintele Consiliului de Administrație al SC "TRANSPORT UZINAL" SA, 

ing. Virgil Puchidău, cu sediul în Câlan, str. Furnalistului, nr,17/D, jud. Hunedoara, 
convoacă Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor în data de 
30:10.1998, ora 12,00, conform Legii nr.31/1990, art.117, în sala de ședință 
a societății cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea spre aprobare a BVC al Societății Comerciale "TRANSPORT 
UZINAL" SA Călan, actualizat;

2. Prezentarea spre aprobare a organigramei Societății Comerciale 
"TRANSPORT UZINAL"SA Călan;

3. Analiza economico-financiară a societății de la înființare până la 
30.09.1998;

4. Aprobarea majorării capitalului social al societății cu valoarea terenului 
primit la înființarea societății;

5. Prezentarea situației privind înscrierea Societății Comerciale "TRANSPORT 
UZINAL" SA Călan la Registrul Român al Acționarilor;

6. Acordul de principiu al AGA pentru aplicarea programului de restructurare a 
Societății Comerciale "TRANSPORT UZINAL"SA Călan, conform O.G. nr.9/1997;

7. Diverse.

Sinistrații intre 
promisiuni și fapte
Situată pe valea Mureșului, I 

comuna Ilia a avut de suferit în | 
urma inundațiilor din vara aceasta. . 
Gospodăriile în care Mureșul fu-1 
rios a făcut ravagii sunt puține, 
însă o mare parte din terenul agri
col s-a aflat atunci sub apă. Sinis
trații s-au bucurat de sprijinul acor- 

| dat de Crucea Roșie care a donat
■ - în două tranșe - alimente.
J Din fericire, numărul gospo- 
I dăriilor inundate nu este mare. în 
| localitate, șase case situate pe str. 
I Unirii au fost înconjurate de apă. în 
J satul Cuieș apa a pătruns în inte
riorul a două case. Celor aflați în 
| aceste situații li s-a promis că vor |
■ fi ajutați cu bani pentru renovare. ■
■ în urmă cu două săptămâni, o dele- * 
| gație a Crucii Roșii a întocmit un |

tabel ce cuprinde alte șase familii | 
afectate de infiltrațiile de apă. De 
asemenea, a fost făcută promi
siunea că pentru 14 familii din Ilia |

■ și Cuieș se vor distribui frigidere. ■ 
1 Până atunci însă, important es- .

te faptul că o cantitate de 10.000 I 
| kg grâu s-a împărțit familiilor afec-1
■ tate, ținându-se cont de suprafața ■ 
! însămânțată de fiecare cu aceste J
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ABONAMENTUL LA "CUVÂNTUL LIBER” j

Bani puțini destinați 
culturii

Bugetuj insuficient alocat Pri
măriei Ilia pe anul în curs a făcut ca 
pentru bibliotecă și cultură să fie | 

repartizată suma de doar 60 milioane 
de lei. Cu bani puțini nu se pot face 
lucruri multe. în aceste condiții s-a

| făcut un efort deosebit pentru a da o |
■ nouă înfățișare Căminului cultural din | 
! satul Brâznic. La Căminul cultural din . 
I localitatea Ilia, lucrările de reparații I 
| începute anul trecut se apropie de |
■ sfârșit, odată cu introducerea apei ■ 
! curente. Școlile s-au reparat și ele, ! 
I pe ici pe colo, dar tot în limita fondu-1 
| rilor. De regulă, la instituțiile de învă-1
■ țământ lucrările de reparații s-au ■
■ materializat în zugrăvirea interioarelor1 
I sălilor de clasă, creându-se astfel o I 
| atmosferă plăcută.

Drum nou
La inițiativa primăriei Ilia, în co-1 

laborare cu Direcția Județeană de | 
Drumuri și Poduri Deva, drumul ■ 
Săcămaș - Dumbrăvița pe o dis- ■ 
tanță de cca 1 km a fost de curând I 
nivelat și pietruit. Din cauza timpului | 
nefavorabil, lucrările s-au putut ■ 
finaliza doar în proporție de 70%. '

| Dacă vremea va fi frumoasă, în | 

| curând locuitorii zonei vor putea | 

| 
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S.C. Adesgo 5.A. 
București

Producător de ciorapi și ciorapi pantalon 
pentru femei și copii, blănuri tricotate din 
fibre sintetice și naturale, lenjerie și 
confecții de damă, caută distribuitori și 
magazine interesate mtr-o colaborare 
serioasă cu fîrnța noastră..

Cerințe:
1 I

> experiență iui domeniu;
> posibilități financiare;
> logistică.

Oferim condiții de colaborare 
la standarde internaționale.

Cei interesați sunt rugați să ne contacteze 
la telefon 01/336.68.10, int. 176; 177, dna 
Croitoru Eugenia.

PROGRAMAREA FILMELOR
PENTRU PERIOADA 

16-22 OCT. im
V ''PATRIA” - DEVA: Dosarele X 16-22;
V FLACĂRA -HUNEDOARA: Arma mortală 4 16-22;
M PARÂNG-PETROȘANI: Impact nimicitor 16-19; Marea 

lovitură 20-22;
M CULTURAL-LUPENI: Godzila 16-19; Sărutul ‘dulce al 

răzbunării" 20-22;
V DACIA-HAȚEG: Mortal Kombat 2-Anihilarea 16-19; Godzila 

20 - 22;
V ZARAND-BRAD: Agentul 007 și Imperiul zilei de mâine 16- 

19; Moara cu noroc 20-22;
V PATRIA -ORĂȘTIE: Șase zile, șapte nopți 16-19;

G.l. Jane 20-22;
V LUMINA-ILIA: Măsuri disperate 16-18
V LUCEAFĂRUL-VULCAN: Legea e lege 16-18.

■
t

GG43 L&PUO £L 14 OCTOMBRIE
Idolar SUA 9315 lei
1 marcă germană 5689 lev
100 yeni japonezi 7806 lei 
1 liră sterlină 15839 lei

1 franc elvețian

1 franc francez

100 lire Italiene

7024 lei

1696 lei

575 lei
Cursurile incluse în această listă au la bază cotatii ale societăților 

bancare autorizate să efectueze) operațiuni pe piața valutară. Prezenta 
listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în tranzacții efective de 
schimb valutar și înregistrări.

"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 NOIEMBRIE 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.V ... __________ -y

păși pe un drum nou. .

Ajutoare sociale plătite | 
lăzi I

De la autoritățile locale ale co-1 
munei am aflat că, spre deosebire l 
de alte comune, plata ajutoarelor ! 
sociale se face la timp Cele 80 de I 

| dosare reprezintă fonduri în va-1 
■ loare de 11 milioane lei lunar. ■ 
: C. CÎNDA ■
la OM MM •— MM HM MM «Mi M J

SC SARGETIA FOREST SA DEVA
_____________________________ 9____________________________________________________________  

Organizeazâ licitație publică 
pentru vânzarea mijloacelor fixe din dotare (autotrenuri 

forestiere, autocamion, autobasculante, TAF-uri, tractoare U 
650, buldozere S 1500, ARO IO, ARO 243) după cum urmează:

> La sediul unității din Petroșani - str. Anghel Saligni nr. 36, 
în data de 22 octombrie 1998;

> La sediul din Deva - str. C.A. Rosetti, nr. 2, în data de 23 
octombrie 1998.

lista mijloacelor fixe și alte informații se pot oferi la sediul societății 
din Deva sau la telefonul 054/215145.

licitația se reia în fiecare joi și respectiv vineri până la vânzarea 
tuturor mijloacelor, fixe.

Bani de buzunar ■ 
din fructe de I

pădure I
Ca în fiecare toamnă, elevii1 

de la Școala Generală din Orăș- a 
tioara de Sus culeg fructe de a 
pădure și le valorifică prin ■ 
Ocolul Silvic Grădiștea. în acest • 
început de an școlar ei au cules 1 
deja circa 200 kg de măceșe pe J 
care le-au predat ocolului silvic a 
amintit. Banii obținuți au fost ■ 
distribuiți tuturor copiilor care • 
au cules măceșe, fiecăruia du-1 
pă cantitatea predată. Dl Vasile : 
Pantiloiu, directorul coordonator a 
al școlii generale, ne-a declarat ■ 
că la Orăștioara de Sus este ■ 
un obicei ca elevii să culeagă 1 
fructe de pădure. Astfel, ei își 1 
rotunjesc banii de buzunar și a 
își pot cumpăra rechizite șco- ■ 
lare, dulciuri etc. (Gh. PAVEL) ■

Uleiurile de motor

MOL CARRIER
kLa aceasta tombola participa toti cei care cumpa™ 

Rel puțin 4 litri de ulei de motor MOL CARRIER

In perioada
15 octombrie • 15 decembrie 1998

Pleteaza talonul da participare, la -------
locu^umpararii il stampilează si-1 trimit împreuna 

cu chitanța de cumpărare ___
la C.R nr.101,0.P. nr.9, cod 3700. Oradea.

pana la 31 decembrie 1998 ---------- 1
Vor fi trase la sorti numeroase premii pentru ]

(tombola MOL CARRIt»

q

• -----r-—■ - cumpărătorii I
noștri. Premiul cel mare este un autoturism 

‘ ■■LI,âeuoo Ciel0B 

M Premii suplimentare in cazul in care 
câștigătorul este unul dintre cumpărătorii produselor! 
Edir» gama uleiurilor MOL CARRIER cu performanta 1

icate: Haxiaol 99, țlaxîmol 99D,tlaximal Universal 
Starlight sau Diesel Sint-__________ r

Caatlgatoril vor anunțați In presa In perioada 18-24.01.1999 
Informat» suplimentare sunați la 059/476091



Consiliul de administrație al 
SC COMCEREAL SA Deva

• *- •
convoacă Adunarea Generală a Acționarilor pe data 

de 26.10.1998, ora 10,00, la sediul societății 
Cu următoarea ordine de zi:

1) Aprobarea vânzării de active;
2) Stabilirea prețului de pornire a licitației;
3) Diverse.
în caz de neîntrunire a cvorumului, adunarea se va ține 

în aceeași dată, la ora 12,00.---------  —.------

COLEGIUL CONSOFT- 
COMPUTER Sibiu

Deschide în Deva cursuri de pregătire în infor
matică cu durata de un an școlar.

După absolvirea cursului se obțin certificate sub 
egida Ministerului Educației Naționale recunoscute 
de toate instituțiile din țară.

Informații la tel: 213678 sau la Colegiul Peda
gogic, între orele 16,30 -18,30.

; PRIMĂRIA COMUNEI UNIREA
■ Organizează LICITAȚIE în data de 05.11.1998, 
I ora 1200, în vederea vânzării activelor fostului

C.A.P. UNIREA. înscrierile se fac la sediul
- primăriei, până la data de 05.11.1998, ora 1100.
■ Informații se pot obține la sediul primăriei și 
I latei.:770531.

Societatea de Investiții 
Financiare “Banat-Crișana" 

Aduce la cunoștința acționarilor săi că distri
buirea dividendelor prin intermediul unităților 
Băncii Agricole va lua sfârșit la data de 21 
octombrie 1998.

în consecință, acționarii care nu și-au 
ridicat dividendele, sunt Invitați să facă acest 
lucru la cea mal apropiată unitate a Băncii 
Agricole, până la data menționată.

De asemenea, la sediul Sucursalei din 
Deva, acționarii care nu și-au ridicat certi
ficatele le vor putea ridica de la sediul său 
din str. 22 Decembrie, nr.37A, et.ll, camera 2.

în perioada 23 septembrie - 23 octombrie 1998: 
Terminale originale ERICSSON MODEL GA 628 cu 

prețul începând de la 119 USD
Și cele mai avantajoase condiții de abonament:
■ CONECTARE GRATUITĂ
■ MINUTE GRATUITE ÎN PLUS FAȚĂ

DE ABONAMENT ÎN PRIMELE 2 LUNI
■ TOMBOLĂ
■ LOTERIE

Toate acestea le puteți găsi numai la firma 
SILOG ELECTRONICS, prin magazinele: 

■COMPUTER SHOP, DEVA, B-dul Decebal, bl. S, parter, 
tel/fax: 054233061.

■DAEWOO - PHILIPS, HUNEDOARA, B-dul Dacia, nr. 
6B, bl. 5, parter, tel./fax: 054721925.

■ DAEWOO - PHILIPS, ORĂȘTIE, str. Eroilor, bl. A, 

parter, tel./ fax: 054247955.

MARI REDUCERI DE PRETURII J

Nou an școlar, noi prețuri! 9'
*

Profitați! Cumpărați! Savurați!
Acum băuturile răcoritoare sunt cu 30 % mai ieftine! 

Stocuri limitate!

IZVORUL 
MINUNILOR

0,51 - 1.200 lei
1,51 -2.100 lei
2 1 - 2.700 lei

0,5 1 - 1.900 lei
1,5 1 - 3.800 lei
2 1 - 5.000 Iei

0,5 l - 1.800 lei
1,5 1 -3.600 lei
2 1 - 4.700 lei

Depozitele noastre oferă aceste produse la noile prețuri 
și persoanelor fizice, pentru orice ocazii și sărbători.

(Prețurile nu includ TVA.)

TRANSILVANIEI GENERAL IMPORT-EXPORT
prin depozitele sale din:

DEVA - str. Apuseni, nr. 2, tel. 231.561 
BRAD - str. Avram Iancu, nr. 54, tel. 651.639 
HAȚEG - str. Horia, nr. 87
HUNEDOARA - str. Carpați, nr. 92, tel. 092/326.143 
ORĂȘTIE - str. Pricazului, nr. 67
PETROȘANI - str. Oltului, n. 1, tel. 544.802

3^
* W

Banca Agricola SA
Sucursala coordonatoare Hunedoara - Deva

vinde la licitație: apartament cu 2 camere, situat în Hunedoara, B-dul 
Dacia, nr. 12, bl. 2, sc. 1, ap. 61.

Licitația va vea loc în ziua de 23 octombrie, ora 10,00, la biroul 
executorului judecătoresc de la Judecătoria Hunedoara.

De asemenea, în data de 23 octombrie 1998, ora 11,00, la sediul 
societății Văcaru Peșteana, cu sediul în sat Peșteana, corn. Densuș, se vor 

vinde la licitație 2 tractoare U650, un autocamion ROMAN, un autoturism 
ARO 244, 3 remorci tractor, toate în stare de funcțiune.

In data de 21 octombrie 1998, ora 10,00, la biroul executorului 

judecătoresc de la Judecătoria Deva, se vor vinde la licitație:
U casă, anexe, curte, grădină, situate în sat Hărțăgani, nr. 11'0
u casă, anexe, curte, grădină, situate în sat Su/ighete, nr. 148 t|

U so/arii tip tunel și sere reci de sticlă aflate la Sîntandrei, la societățile SC 
Horticola Sîntandrei, nr. 2 și SC Solaris Sîntandrei, nr. 2

CJ un buldozer S1500, 2 tractoare 51/ - 445 pe șenile pentru exploatări 
forestiere și viticole, toate în stare de funcționate, la sediul SC Viticola SA 

Șoimuș, str. Viilor, nr. 1.
în data de 13 octombrie 1998, ora 10,00, la sediul fostului CAP 

Sîntandrei se va vinde la licitație 1 combină C12 în stare de funcționare și 

un autoturism DACIA 1410.

Informații la telefon 213011.
\\______________ £_______________________ _ ______________________________________ /

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL 
SC “PANICOR” SA HUNEDOARA,

CU SEDIUL ÎN STRADA MIHAI VITEAZU , NR. 1, HUNEDOARA 
CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
LA SEDIUL FACULTĂȚII DE INGINERIE HUNEDOARA, ÎN DATA DE 30.10.1998, 

ORA 15,00, CU URMĂTOAREA

ORDINE DE ZI:
1. Modificarea Statutului și a Contractului de Societate.
* Art. 8 din Statut și art. 9 din Contractul de Societate va avea următorul cuprins: 
“Capitalul social al societății este de 3.105.253.000 Ici împărțit în 3.105.253 acțiuni nominative cu valoare

nominală de 1000 lei. Capitalul social este subscris și vărsat în întregime la data constituirii societății.”
* Art.43 alin 1 din Statut și art. 30 alin 1 din Contractul de Societate va avea următorul 

cuprins:
“Societatea va fi administrată de un administrator unic, reeligibil și revocabil.”
Toate mențiunile cu privire la administratori sau la Consiliul de Administrație se vor interpreta în 

sensul că se referă la administratorul unic.
* Art. 46 din Statut se abrogă.
2. Analiza situației economico-financiare a societății pe perioada 01.01.1998 - 

30.09.1998 și descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație.
3. Alegerea administratorului unic.
4. Diverse.

Acționarii convocați sunt cei înscriși în Registrul Acționarilor la data de 23.10.1998.
în caz de neîntrunire a cvorumului prevăzut în Statut, a doua adunare se va ține în data de 

31.10.1998, în același loc și la aceeași oră ca și prima.
Materialele pot fi consultate la sediul societății începând cu data de 25.10.1998.______________
Acționarul principal al SC “PANICOR” SA organizează în data de 30.10.1998, ora 

10,00, INTERVIU la sediul societății din Hunedoara, strada Mihai Viteazu, nr. 1, pentru 
ocuparea posturilor de conducere și execuție (de la șef echipă la administratorul unic 
al societății).

PRIMĂRIA
ORAȘULUI
CĂLAN

primește oferte 
pentru mobilier în 
sediul Consiliului 

Local.
Depunerea 

ofertelor până la 
data de

27.10.1998, 
ora 14,00.

Informații la 
telefon 730223-

VREMEA
Vremea va fi rece, 

în regiunile sudice, 
centrale și estice, 
îndeosebi dimineața, 
cerul va fi mai mult 
noros și va ploua local, 
în vestul teritoriului, 
cerul va fi variabil și 
ploile izolate. La 
munte precipitațiile vor 
fi și sub formă de 
lapoviță și ninsoare. 
Vântul va sufla slab 
până la moderat. 
Temperaturile maxime, 
în scădere, vor fi între 
6 și 16 grade.

WVWWWWWWWXAA

CONVOCARE
Se convoacă Adunarea Generală a notarilor 

publici din Camera Alba lulia în ziua de 17.10.1998, 
ora 10,00, în sala de conferințe a Hotelului 
Continental Sibiu.

Soluții germane pentru 
amenajări interioare

♦ adezivi pentru gresie, faianță, tapet, 
covoare PVC și textile

♦ spumă poliuretanică
♦ gleturi, chituri și silicon pentru etanșarea rosturilor
♦ acrilat pentru reparații
♦ șape autonivelante

Distribuitor autorizat: ■ S/VL4KO
Deva, Bd. Decebal, bl. P, tel./fax.: 054-211053

SC AVICOLA SA 
Oradea

Șoseaua Borșului, nr. 45
oferă spre vânzare următoarele produse:

□ pui cal. I la prețul de 14.000 lei/kg + TVA
□ carne găină rase grele 13.000 lei/kg + 
TVA
□ ouă peste 50g 600 lei/buc + TVA
□ ouă 40-50 g 500 lei/buc + TVA

Informații pentru carne la tel. 146452 și 
059/141685, int. 128, 129, iar pentru ouă la 
tel. 059/141685, int. 170 și 116.



Cuvântul liber 15 OCTOMBRIE 1998

Vizita unei delegații 
bosniace la
Hunedoara

în prima zi a acestei săptămâni la 
Hunedoara a sosit o delegație a orașului 
Zenița din Bosnia-Herțegovina-lugoslavia, 
localitate înfrățită încă dinainte de 1989 cu 
municipiul de pe Cerna. Delegația alcătuită 
din opt membri este condusă de dl Omer 
Filipovici, președintele Consiliului local 
Zenița. Orașul bosniac, situat în sudul 
Bosniei-Herțegovina, are în jur de 100000 
locuitori și aici funcționează o puternică 
unitate siderurgică. în prima zi a vizitei a avut 
loc primirea și o discuție cu oficialitățile 
municipiului gazdă. Marți s-a vizitat 
municipiul și SC “Siderurgica” SA, iar seara a 
avut loc o întâlnire cu presa locală. Miercuri 
delegația a fost primită la Prefectura 
județului și a vizitat unitatea de geniu din 
Deva. Azi, vor avea loc noi discuții cu 
oficialitățile hunedorene, apoi delegația 
Zeniței va pleca spre casă.

în Bnsnia- 
Herțegoviha este 

liniște și pace
Conferința de presă a fost deschisă de dl 

Remus Mariș, primarul municipiului 
Hunedoara, care a rostit o scurtă alocuțiune 
după care au urmat întrebările ziariștilor. La

întrebările ziarului nostru oaspeții au oferit 
răspunsurile pe care le consemnăm în 
continuare: «Au fost și în Bosnia- 
Herțegovina câteva evenimente - nu prea 
importante, dar de doi ani încoace este 
liniște și pace. Oamenii își văd de munca și 
viața lor care nu este deloc ușoară. 
• Desigur că oamenii noștri sunt îngrijorați 
de ceea ce se petrece în Kosovo - provincie 
a Serbiei și speră în rezolvarea pe cale 
pașnică a situației de acolo. «între 
România și Iugoslavia au existat și există 
relații sincere și calde de prietenie și 
colaborare care sperăm să șe extindă și să 
se adâncească. «Asemenea relații există și 
între Zenița și Hunedoara în folosul 
ambelor părți. «Am avut o discuție 
interesantă și foarte utilă pentru noi cu 
conducerea SC “Siderurgica” SA. Sperăm 
să colaborăm în construirea la Zenița a unei 
oțelării electrice. «Legăturile de colaborare 
dintre Zenița și Hunedoara ar trebui extinse 
și în domeniul culturii, sportului ș.a. Noi am 
venit cu idei concrete în acest sens. «Cu 
oficialitățile Hunedoarei am avut discuții 
foarte sincere și interesante și le mulțumim 
călduros pentru modul cum am fost primiți 
și tratați.

RS.: în finalul acestei relatări am vrea să 
consemnăm că la conferința de presă au 
fost foarte puțini ziariști. Oare din pricină că 
ploua puternic?

Traian BONDOR

în majoritatea localităților 
românești, fie ele orașe sau sate, 
există câte o stradă principală, 
,,strada mare”, stradă repre
zentativă pentru obștea care 
locuiește acolo. O astfel de stradă 
este, de regulă, cea care definește 
spiritul gospodăresc al locuitorilor, 
fiind mereu în atenția edililor care 
au grijă ca să fie tot timpul curată, 
ordonată, frumoasă, fațadele 
caselor reparate și văruite periodic 
de proprietarii lor, zonele verzi cul
tivate cu flori, copacii cu coroanele 
corectate în fiecare primăvară și cu 
tulpinele văruite, firmele prăvăliilor 
să fie corecte și atractive, vitrinele 
curate și aranjate cu gust etc, etc.

în multe localități din județul 
nostru,, strada mare"este în atenția 
edililor și locuitorilor, ea fiind cu 
predilecție și locul de plimbare a 
oamenilor de orice vârstă. Există 
însă și localități în care, din diferite 
motive, ,,strada mare” este lipsită 
de un minim de atracție sau și mai 
rău, arată de parcă localitățile res
pective s-ar afla în dezafectare, 
unde totul este lăsat să se 
degradeze, până la ruinare.

Mărturisesc că n-am mai fost 
de câțiva ani prin Ilia, o localitate 
cândva înfloritoare, candidată la 
condiția de oraș. Zilele trecute am 
avut acest prilej, dar după ce am 
parcurs la pas,,strada mare", care 
aici se numește strada Libertății, 
pe care se află situate primăria și 
alte instituții locale, ca și majoritatea 
unităților comerciale, multă vreme 
am avut în față imaginea deplorabilă 
a unor clădiri și incinte de maga
zine, dezordinea din fața unor 
unități comerciale sau de servicii. 
Dinspre primărie spre casa de 
cultură sar în ochii trecătorului 
vitrinele de la stradă ale 
cooperativei de consum ABC, mari

dar murdare, cu tot felul de afișe și 
anunțuri lipite cândva dar acum 
rupte și îngălbenite de vreme. Ce 
folos că în interior magazinul este 
cât de cât aranjat, daeă în exterior 
are pereții coșcoviți! De altfel puține 
clădirț de pe strada Libertății sunt 
proaspăt reparate și văruite în ex
terior. Dacă nu mă înșel doar casa 
de cultură și încă o clădire în care 
se află un magazin au fațadele de

curând amenajate și văruite. în 
plus, la casa de cultură, în spațiul 
din fața clădirii, o mulțime de flori, 
bine îngrijite, dau frumusețe locului 
respectiv. Ar mai fi de menționat 
modul atractiv în care sunt aranjate 
mărfurile în interioarele S.C. Mag
nolia SRL, SC Dana SRL și la 
Restaurantul-terasă din apropierea 
cinematografului. în rest totul pare 
învechit, la un pas de degradare.

Pe „strada mare”, Apicola are 
un magazin ferecat cu două lacăte 
și gratii la ușă și ferestre de parcă 
cine știe ce bogății s-ar afla acolo. 
Inutil să mai spunem că așa cum 
arată este dezagreabil. Alături, in 
aceeași clădire, firma unui magazin 
alimentar se află scrisă de mână pe 
o coală de hârtie și afișată într-o 
fereastră. Clădirea poștei de peste 
drum arată ca vai de ea. Zidul pe la 
colțuri a căzut din cauza igrasiei, 
iar edificiul n-a mai văzut de mult 
tencuiala și varul. La fel atelierul 
de reparații televizoare și radio, 
cinematograful, restaurantul- 
terasă, celelalte clădiri. Pe „strada 
mare", nu se știe prin ce împrejurări 
și mijloace, și-a găsit loc și o 
vulcanizare. Faptul n-ar deranja

dacă acest atelier ar fi într-o clădire 
amenajată, ordonată, curată, cu 
o fi/rnă atrăgătoare. Dar 
vulcanizarea de pe „strada mare” 
e de-a dreptul respingătoare. 
Clădirea stă să cadă, iar la intrare, 
în partea dreaptă, stau și 
ruginesc nu se știe de când 
mormane de fler vechi, iar în 
stânga, o masă murdară, pe care, 
în jurul orei 13, cei doi lucrători 
mâncau printre cârpe îmbâcsite 
cu ulei și murdărie.

Și încă ceva. în Ilia, pe strada 
Libertății, sunt multe spații 
comerciale nefolosite, probabil 
proprietate a cooperativei de 
consum: La parterul unui bloc, 
fostul magazin de confecții este 
liber, ca și întreg etajul de la ABC- 
ul de lângă primărie. Și pe aceeași 
stradă, un bloc aflat cândva in 
construcție dar părăsit la etajul I 
și o macara-tum ca un braț ridicat 
spre cer a îndurare își pierd treptat 
temelia și calea de rulare în 
bălăriile prin preajma cărora cu 
greu s-ar încumeta cineva să se 
avânte.

Nu vrem să credem că 
această stradă este definitorie 
pentru locuitorii lliei, pe care îi știm 
oameni harnici și cu aplecare spre 
ordine și frumos. Știm că actualul 
primar a fost ales nude mult și n- 
a avut când să facă ceva. Dar 
din câte spun cetățenii este 
hotărât să facă multe în 
gospodărirea localității. Ce-arfisă 
înceapă chiar cu „strada mare”? 
în definitiv și cetățenii care 
locuiesc aici și instituțiile publice 
și unitățile comerciale au datoria 
să-și gospodărească propria casă 
și curte. Știm că bani sunt puțini, 
dar multe se pot face și fără bani 
dacă există voință.

Gh. PAVEL J

Aspect din timpul desfășurării conferinței de presă.
Foto: Traian MÂNU

Simpozion 
international t

Astăzi, începând cu ora 
11,00, la Sântămărle Orlea se 
desfășoară simpozionul "Faune 
de vertebrate mezozolce din 
Europa Centrală”, organizat de 
Muzeul Civilizației Dacice șl 
Romane Deva. Manifestarea 
științifică se află la cea de a 
doua sa ediție și printre 
particlpanți se află și Invitați 
din străinătate. (G.B.)

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. j

în Mallorca, toate diminețile 
sunt însorite și proaspete. 
Amiezile sunt fierbinți, serile calme 
- cele mai potrivite momente de 
promenadă, iar nopțile, fără stele, 
fără nori, • alde ' de, sunt 
cutreierate de'via^. :..iensă a 
tineretului.

Cei 600.000 de locuitori ai 
insulei și cei peste șapte milioane 
de turiști care o vizitează anual au 
preocupări dintre cele mai diverse. 
O parte dintre băștinași lucrează 
în industria materialelor de con
strucții, în fabrici de.pielărie și 
încălțăminte, de ceramică și 
perle, de confecții textile și 
artizanat. Altă parte trăiește în 
așezări rurale pitorești și se 
îndeletnicește cu agricultura și 
pomicultura. Cultivă grâu și 
porumb, floarea soarelui și cartofi 
(câte 3-4 recolte pe an), legume 
și zarzavaturi, îngrijește și recol
tează întinse grădini și plantații de 
migdali și măslini, lămâi și 
portocali, piperi și smochini, dar și 
viță de vie și căpșuni - cu recoltă 
10 luni din an.

Știința exploatării pământului, 
mecanizarea lucrărilor agricole și 
hărnicia oamenilor, completate de 
un sistem ingenios și complex de 
irigații, cu ajutorul unor mori 
speciale care extrag apa din 
pânza freatică și o distribuie pe 
culturi, printr-un păienjeniș de

T. Mallorca
conducte, duc la recolte de 
invidiat, în pofida faptului că 
pământul nu este prea fertil. 
Aceste mori de apă, construite din 
piatră, cu turnuri și creneluri și cu 
niște palete mari așezate în cruce, 
sunt prezențe caracteristice în 
peisajul insulei Mallorca.

Dar peste 80 la sută din 
populația activă a insulei este 
ocupată în turism, care-i aduce 
anual venituri uriașe. Turismul 
înseamnă aici servicii de o mare 
diversitate: pentru plajă și baie în 
mare, pentru consum în superbele 
grădini de vară și restaurante, în 
baruri și discoteci, în imensitatea 
magazinelor și a spațiilor de jocuri 
distractive - închise și îh aer liber-, 
pentru plimbări cu mașinile și 
bicicletele pe patru și șase roți 
închiriate, cu trenulețul și trăsurile 
medievale cu cai și nu în ultimul 
rând înseamnă excursiile zilnice cu 
autocarele de-a lungul și de-a latul 
insulei, cu vizitarea celor mai 
frumoase locuri și obiective.

Ne-am aflat, vreme de două 
săptămâni, în multe asemenea 
ipostaze. Dar cele mai dense și 
plăcute amintiri ni le-au lăsat 
excursiile, organizate zilnic, pe zeci 
de trasee, de către cele 156 
agenții de turism dii> insulă,’ ai

- ipairadliis
căror impresari te cuceresc ziua 
întreagă, în tot locul, cu invitații și 
pliante. Plecăm întotdeauna din 
cocheta stațiune C’an Picafort, cu 
10.000 de locuitori, din fața 
elegantului hotel “Galaxia", în care 
suntem găzduiți. Și fiecare călă

Insemnâr/ de călâtor/e
torie - spre Palma sau Alcudia, 
Soller sau Pollensa, Manacor sau 
Waldemosa, Porto Cristo sau 
Montuiri, Arta sau Inca, Binisallem 
sau La Puebla - are farmecul ei, 
bucuriile ei, ineditul ei, învățăturile 
ei, culmile ei. Asemenea culmi 
aveau să fie multe în periplul 
nostru prin Mallorca.

Prima s-a numit Capul 
Formentor, cel mai nordic punct al 
insulei, un platou de piatră înălțat 
drept, din apa mării, până la 232 
de metri deasupra ei, unde 
poposesc zilnic zeci de autobuze 
cu turiști, și hotelul cu același 
nume, din apropiere, zice-se cel 
mai bun din Europa, la care au 
tras, de-a lungul vremii, mari 
personalități ale lumii cinema
tografului, sportului, politicii. Ori 
cum poate fi numită decât o

aii tuurlisirnuilluiii irncirdiiail
culme a frumuseții peștera Porto 
Cristo, doar una din cele 1400 
câte are insula, cu superbele ei 
stalactite și stalagmite, de felurite 
mărimi și culori, și mai ales cu 
fascinantul concert la orgă și 
clarinet de pe Marea Veneției

(așa i se spune marelui lac din 
peșteră), produs în întuneric, de 
pe o gondolă pal luminată și cu 
trei persoane la bord. Este ceva 
unic, încântător, fascinant.

Au urmat, în caseta amintirilor 
de neuitat, vizitarea fabricii de 
perle “Majorika”, din Manacor, 
unde se poate urmări de aproape, 
prin pereții uriași de sticlă, întregul 
proces de producere a perlelor 
sintetice, poate cele mai apreciate 
din lume, ca și marele magazin de 
prezentare și vânzare din 
vecinătatea fabricii și ieșirile 
captivante în largul mării, cu 
elegante vapoare de agrement, 
din porturile Palma, Soller și 
Pollensa, putând vedea deopo
trivă ambarcațiunile luxoase trase 
la cheiuri ale unor celebri actori, 
sportivi și oameni de afaceri din 

întreaga lume, dar și splendorile 
insulei, de la alte distanțe, din alte 
unghiuri. După cum aveam să ne 
bucurăm sufletul și ochiul 
călătorind cu “Fulgerul roșu", un 
interesant trenuleț rustic, între satul 
de munte Bunyola și portul Soller, 
peste văi abrupte și prin 12 tuneluri 
tăiate în piatra dură, sau făcând 
cunoștință cu torentul de pietriș din 
defileul La Calobra și cu 
impresionanta mănăstire de la 
Lluc. Dar poate cele mai puternice 
emoții și impresii ni le-a produs 
traversarea unor versanți stâncoși 
la 800 de metri altitudine, pe o 
șosea extraordinară, foarte 
îngustă, în serpentine strânse, în 
unghiuri ascuțite și cu celebrul “nod 
de cravată”, imaginat de con
structorul englez al faimosului drum, 
privindu-se în oglindă, într-o 
dimineață, în timp ce-și potrivea 
cravata, drum după parcurgerea 
căruia turiștii trebuie să exclame un 
puternic OLE!, semn că au trecut 
cu bine superbul dar periculosul 
traseu montan din cea mai 
interesantă și mai frumoasă zonă a 
Palmei de Mallorca •

Și fiecare din aceste limanuri 
ale cunoașterii, de acumulări 
spirituale - în alți timpi, cu alte 
personaje, pe alte trasee dar prin 

locuri întotdeauna fermecă
toare, cu autocare la fel de 
silențioase, indiferent că erau 
ale companiilor Neckerman, 
Paradis Travel, Nicolau, și cu 
ghizi la fel de simpatici și de 
volubili, pe care agențiile de 
turism Mallorca Paradis, Anna 
Reisen, Delfin Reisen Club, 
Muller Reisen, Club Mallorca 
etc. îi țin în priză continuă 
pentru ca turiștii să se simtă cât 
mai bine. De-a lungul întregii 
călătorii nu le tace gura, te 
captivează cu explicațiile și 
povestioarele lor despre 
oamenii și locurile vizitate, iar la 
finalul excursiei te copleșesc cu 
atenții, suveniruri și amintiri, pe 
bani frumoși, desigur, începând 
de la vederi, pliante, casete 
video, până la diversitatea de 
balsamuri, uleiuri, parfumuri, 
esențe, unguente, din zeci de 
plante mediteraneene 
pretinse miracole ale sănătății și 
înfrumusețării.

Au fost doar câteva im
presii și repere ale cunoașterii 
din insula Mallorca - paradis al 
turismului mondial. Un ultim 
liman, care nu putea lipsi din 
vizita în această nestemată a 
Mării Mediterane, avea să fie 
orașul Palma - capitala insulei 
Mallorca.

Dumitru GHEONEA
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