
LECTURA

Apel pentru ajutorarea sinistraților 
din județul Maramureș

[ Proteste salariale și 
negocieri la Petroșani

Consiliul județean Maramureș 
s-a adresat Consiliului județean 
Hunedoara cu un apel, în numele 
miilor de gospodării și persoane 
sinistrate ca urmară a 
precipitațiilor și inundațiilor 
produse la începutul acestei luni, 
în special a revărsării râului Tisa, 
cu scopul de a găsi sprijinul 
necesar în vederea ajutorării 
persoanelor și gospodăriilor 
afectate, refacerii obiectivelor 
distruse - drumuri, poduri, case 
avariate, rețele electrice etc.

în speranța că se va 
manifesta spiritul de solidaritate 

COTIDIAN INDEPENDENT

așteptat, că se vor găsi 
persoane fizice și agenți eco
nomici cu disponibilități pentru 
a veni în sprijinul sinistraților 
din județul Maramureș, 
informăm pe cei interesați că 
pot să facă donații, depunând 
sumele disponibile în conturile 
deschise la Banca Comercială 
Română, sucursala județeană 
Baia Mare, după cum urmează: 
pentru sumele în lei .- 
45.30.00.2; pentru sume în USD 
- 47.21.5.16.04.570 și pentru 
sume în DM -47.212.10.04.570. 
(N.T.)

Aproape 500 de angajați de la 
societățile comerciale UMIROM, 
UPSRUEEM, TRANSUTIL, UTI
LAJ GREU, INSEMEX, STAR 
TRANS și GENERAL TRANS, din 
Petroșani - ale căror organizații 
sindicale sunt afiliate la Liga 
Sindicatelor Miniere Valea Jiului -, 
au organizat în ziua de 24 
noiembrie a c., în fața Casei de 
cultură din municipiu, un miting de 
protest față de întârzierea plății 
salariilor pe lunile octombrie și 
noiembrie a.c.

Liderul LSMVJ, Miron Cozma, 
a avertizat autoritățile locale, 
județene și centrale că dacă 
doleanțele salariale ale oamenilor 

a

nu vor fi grabnic soluționate se va 
declanșa greva generală în Valea 
Jiului, minerii fiind solidari cu colegii 
de la celelalte unități economice 
din zonă cu care colaborează de 
ani de zile.

Ieri, reprezentanți ai sindi
catelor din societățile comerciale 
amintite au avut o întrevedere cu 
primarul municipiului Petroșani, 
Carol Schreter, și cu subprefectul 
județului Hunedoara, Nicolae 
Segesvari, încercând să 
găsească soluții pentru rezol
varea situației. In acest sens au 
fost contactați factori de decizie 
de la nivel central, care au promis 
sprijin. (D.G.)

 .. .....

APARE LA DEVA

Uniunea Europeană finanțează
74 de programe în România
Uniunea Europeană a decis 

să sprijine financiar un număr de 
74 de proiecte pentru dezvoltarea 
societății civile în România, din 
cele 700 propuse inițial, a anunțat, 
în cadrul unei conferințe de 
presă, Fokion Fotiadis, șeful Dele
gației Comisiei Europene la 
București.

Cele 74 de proiecte au răs
puns exigențelor Comisiei Euro
pene și vor fi finanțate prin 
programul PHARE. Proiectele se 
vor derula prin intermediul unor 
organizații nonguvernamentale, în 
domenii legate de educația civică, 
accesul la informație, relația dintre 
Poliție și societatea civilă, 
coabitarea interetnică, specia
lizarea jurnalistică, precum și 
pentru servicii medicale de bază 
pentru zone greu accesibile. 
Proiectele aprobate sunt incluse în 
trei programe distincte: “Demo
cracy” - care sprijină proiecte 
destinate dezvoltării societății 
civile, “Lien" - care sprijină 

serviciile sociale și “Partnership" 
- destinat dezvoltării locale.

Fotiadis a menționat că 
suma totală alocată acestor 
proiecte este de 681.000 de 
ECU, iar derularea lor va începe 
în luna decembrie. Fondurile 
totale ce trebuiau să fie alocate 
proiectelor românești se ridică la 
1.000.000 de ECU, însă valoarea 
celor 74 de proiecte admise nu 
atinge această sumă. Restul 
bugetului va fi alocat într-o 
nouă rundă de selecție, la înce
putul anului viitor.

Suma totală acordată 
României prin fonduri neram
bursabile PHARE este, începând 
din 1992, de 20 de milioane de 
ECU, pentru proiecte destinate 
dezvoltării societății civile. 
Comisia Europeană intenționează 
ca, începând de anul viitor, să 
simplifice procedurile, astfel încât 
proiectele să poată fi depuse 
permanent, iar deciziile de 
finanțare să se ia mai rapid.

Județul 
Hunedoara LIBER
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Noul prefect al județului 
Hunedoara, ing. Nicolae Stanca, 

preia comanda 
RETROSPECTIVĂ ȘI 

PERSPECTIVĂ

- Colectivul redacției 
ziarului „Cuvântul liber" vă 
felicită, stimate die prefect, 
pentru promovarea in această 
importantă funcție șl vă dorește 
succes în activitate!

- Vă mulțumesc și sper să 
colaborăm în bune condițiuni, ca 
de altfel cu întreaga presă.

- Așa cum se obișnuiește 
ta început de mandat, vă rugăm 
să vă prezentați pe scurt pentru 
cititorii cotidianului nostru.

- Sunt născut în Pricaz, 
comuna Turdaș, din județul 
Hunedoara, în 4 septembrie 1948. 
După terminarea primelor trei 
clase în satul natal, următoarele 
șase, inclusiv a IX-a, le-am 
frecventat la Liceul „Decebal" din 
Deva (azi Colegiu Național), apoi 
m-am îndreptat spre Institutul de 
Mine Petroșani (devenit în 
prezent Universitate), pe care I- 
am absolvit în anul 1972. Primul 
contact cu munca, în același an, 
ca inginer stagiar la sectorul 
Muncel, din cadrul Exploatării 
Miniere Deva.

- A urmat ascensiunea.
- Am lucrat la Muncel, în 

diferite funcții de conducere, 
până în 1987,. când am fost 
promovat în postul de director 
al EM Deva. Din această 
funcție, la 1 martie 1997 am fost 
numit director ge-neral al 
Regiei Autonome a Cuprului 
Deva, iar din 15 iulie același 
an am trecut în funcția de di
rector tehnic al RAC. De câteva 
zile, prin decizia Guvernului, 
am fost numit în funcția de pre
fect al județului Hunedoara.

- De pe poziția de 
membru al cărui partid, die 
prefect?

- Al Partidului Social 
Democrat Român, în care re
am înscris în august 1997.

- Și familia?
- Soția lucrează la EM 

Deva. Avem doi copii. Băiatul a 
absolvit Facultatea de ma
nagement în economie la Cluj- 
Napoca și l-a cucerit morbul 
jurnalisticii, fiind angajat la 
,.Ziarul de Cluj", iar fata este 
elevă în clasa a Vlll-a.

- Dincolo de culoarea 
politică, de poziția tn partid, 
v-ațl asumat o mare și grea 
responsabilitate. Pe de o 
parte având în vedere 
perioada extrem de dificilă pe 
care o traversează întreaga 
țară spre economia de piață, 
Iar pe de alta - ținând seama 
de dificultățile majore cu

_____Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)

Partidul Democrat - 
dezbinare și practici 

totalitâriste
Sfârșitul săptămânii trecute a adus pentru Partidul Democrat 

despărțirea de doi membri importanți. Așa după cum se 
cunoaște, Consiliul de Coordonare Națională întrunit la București a 

hotărât excluderea deputaților Adrian Severin și Adrian Vilău pentru 
„atacuri la adresa PD și inactivitate". Atât Severin cât și Vilău erau de 
multă vreme vizați, înlăturarea lor din partid reprezentând doar punctul 
final al unui lung șir de acuzații reciproce. Acei „câțiva politicieni șl 
gazetari" acuzați de către Adrian Severin de a fi avut relații cu servicii 
de informații străine au fost, în fapt, cei care i-au adus pierzania politică. 
Lista lui Severin nu a fost dată publicității, iar serviciile de informații 
române nu au putut confirma acuzațiile acestuia. Ca urmare a acestui 
fapt, Adrian Severin și-a înaintat demisia din fruntea Ministerului de 
Externe. Imediat, a început și ploaia de acuzații, vehiculate în mass-media, 
împotriva politicii partidului și a modului în care acesta este condus de 
către Petre Roman. Acuzele lui Severin au condus, mai întâi, la 
pierderea de către acesta a tuturor calităților oficiale, el rămânând doar 
simplu membru de partid.

Adrian Vilău a fost și el subiectul unui scandal, fllndu-l demascată 
colaborarea cu fosta Securitate. După apariția în presă a dosarului de 
colaboraționist al lui Vilău, și el a început să facă tot soiul de declarații, 
care mai de care mai dure la adresa conducerii partidului și a modului în 
care acesta se manifestă pe scena politică românească.

Sâmbătă, la întrunirea Consiliului, desfășurată la Clubul Dacia din 
Capitală, cei doi „acuzați" au declarat că nu au fost lăsați să se exprime 
în interiorul partidului, iar despre Petre Roman au afirmat că dorește să 
conducă într-o manieră dictatorială. Imediat după excluderea celor doi și 
senatorul Octavian Știreanu și-a înaintat demisia, afirmând că, oricum, 
era de multă vreme pe lista celor sancționabili.

Dar, în altă ordine de idei, întrunirea de sâmbătă a mai avut și un alt 
scop, acela de a aduce clarificări liniei doctrinare a partidului. Acuzat 
adesea că nu este cu adevărat un partid social-democrat, PD s-a 
hotărât să demonstreze contrariul. Pentru aceasta, urmează să fie 
propus Guvernului spre adoptare un pachet de opt legi care au o 
componentă socială foarte pronunțată. Printre acestea se numără 
Legea creditului agricol, Legea pentru crearea Fondului de solidaritate, 
Legea privind instituirea alocației familiale pentru familiile cu copii aflate 
în dificultate, Legea impozitării progresive pe avere etc. Partidul 
Democrat dorește să fie un reprezentant al social-democrației modeme, 
nu în sensul în care o înțelege PDSR (prea orientat spre trecut) și fără a 
fi prea aproape de dreapta Convenției Democrate.

Rămâne de văzut dacă această nouă politică va avea vreun efect și 
dacă nu cumva plecarea lui Severin și a lui Vilău nu va atrage după sine 
o ruptură în interiorul partidului. Dacă într-adevăr situația este așa cum 
o descriu cei doi, ei reprezentând un curent de opinie, atunci nu este 
deloc imposibilă o scindare a partidului.

Andrei NiSTOR

Numărul șomerilor a 
crescut față de luna 

precedentă
Numărul șomerilor înregistrați 

în evidențele oficiilor de forță de 
muncă și șomaj a crescut cu 
peste 35.000 de persoane față 
de luna precedentă, însă nu a 
depășit pragul critic de zece la 
sută din totalul populației active, 
așa cum au prognozat, la 
începutul anului, specialiștii în 
domeniu.

Astfel, potrivit unui raport al 
Ministerului Muncii și Protecției 
Sociale, la data de 23 noiembrie, 
erau înscriși la oficiile de forță de 
muncă 907.975 de șomeri, 
corespuzând unei rate a 
șomajului de 9,2 la sută, din care 
femeile reprezintă 48,7 la sută.

Aproximativ un sfert din 
numărul total al șomerilor nu 
primeau nici un fel de 
indemnizație, respectiv ajutor de

șomaj, alocație de sprijin sau 
ajutor de integrare profe
sională.

Județul cu cea mâi ridicată 
rată a șomajului, aproape dublă 
față de media pe țară, este 
Hunedoara, unde peste 16 la 
sută din populația activă nu are 
un loc de muncă. Cele mai 
afectate de șomaj sunt unele 
județe din Moldova: Botoșani 
(15,i la sdtă), Neamț (16 la 
sută), Vaslui (14,7 la sută), 
Suceava (13,2 la sută) sau 
cele unde există zone miniere.

Sub nivelul ratei medii a 
șomajului pe țară se situează 
județele Ilfov (4 la sută), Timiș 
(5 la sută), Satu Mare (5,2 la 
sută) și municipiul București 
(4,7 la sută). (Mediafax)

O farmacie pentru un municipiu

Aglomerație, nerăbdare, 
stări conflictuale

Greu le-a venit să creadă - 
celor peste 100 de persoane 
care se aflau luni la rând la 
Farmacia din cartierul Gojdu- 
Deva - că am intrat aici să ne 
documentăm, nicidecum cu o 
rețetă. Cuvintele de apostrofare, 
întrebările, presupunerile că am 
vrea să intrăm în față au venit ca 
o ploaie intempestivă peste noi. 
Nu ne-am supărat însă, ci am 
încercat să-i înțelegem și să le 
explicăm cu ce scop am intrat. 
Erau, cei mai mulți, oameni 
vârstnici, suferinzi, care aștep
tau de peste o oră și jumătate 
sau chiar mai mult să ajungă la 
ghișeul pentru eliberarea 
medicamentelor compensate ori 
gratuite și am dedus din ce 
spuneau că mai sunt și 
asemenea persoane care intră 
peste rând. Am încercat să 
luăm câteva păreri.

Mă doare incorectitudinea 
oamenilor. Fiecare suntem aici 
muritori de rând, venim că

suntem bolnavi și stăm la 
rând" - spunea o dnă care a 
vrut să-și păstreze anonimatul. 
,,Nouă, pensionarilor, ne 
reține lună de lună din pensie 
contribuția de asigurări So
ciale ca să primim medica
mente compensate și uitați ce 
greutăți întâmpinăm. O singură 
farmacie în tot municipiul Deva 
nu face față la atâta populație". 
„Să plătească Direcția Sani
tară și la celelalte farmacii 
bani pentru medicamente 
compensate, nu să stăm ore și 
zile întregi aici" (dl loan 
Pavel). „Am stat la rând o oră 
și jumătate sau două și nici nu 
știu până ajung acolo dacă voi 
găsi medicamentele" (Matieș 
Terezia). „Stau la rând de mai 
bine de o jumătate de oră și-s 
cam bolnavă. Ce să fac?" 
(Vugaiciuc Anica). ,,Să fie

Estera SÎNA
(Continuare în pag. 8)

©QLAJMA ZILEI©
• - Tăticule, de ce copiii n-au voie la filmul ăsta?
- Taci din gură, ai să vezi imediat...

ÎN ZIARUL 
UE AZI:

• Hațeg - sec
vențe citadine

• Femina
• Programe TV
• Mică și mare 

publicitate

Reformă în învățământ

Realizări, priorități, obiective
Dacă pentru alte domenii mult 

trâmbițata reformă mai este încă 
doar un deziderat, în învățământ 
ea se află în plină desfășurare. 
Poate și pentru că învățământul 
este mai receptiv la înnoiri ori 
reveniri, lucru pe care persoanele 
trecute de prima tinerețe l-au putut 
remarca de-a lungul vremii.

Schimbările de până acum le- 
au simțit dascălii, elevii, părinții 

acestora, dar ele sunt cunoscute 
și restului populației. Au fost 
mediatizate bacalaureatul în noua 
formulă, structura actuală a anului 
școlar cu semestre și mai multe 
mini-vacanțe, înlocuirea notelor cu 
calificative la elevii mici, admiterea 
diferențiată în facultăți și multe alte 
aspecte ale reformei. In 
“Notificarea privind desfășurarea 
reformei învățământului în 1998”, 

primită prin fax de la Cabinetul 
ministrului educației Andrei Marga, 
sunt prezentate toate realizările, 
cât și modul în care s-a conceput 
și se desfășoară reforma, 
pornindu-se de la studii de 
diagnoză și expertize și 
reorganizarea ministerului de re
sort. Procesul este complex și de 
profunzime, structurându-se în 
șase capitole: reforma curriculară 

(plan de învățământ, programe, 
manuale) și compatibilizarea 
europeană a curriculumului 
național; trecerea de la învățarea 
reproductivă la probleme 
rezolvabile și relansarea 
cercetării științifice în universități; 
o nouă conexiune între unitățile

________ Viorica ROMAN
(Continuare în pag. 8)

31 WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483 
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele in lei 
persoanelor fizice!

X la 30 de zile - 55% 
X la 90 de zile - 53%
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Din agenda Primăriei Hunedoara
Rezultate 

mulțumitoare în 
susținerea

t

în vă tămăn tu iui/
Una din prioritățile oricărei 

primării constă în asigurarea 
condițiilor necesare bunei func
ționări a sistemului de învăță
mânt. într-un bilanț prezentat în 
ultima ședință a Consiliului local 
Hunedoara s-a apreciat că dis
tribuția fondurilor pentru lucră
rile de reparații la clădirile școlilor 
și grădinițelor s-a făcut de ma
nieră a nu discrimina nici una din 
instituțiile menționate. Anul 
acesta a fost renovat localul 
creșei de la Grădinița CSH, nr. 4, 
unde s-a mutat Grădinița cu pro
gram normal nr. 7, preluată de la 
"Siderurgica". Au fost efectuate 
lucrări de reparații la un număr 
însemnat de școli din municipiu.

Pentru pregătirea anului șco
lar 1998-1999, până la 30 sep
tembrie '98 au fost efectuate, de 
la bugetul local al Primăriei Hu
nedoara, reparații curente în 
valoare de 88,09 milioane de lei 
și capitale în valoare de 35,4 
milioane de lei pentru școli și de 
111,4 milioane de lei pentru uni
tățile preșcolare. Datorită insu

ficienței barvilor la buget, nu au 
fost executate, pentru actualul an 
școlar, lucrarea de reparație capi
tală la instalația de termoficare și 
reparația sălii de sport de la Liceul 
Teoretic, precum și acoperirea 
sălii de sport de la Grupul Școlar 
Economic. De asemenea, Primăria 
Hunedoara are restanțe neachi-, 
tate către R.A.I.L. pentru serviciile 
de termoficare, apă, canal și pen
tru reparațiile prestate de regie 
unităților școlare în valoare de 
1,26 miliarde de lei.

apă, canâl și go^ioi, creșterea 
procentului la contribuția pentru 
sănătate de la 2 la 5 la sută, 
precum șr sporirea prețurilor la 
materialele specifice curățeniei 
și gospodăririi piețelor. Pentru 
199© Primăria Hunedoara con
tează pe un venit din partea 
Serviciului public administrația 
piețelor, târgurilor și oboarelor 
de 2,2 miliarde de lei.

Se introduce o

!n februarie

Taxele de 
închiriere în 

piețe, târguri și 
oboare se 

majorează cu 30 
la sută 

începând cu 1 ianuarie 1999, 
taxele și tarifele de închiriere 
pentru folosirea locurilor publice 
de desfacere din piețele, târgurile 
și oboarele municipiului Hunedoa
ra se majorează cu 30 la sută. în 
nota de fundamentare s-a făcut 
precizarea că această majorare a 
fost dictată de majorarea în acest 
an a tarifelor la energie electrică,

nouă taxă 
locală

Dorind să joace un rol în 
susținerea financiară a sportului 
de performanță hunedorean, 
Primăria Hunedoara a hotărât 
instituirea unei taxe locale des
tinată sprijinirii sportului de per
formanță. Taxa îi vizează pe 
operatorii economici care își 
desfășoară activitatea în mu
nicipiul Hunedoara. Valoarea 
taxei se ridică la 50.000 de lei 
lunar, plătibili într-un cont al Tre
zoreriei. De menționat că 
această taxă are un caracter 
facultativ.

Grupaj realizat de 
A. SĂLĂGEAN

Grecia - România 
la fotbal

Se prevede că în ca
drul unui turneu ce îl va în
treprinde la începutul anu
lui viitor, în luna februarie, 
reprezentativa noastră de 
fotbal va susține un joc 
amical cu echipa similară a 
Greciei. Urmează să se 
primească un răspuns 
concret din partea forului 
de specialitate elen. (C.S.)

De Ia A.J. FOTBAL
Subcomisia de disciplină din cadrul 

comisiei județene de copii și juniori a A.J. 
FOTBAL, analizând accidentul grav pe
trecut pe stadionul din GURABARZA la 
jocul de juniori A1 dintre echipele CIF 
ALIMAN BRAD și VICTORIA CĂLAN, joc 
în care la un atac dur intenționat al jucă
torului VĂLEAN LUCIAN de la CIF ALI
MAN BRAD asupra jucătorului CANDOI 
OVIDIU de la VICTORIA CĂLAN care s-a 
soldat cu accidentarea deosebit de gra
vă a jucătorului CANDOI OVIDIU (dublă 
fractură tibie-peroneu) a hotărât: sus
pendarea pe 2 ani a jucătorului VĂLEAN 
LUCIAN de la CIF ALIMAN BRAD (nu 
VICTORIA CĂLAN, cum greșit a apărut în 
presă).

Nicoiae STANCiU
Comisia județeană de copii și juniori

Privatizarea face pași 
la prețuri bune

Cum deja se cunoaște, prin reorganizarea la 
centru a Fondului Proprietății de Stat și dispo
nibilizarea unui mare număr de salariați, au crescut 
rolul și volumul de muncă la sucursalele teritoriale. 
Acestea vor avea în atribuții privatizarea so
cietăților mici și mjjlocii, de societățile mari ocu- 
pându-se Consiliul Director al FPS.

Radu Sârbu, președintele FPS, a anunțat că au 
fost scoase la vânzare toate cele 2800 de so
cietăți prevăzute în programul de privatizare pe 
1998, urmând ca, până la 31 decembrie a.c., să fie 
încheiate contracte în valoare de 700 de miliarde 
de lei.

Și la Sucursala Teritorială Hunedoara a FPS se 
desfășoară o activitate intensă în procesul pri
vatizării. Numai de la începutul lunii noiembrie au 
fost scoase la licitație 21 de societăți comerciale, 
fiind vândute cinci, toate obținând prețuri mai mari 
decât cele de pornire. Societățile adjudecate la 
licitații au fost: “Streiul1’ Călan, "General Simprest” 
Simeria, “Polidava” Deva, “Zarandul" Brad și 
“Ardeleana" Deva, însumând un capital social de 
4,5 miliarde de lei.

De menționat că “General Simprest" Simeria a 
fost vândută la un preț de trei ori mai mare decât 
prețul de pornire, iar “Ardeleana" a primit de 10 ori 
mai mult decât prețul de pornire. La cele 16 so
cietăți neadjudecate în prima etapă se adaugă 
altele care vor fi scoase la licitație pentru priva
tizare până la sfârșitul anului 1998. (D.G.)

— -■. 
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Tiraurspoirt priir 
R'Dirnâiiriiiai die 

gaze raituiralle
România a devenit parte integrantă a unui 

proiect mai amplu de transport al gazelor naturale 
din Turkmenistan către piețele din Europa și Turcia 
și își va putea diversifica sursele de aprovizionare 
cu gaze, în urma semnării unui Memorandum de 
înțelegere între Shell International Gas Limited, 
SNG Romgaz și Agenția Națională pentru Resurse 
Minerale (ANRM), informează un comunicat al 
Shell Group of Companies din România, transmis 
agenției MEDIAFAX.

în baza documentului semnat părțile vor studia 
fezabilitatea aprovizionării României cu gaze din 
Turkmenistan și alte țări din zona caspică, precum și 
posibilitățile de tranzit către alte piețe din Europa a 
gazelor transportate prin coridorul Turkmenistan - 
Turcia sau alte rute alternative. Shell a primit ex
clusivitate din partea Guvernului din Turkmenistan, de 
la începutul anului, pentru evacuarea și transportul 
gazelor naturale, precizează comunicatul.

Studiul de fezabilitate privește alegerea traseelor 
optime ale coridorului de transport și va analiza 
acordurile tehnice, comerciale și juridice necesare 
atât pentru tranzitul gazelor pe teritoriul României, cât 
șl pentru utilizarea acestora pe plan local.

România importă, în prezent, din Federația 
Rusă, circa o cincime din consumul zilnic de gaze 
naturale, circa 65 de milioane de metri cubi de 
gaze naturale.

------ ■ - ■ 4

PRONO
Concursul din 29 noiembrie 1998

1. Bari (9) - Fîorentina (1) X2
Oaspeții vizează în această partidă doar victoria. E. posibil și 

un egal.
2. Bologna (8) - Juventus (3) X2
Juventus nu a strălucit nici în meciurile din deplasare, dar 

poate să plece acasă neînvins.
3. Empoli (15) - Vicenza (16) 1X
Cu 2 victorii și 2 egaluri acasă, Empoli caută să mai îmbo

gățească zestrea punctelor, fiindcă din deplasare e mult mai 
greu.

4. Inter (6) - Salernitana (17) 1
Inter a pierdut 2 partide pe terenul propriu, dar nu se poate 

întâmpla în acest meci.
5. Lazlo (7) - Roma (2) 1X
Meci de triplă. Având în vedere însă că gazdele au câteva 

victorii la activ în fața romanilor, că până acum n-a pierdut pe 
propriul teren în fața lor...

6. Parma (4) - Milan (5) 1
Acasă, Parma nu iartă.
7. Perugia (12) - Piacenza (11) 1
Mergem pe mâna gazdelor: până acum au 3 victorii acasă și 

un meci nul și unul pierdut. Oaspeții au “afară" 4 înfrângeri.
8. Udlnese (14) - Cagliari (10) 1
Gazdelor nu le poate scăpa victoria.
9. Venezia (18) - Sampdoria (13) 1X
După prima victorie acasă, Venezia a prins ceva curaj.
10. Brescia (8) - Verona (1) X2
Liderul seriei B nu va capota la Brescia.
11. Lucchese (18) - Cremonese (13) X
Credem că cel mai apropiat rezultat ar fi un 4X.
12. Monza (12) - Ravenna (5) 2
Oaspeții ar putea pleca cu toate punctele puse în joc de la 

Monza.
13. Ternana (11) - Lecce (6) X
Deși oaspeții vor neapărat victoria în acest meci (și nu e 

exclus să o obțină), un meci nul pare mai aproape de adevăr.

'ăUsMA
* "PATRIA” - DEVA: Ochi de 

I șarpe (27.11 -3.12);
| “FLACĂRA" HUNEDOARA: 
. Salvați soldatul Ryan (27-3);
I "PARÂNG" PETROȘANI: 
| Doctor Dolittle (27-30); Sabia 
. magică - legenda ținutului
I Camelot (1-3);

Camelot (27-30); Doctor Dolittle^ 

(1-3); i
“DACIA” HAȚEG: 007 și |

Imperiul zilei de mâine (27-30); 1 
Șase zile, șapte nopți (1-3); i

"ZARAND” BRAD: Impact i 
nimicitor (27-30); Beverly Hills 1 
Ninja (1-3); I

"PATRIA" ORĂȘTIE: Omul ■ 
cu masca de fler (27-30); ’ 
Impact nimicitor (1-3); i

l "CULTURAL” LUPENI: Sa
bia magică - legenda ținutului

“LUMINA” ILIA: 
periculoase (27-29);

Jocuri ■
I

___ J

\r-_< JOI 26 noiembrie
w TVR1 ■

I TVR Cluj-Napoca 10.05 
TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Pentru dvs., doamnă (r) 
13.00 Natacha (s/r) 14.10 Santa 
Barbara (s/r) 15.00 Dialog. 
Actualitatea editorială 16.00 
Conviețuiri 17.00 Micuța 
Memol (d.a) 17.30 Timpul 
Europei 18.10 Hollyoaks (s) 
18.35 Stăpânul lumii (d.a) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 
350) 19.55 Doar o vorbă... 20.00 
Jurnal, meteo, sport, ediție 
specială 21.00 Ai grijă de Jo, 
Jo (s, ep. 3) 22.00 La volan. 
Informații rutiere 22.10 Cu 
ochii'n 4 (anchetă) 22.50 
Jurnalul de noapte 23.00 
Dintre sute de catarge

TVR 2
8.00 Deify și prietenii săi; 

Micuța Memol (d.a/r) 9.00 
Fotbal Meci din etapa a V-a a 
Ligii Campionilor-UEFA 10.30 
Impact (r) 11.00 Oameni care 

^au fost (r) 11.30 Cultura în

lume (r) 12.00 Sunset Beach 
(s/r) 12.45 Doar o vorbă săț-i 
mai spunl (r) 13.00 Medicina 
pentru toți (r) 14.00 Emisiune 
în limba germană 15.10 Limbi 
străine. Spaniolă 15.35 Deify 
și prietenii săi (d.a) 16.00 
Țiganca (s, ep. 52) 16.50 Tri
buna partidelor parlamentar 
17.00 Ceaiurde la ora 5... 19.10 
Față-n față cu autorul: prof, 
univ. dr. Mihai Zamfir 20.10 
Natacha (s, ep. 85) 22.00 
Trupul orhideelor (thriller 
Franța ’74) 23.35 Lumea 
sportului

ĂHTEFIAI
6.45 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.15 Agenția 
de presă (r) 10.20 Iluzii (s, ep. 
94) 11.20 Prezentul simplu (r) 
12.20 Vedete în papuci (r) 12.50 
Sâmbete și zâmbete (r) 13.30 
Planeta vie (do, ep. 121) 14.00 
Știrile amiezii 14.30 Foișorul 
de foc (talkshow) 15.30 Dallas 
(s, ep. 128) 16.30 Știri 17.00 Trei 
destine (s, ep. 45) 17.50 Zo
diac 18.00 Decepții (s, ep. 100)

19.00 Observator 19.30 Marius 
Tucă Show 21.00 Nightman (s, 
ep. 12) 22.00 Procurorul (s, 
ep.11) 23.30 Agenția de presă 
23.35 O chestiune de onoare 
(f.a SUA ’88)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tăul 10.00 Tânăr șl 
neliniștit (s/r) 11.00 Moli 
Flanders (f/r) 12.30 Nebun 
după tine (s/r) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 In the Best In
terest of the Children (dramă 
SUA ’92) 14.30 Nemuritorul (s/ 
r) 15.15 Tânăr șl neliniștit (s) 
16.00 Nano (s, ep. 171) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 Suflet de 
femeie (s) 18.15 Știrile PRO TV 
19.20 Chestiunea zilei cu 
Florin Călinescu 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Melrose Place 
(s, ep. 103) 21.30 Nikita (s, ep. 
38) 22.15 Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 
Prietenii tăi (s, ep. 12) 22.50 
Știrile PRO TV 23.00 întâlnire 
cu presa (talkshow)

ACASĂ •
7.00 Seriale (r) 9.30

Dragostea nu moare (s/r) 10.00 
Haiducii Iul Șaptecai (f/r) 11.30 
Ca la mama Acasă (r) 11.35 
Aventurile Iul Sherlock Holmes 
(s/r) 12.30 Verdict: crimăl (s/r)
13.45 Dragoste șl putere (s/r)
14.45 Misterioasa doamnă (s/ 
r) 15.30 Te iubesc (s) 16.00 
Uneori avem aripi (s) 16.45 
Guadalupe (s) 17.30 Din toată 
Inima (s) 18.25 Ca la mama 
Acasă 18.30 Sărmana Maria (s) 
19.00 Dragostea nu moare (s) 
19.25 Șoimii călători (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s, ep. 233)
20.45 Misterioasa doamnă (s) 
21.30 Verdict: crimăl (s) 22.30 
Prin cenușa imperiului (dramă 
România 1975)

PRIMA TV
7.00 Prima oră (mag.) 10.00 

Călătorii în lumi paralele (s/r) 
12.00 Pretutindeni cu tine (s/ 
r) 13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 15.00 Știri 
15.05 Echipa de fotbal (d.a)

15.30 Apărătorii galaxiei^ 
(d.a.) 16.00 Știri 16.10 
Pretutindeni cu tine (s) 16.30 
Prietenul nostru Jake (s) 
18.00 Știri 19.00 Călătorii în 
lumi paralele (s) 20.00 
Meșterul casei (s) 20.30 
Armă de închiriat (f.a. SUA 
1991) 22.00 Gregory Hines 
Show (s, ep. 2) 22.30 Știri

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} 09.10-10.00 
Program comercial PRO TV 
Deva 17.00-17.15 Știrile 
PRO TV (coproducție)
22.15- 22.30 Știri locale

ANTENĂ bDEVA
10.00-10.15 Știri locale (r)

10.15- 16.30 Antena 1 
București 17.00-17.50 
Antena 1 București 17.50- 
18.00 Știri locale 18.00- 
24.00 Antena 1 București j

Joi, 26 noiembrie

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

încercați să nu vă impuneți 
propriul punct de vedere în 
soluționarea problemelor de 
familie. Țineți cont de părerile 
celorlalți și chiar de sfaturile unui 
prieten.

O TAUR 
(21.IV - 21.V)

Aveți probleme care se cer 
rezolvate imediat. Dacă azi 
sunteți comod, mâine veți 
regreta. La posibilele reproșuri 
ce vi se pot aduce e mai bine să 
nu plecați urechea.

O GEMENI 
(22.V - 21.VI)
Ca să vă soluționați 

problemele sentimentale, care vă 
preooupă prea mult, ar fi bine să 
nu încercați o cale imediată și să 
nu fiți impulsiv.

O RAC
(22.VI - 22.VII)

O activitate extraprofesională 
v-ar ajuta să depășiți gândurile 
împrăștiate și reacțiile impulsive. 
La serviciu ocupați-vă de lucruri 
de rutină.

O LEU
(23.VII - 22.VIII)
Ziua vă este favorabilă atât la 

slujbă cât șl acasă. Trebuie 
totuși să acceptați că nu puteți 
avea întotdeauna și în totalitate 
dreptate.

3 FECIOARĂ 
(23.VIII ■ 21.IX) 
Vioi și plin de inițiativă vă 

simțiți în stare de orice. Fiți 
corect ca să nu aveți 
încurcături. Sfaturile familiei v-ar 
prinde bine.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)

Mai bine ocupați-vă de acte 
oficiale și lăsați lucrurile care 
cer îndemânare pe seama 
altora. Veți găsi cine să vă ajute.

3 SCORPION 
(23.X - 21.XI)

îmbunătățirea situației 
financiare a familiei vă bucură 
deoarece vreți să faceți o 
mulțime de schimbări în 
apartament.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Activitățile practice vă sunt la 
îndemână. E bine să vă implicați 
cu conștiinciozitate altfel nu veți 
mai fi solicitat să le faceți cu 
altă ocazie.

3 CAPRICORN 
(21.XII ■ 19.1)

Aveți senzația că cineva 
încearcă să vă păcălească. Deși 
prioritare proiectele dv legate de 
o călătorie nu vă neglijați nici 
contactele cu partenerii de 
afaceri.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)
O informație v-ar putea 

avantaja. La serviciu trebuie să 
terminați niște lucrări și e cazul 
să nu mai amânați. Cineva vă 
solicită ajutorul.

Z> PEȘTI 
(19.11 ■ 20.1)

Vă simțiți în siguranță pentru 
că familia e alături de dv. Și 
persoana iubită vă dă o veste 
care vă va surprinde plăcut.
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Zâpada-i pe 
creste, frtgufl in

Discuție cu dl Nicolae Timiș, 
viceprimar al orașului Hațeg

- Die viceprimar, în multe dintre locali
tățile județului căldura reprezintă una dintre 
cele mai grele probleme ale momentului. 
Se poate vorbi și la Hațeg despre o aseme
nea dificultate?

- Din păcate și la noi asigurarea energiei 
termice reprezintă o mare problemă pentru multe 
apartamente din zonă. De ce s-a ajuns la această 
situație? în orașul Hațeg a funcționat până în 1990 
o centrală termică, care din motive de nerenta- 
bilitate a fost oprită. Cu to.ate că din 1996, de când 
am venit în primărie, am făcut mai multe demersuri 
pentru obținerea unor cote de gaz acest lucru nu 
a fost posibil. Am mai discutat cu reprezentanții 
Romgaz pentru aprobarea unor cote individuale 
de gaz metan dar acest lucru durează aproximativ 
șase luni, lucru inadmisibil, mai cu seamă că sun
tem în plin sezon rece. în oraș mai mulți cetățeni și- 
au făcut centrale de apartament fără să aibă o 
aprobare legală. Noi am acceptat acest lucru știind 
că nu au alte posibilități de încălzire.

- Câte blocuri au probleme cu asigurarea 
căldurii?

- în afară de centrala numărul unu care încăl
zește două blocuri în Hațeg nu mai funcționează 
decât o centrală care încălzește școala de cartier.

Revenind la întrebarea dumneavoastră în oraș 
locatarii din circa 40 de blocuri se încălzesc cum 
pot. Ar mai fi o posibilitate de încălzire de la cen
trala numărul trei, dar aceasta funcționând pe 
combustibil de calorifer, costurile sunt foarte mari, 
“lux” pe care nimeni nu și-l permite. Din lipsă de 
bani oamenii au renunțat la această formă de 
energie termică și la serviciile SC Prestatorul SA - 
unitate care administrează centrala de față.

- Care este situația în școli, die vice
primar?

- La noi în oraș funcționează două școli gene
rale, un liceu și două grădinițe. Din informațiile pe 
care le avem nu există probleme. Le-am asigurat 
fondurile necesare pentru procurarea de lemne, 
iar cum v-am informat Școala generală nr.2 are 
asigurată căldura de la Prestatorul SA. Dacă aveți 
timp chiar v-aș ruga să treceți prin școli să vedeți 
care este situația. Părerea mea este că din acest 
punct de vedere nu trebuie să fie probleme.

- Dincolo de această mare dificultate, ce 
alte lucruri mal sunt presante?

- Desigur, ar fi multe probleme, dar toate de
pind de buget. Dacă ai bani este simplu. Sperăm ca 
de la 1 ianuarie, în condițiile în care se deschide o 
altă perspectivă asupra bugetului, să avem bani 
mai mulți, situație în care 40 la sută din impozitul pe 
salarii va reveni primăriei. Am încercat să jalonăm 
un proiect al bugetului pentru 1999 din care rezultă 
o sumă mai mare cu aproximativ un miliard decât 
cel din '98, la care se mai adaugă și veniturile 
noastre proprii, precum și subvențiile de la buget.

c<ase
•

Zi de început de iarnă autentică la Hațeg. Frig. 
Bate vântul! Deși zăpada se vede doar pe crestele 
munților, sunt minus 7 grade. Știm că în oraș sunt mari 
probleme cu încălzirea locuințelor, așa că nu-i invi
diem deloc pe oamenii locului. O primă surpriză am 
avut-o la intrarea în oraș. Coadă mare ia benzinăria 
de pe șoseaua dinspre Deva. Cam de multă vreme n- 
am mai văzut așa ceva. Zvonurile despre scumpirea 
benzinei circulă cu repezeală, așa că oamenii în
cearcă să-și mai salveze câțiva lei din sărăcie.

Pe străzi oameni puțini. Se merge repede. Nu 
se mai stă la taclale pe la colțuri. Vântul și frigul îi 
ține pe cei amatori de șuete prin case.

Se pare însă că iarna nu-i sperie chiar așa 
tare pe gospodarii orașului. în zona centrală 
spațiile verzi sunt bine orânduite. Straturi săpate, 
curățenie. S-au plantat și flori deși cine știe cât o 
să reziste. La troița din centru poate fi văzută o 
coroană din flori proaspete. Este un semn al înaltei 
aprecieri față de cei ce astăzi nu mai sunt. Dar 
este și un îndemn al încrederii în ziua de mâine.

Am intrat și în câteva magazine. Cumpărători 
sunt foarte puțini sau deloc. în magazine este frig, 
în unele temperatura este mai scăzută decât afară. 
Cheltuielile cu căldura sunt foarte ridicate, ni se 
spune. Se pierde mult agent termic, așa că s-a 
ales această soluție. De altfel nu este o noutate. 
Situația durează de câțiva ani. Mărfuri sunt prin tot 
felul de magazine. Banii sunt puțini, o parte dintre 
firmele de bază ale orașului funcționează la limita 
existenței.

Am ajuns și pe străzi mai lăturalnice. Spiritul 
gospodăresc nu lipsește în multe locuri. Străzi 
curate, aranjate, gropi acoperite cu pietriș. Strada 
Traian, bunăoară, precum și cele din preajmă.

Nu vă recomandăm însă nicidecum să ajungeți 
pe strada Teilor sau pe cea cu numele de “Gal
bena”. Prima, de exemplu, jumătate era acoperită de 
apă în ziua prezenței noastre acolo. Sau, mai exact, 
cu gheață. Din discuțiile cu oamenii am înțeles că 
uneori pe aici nu se poate circula “numși cu barca”. 
Casele sunt de fapt niște cocioabe în ruină.

Este adevărat, în zonă locuiesc multe familii de 
țigani, dar asta nu înseamnă că respectivele străzi 
să nu se bucure de atenția edililor. “Nu suntem toți 
țigani - ne spunea revoltată o doamnă. Pe stradă s- 
a mai adus ceva nisip și prundiș, dar nu este 
suficient. Astă iarnă - mai spunea Maria B., mi s-a 
furat porcul din coteț. Ne simțim neglijați și lăsați în 
voia soartei de cei de la primărie. Să nu uite că și 
noi i-am votat”.

Până una alta, la Hațeg pe aceste străzi, și nu 
numai, bate vântul în casele oamenilor. Cu toate 
acestea, ei nu și-au pierdut dinamismul, dârzenia și 
volubilitatea ce-i caracterizează. Așa au fost din- 
totdeauna, de ce ar fi acum altcumva? Chiar dacă 
vremurile nu sunt prea prielnice pentru multi dintre ei.
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în prag de an nou

Va avea
Hateâul o 

nouă piață?
♦

Se pare că dl Septimiu 
Pipau, administratorul firmei 
care construiește noua piață 
a orașului, vrea să se țină de

| cuvânt. Ultima promisiune a 
făcut-o acum câteva zile: 
“Piața descoperită va fi gata 
la 1 decembrie!”

Așa să fie, domnule.
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Servicii în
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construcții♦
O discuție foarte scurtă 

am avut-o și cu dl Aron Turc. 
Se ocupă de servicii în con-1
strucții și administrează o | 
firmă ce se numește SC ■ 
"Pax Orion Serv" SRL. *

Cele mai multe lucrări au ■ 
I fost executate pentru Admi-1
| nistrația taberelor Deva. De | 
| la lucrări de consolidare,
■ până la cele mai noi, firma
■ prestează o gamă largă de 
I servicii către cetățeni.
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Clubul
elevilor
propune

\S
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Cu ochii pe 
drumul de

centura
Demarată in urmă cu 

ani buni construcția unei 
șosele de centură în Hațeg 
bate pasul aproape pe loc 
din lipsă de bani. Urmare a 
mai multor intervenții la 
factorii de decizie de la Bu
curești, Primăria Hațeg a 
primit pentru 1998 doar 
500 milioane de lei. Lungi
mea totală a drumului de 
centură este de doi kilo
metri, dar din lipsă de bani 
lucrările au întârziat foarte 
mult. După unele estimări 
finalizarea acestui obiectiv 
va mai dura câțiva ani, în
trucât este nevoie de foarte 
mulți bani, numai podul 
peste râul Galbena costă 
undeva la peste trei mili
arde de lei.

Pagină realizată de 
Valentin NEAGU, 
Cornet POENAR 

Fotografii: Traian MÂNU

Câinii vagabonzi - un 
pericol pentru oameni și 

animale!
O scurtă discuție, dar interesantă, am avut-o recent cu 

Petru Crăciunesc, pădurar ia Rezervația de zimbri Hațeg. 
A sosit iarna, iar probleme sunt destule, ne spunea dânsul. 
Prima și cea mai importantă este asigurarea hranei 
pentru animale. Cu serioase eforturi s-a realizat acest 
lucru și se speră a se trece cu bine peste această 
perioadă.

Un lucru insă îi neliniștește pe pădurar. Câinii 
vagabonzi. Aceștia s-au sălbăticit și au ajuns foarte 
periculoși. Mai periculoși chiar decât lupii. Sunt in haite și 
atacă oamenii.

Până in prezent nenorociri nu s-au întâmplat, dar mai 
muiți căpriori au căzut victime. Exemplare pregătite 
pentru vizitare.'

- Marele pericol - ne spunea di Crăciunesc - este că o 
parte din acești câini sălbăticiți în pădure i-am văzut prin 
centrul orașului Hațeg. S-au întâmplat cazuri când oamenii 
au fost atacați.

Sperăm ca acest avertisment să ajungă și ia urechile 
edililor orașului.

în aită ordine de idei, di Petru Crăciunesc ne-a precizat 
că în prezent încasările sunt firave, vizitatorii fiind tot mai 
puțini. într-o lună de vară acestea ajung ia 3 milioane de 
iei, acum însă doar ia un milion.

în interiorul rezervației există și posibilități de cazare 
pentru turiștii iubitori ai naturii. Camere cu două paturi, 
baie, apă caldă. Prețui este modest față de alte hoteluri: 
50.000 de iei un pat. O precizare se impune însă. Pentru 
vizitatori cazarea se face doar cu acceptul Ocolului silvic 
Hațeg.
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De la gazeta “Clubului 
elevilor” am aflat câteva 
chestiuni de interes. Aici se 

I organizează pentru copii cer- 
| curi de informatică, construc

ții radio și electronice, foto- 
pictură, “Atelierul fanteziei”, 
instrumente muzicale ș.a.

Gazeta de pe perete este
cam prăfuită și neglijată, dar | 
sperăm ca acest lucru să nu | 
se reflecte și în cursurile ■ 
anunțate.
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Se pare ca elevii Școlii generale nr.2 nu vor răbda de frig in această iarnă

Canalizarea

'y

orașului pe rol
Dincolo de marile greutăți pe 

care le generează în Hațeg lipsa 
agentului termic în cea mai mare 
parte a locuințelor din blocuri, 
canalizare^ orașului nu este 
nici ea prea departe. în urma ex
tinderii construcțiilor și a neco- 
relării cu sistemul de canalizare 
în prezent 25 la sută din oraș 
(străzi) nu au rezolvată pro
blema evacuării apei menajere. 
Autoritățile orașului spun că, 
acum când batem la poarta mile
niului trei, să nu ai canalizare 
este o problemă destul de deli
cată, motiv pentru care s-a de
marat un proiect ce cuprinde 

ktoate străzile fără canalizare și

prețul de cost. Se speră de ase
menea ca în anul 1999 să se ob
țină o parte dintre fonduri pentru 
demararea lucrărilor aferente.

Adrese fără prea
mare ecou

Cu toate că Legea nr.112 pri
vind transformarea asociațiilor de 
locatari în asociații de proprietari a 
apărut de circa doi ani, iar ter
menul limită de înființare a aces
tora bate la ușă, în Hațeg dintr-un 
total de 19 asociații numai cinci s- 
au transformat conform legii. De 
la nivelul primăriei locale s-au fă
cut cinci-șase adrese prin care 
se solicită demararea acțiunii de 
transformare impusă de lege, dar 
ecoul adreselor și-a atins scopul 
doar în proporție de 25 la sută.

Mai mulți locuitori din oraș cu 
care am stat de vorbă sunt de 
părere că această întârziere are 
la bază dezinteresul față de bu
nurile în comun, precum și o sțare 
de nemulțumire pe fondul condi
țiilor de locuit din unele blocuri. ■

. Lucrări edilitar-
gospodărești

Pentru anul 1998 din bugetul 
local numai pentru lucrări de re
parații străzi și iluminat s-au alocat 
fonduri de circa 750 milioane de 
lei. Cu acești bani s-a turnat asfalt 
pe o porțiune de doi kilometri, iar 
pe alte zece străzi s-au montat 
lămpi de iluminat pentru a se crea 
condiții optime pentru deplasarea 
pe timpul nopții. De asemenea s- 
au mai confecționat 12 bănci și

Liniște și ordine publica
Orașul Hațeg - așezare cu 

oameni liniștiți și la locul lor - nu 
creează mari dificultăți detașa
mentului de gardieni publici din 
localitate.

După cum ne-a precizat, 
între altele, dl Cornel Vasiloni, 
șeful detașamentului Hațeg, pro
blemele cele mai frecvente sunt 
date de conducătorii auto care 
nu respectă semnificația indica
toarelor rutiere și parchează în 
zonele cu interdicție. Numai în 
prima jumătate a lunii în curs au 
fost aplicate un număr de 20 de 
amenzi.

Pentru a preveni evenimen
tele în rândul elevilor și a-i de
termina la un comportament ci
vilizat s-a înființat o patrulă 
mixtă cu poliția care are sub 
observație zona centrală. în ca
zurile când au fost depistați 
elevi care au aruncat hârtii pe

jos aceștia au fost puși la cură
țenie.

Contrar altor localități, la Ha- 
'țeg gardienii publici au primit toți 
banii de la Consiliul local, iar 
întârzieri privind salariile din 
acest punct de vedere nu au 
fost.

Șeful Detașamentului Gar
dienilor Publici Hațeg mai spune 
că există o colaborare foarte 
bună cu poliția și cu Primăria 
fapt ce conduce spre soluțio
narea rapidă a unor probleme . 
atunci când apar.

Rabat de la ordinea și re
gulamentul de funcționare al 
Gardienilor Publici nu s-a făcut 
nici în propria ogradă, dovadă 
fiind trei cazuri în care lucrători 
ai acestui detașament au fost 
sancționați cu 5-10 la sută din 
salariu pentru părăsirea zonei 
ce o aveau sub observație.

50 de coșuri de gunoi pentru stră
zile orașului, pentru care s-au 
cheltuit 150 milioane de lei.

Toaletă publică
Deși au trecut opt ani de când 

Hațegul nu mai avea o toaletă pu
blică recent s-a luat o hotărâre la 
nivelul conducerii orașului de a fi 
reintrodusă în circuitul public. S-au 
alocat 30 de milioane de lei pentru 
redeschiderea acestei utilități 
pentru trecători, întrucât în orice 
aglomerare umană un asemenea 
“obiectiv" se impune de la sine, 
fiind un element de civilizație 
primar.

Prea multi consilieri
Un sondaj de opinie pe care I- 

am efectuat în rândul mai multor 
cetățeni ai Hațegului relevă faptul

că în Consiliul local ar fi prea 
mulți consilieri. Astfel la o po
pulație de 12400 locuitori sunt 
19 consilieri, față de alte loca
lități unde la un număr de 80- 
90000 de locuitori sunt 21 sau 
23 de consilieri, aceeași opinie 
împărtășind-o și unele persoane 
din conducerea primăriei.

Interlocutorii noștri au mai 
apreciat că reducerea numărului 
de consilieri la 9-11 ar fi foarte 
benefică și ar conduce la eco
nomii de bani, având în vedere 
că indemnizația netă a unui con
silier orășenesc pentru o lună 
se ridică la aproximativ 970000 
de lei.

în aceste condiții s-ar eco
nomisi undeva la peste 100 de 
milioane de lei, bani care ar pu
tea fi folosiți în școli, grădinițe 
sau în alte scopuri gospodări
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Eîntotdeauna și pretu
tindeni, femeile 

care dau viață copiilor alcă
tuiesc acel tulburător singu
lar numit MAMA. Iar mama 
toarnă în viața pe care o 
plămădește căldură, bună
tate, cinste.

- Mi-e drag să vorbesc 
despre mamăle mele. Pentru 
mine cuvântul mamă este 
mai presus de orice. Se în
tâmplă rar să cunoști, să simți 
aproape de sufletul tău trei 
mame, fiecare cu bunătatea 
ei, cu frumusețea ei sufle
tească. Cum să vă spun? 
Cred că fiecare în parte a 
depănat un ghem de calități 
care trebuie respectate.

N-am știut despre 
existența celor trei mame în 
viața doamnei Florica Popa. 
De altfel, n-am stat niciodată 
de vorbă mai îndeaproape. O 
cunoscusem, cu mulți ani în 
urmă, ca vânzătoare în 
magazinul alimentar nr. 23 
de pe bdul Libertății, din Deva, 
de unde mă aprovizionam de 
obicei. Am regăsit-o, deunăzi, 
tot într-un magazin alimentar 
- unitatea nr. 18, de pe str. 
A.Mureșanu, din Deva. Un 
magazin cochet, curat, bine 
aprovizionat, aranjat cu mult 
bun gust, în care îți face 
plăcere să zăbovești. M-am
bucurat s-o regăsesc pe dna ' creșterii copiilor. A lucrat la 
Florica, după mai bine de 
patru ani, la fel de tânără, de 
frumoasă, de binevoitoare. Și,r---------- -----_
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întrebând-o de unde a deprins 
îndeletnicirea pe care o 
practică cu atâta plăcere, cu 
oricare dintre cumpărători, mi- 
a răspuns: “Din familie, 
mama..." Dându-mi seama că 
este vorba, de fapt, despre 
mama soacră a dnei Florica, 
am adăugat:

- Mă bucur s-aud că-i 
spuneți mamă.

- Dar cum aș putea altfel? 
- se întreabă dna Florica. Și 
frumoșii ei ochi se scaldă în 
lacrimi. îmi este mamă! Eu 
sunt, de fel, din județul Bihor. 
M-am născut într-o familie 
numeroasă, cu multe pro
bleme. La doi ani și jumătate 
am fost înfiată de o mamă 
deosebită. Mama Marea Lazăr, 
și m-a crescut cum nimeni 
altul aici, în zona Bradului, 
împreună cu soțul dumneaei, 
tată adevărat! Dar nu m-a 
despărțit de mama Anisia, 
care mi-a dat viață. Mă ducea, 
chiar și de două ori pe an, în 
satul din județul Bihor, să-mi 
văd părinții, frații și surorile. 
Mama Marea, ca să fie 
aproape de mine și în timpul 
când am fost elevă de școală 
generală și de liceu, și-a 
părăsit sătucul din Zarand și 
s-a mutat la Deva. A fost o 
mamă cum rar se întâlnește. 
Cred că a fost predestinată

Casa de copii de pe Barițiu, 
unde a fost numai suflet. Mi-a 
crescut, cu o dragoste fără

margini, și pe Diana și 
Corina, fiicele mele care 
acum sunt mari, liceene. 
Doar de câteva săptămâni 
mi-am scos haina de doliu, 
că a trecut un an de când 
mama mea s-a stins 
lăsându-mi în suflet o durere 
adâncă. Ultimii doi ani mi-au 
fost foarte grei - cu boală, cu 
decese: s-au stins din viață și 
părinții care m-au crescut, și 
tata din Bihor. Foarte greu mi- 
am regăsit echilibrul 
sufletesc.

Mărgăritarele ochilor nu 
mai pot fi zăgăzuite. 
Lacrimile îi scaldă obrajii.

- Bunul Dumnezeu a 
rânduit să o simt aproape de 
sufletul meu pe mama Ana- 
Maria, a treia mea mamă, 
care nu poate fi numită 
soacră, ci mamă adevărată. 
O mamă care m-a ajutat și 
mă ajută continuu, din toate 
punctele de vedere. E o 
mamă luptătoare, care ne 
îmbărbătează și ne 
încurajează pe toți ai casei, 
care ține pasul cu vremea, 
ne dă pur și simplu tinerețe. 
E o mamă modernă, în cel 
mai corect înțeles al 
cuvântului, de la care învăț 
neîncetat. Din înțelepciunea 
fiecărei mame am învățat cât 
am putut. Fiecare a turnat în 
mine ceva din sufletul ei. Aș 
vrea să fiu ca ele: să fiu 
MAMĂ

Lucia LICIU
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ORAȘUL

BOLNAV
întunericul s-a învolburat 
Din orașul bântuit 

de fantome 
Umbrele s-au trezit 
Și se plimba nestingherite 

pe străzi 
Văzduhul respiră crinii uciși 
Moartea stă atârnată 
De fire ne văzute 
Și așteaptă.* * *

Elena Monda Liuhka lucrând la o mașină de tipărit a 
Cooperativei “Astra” Deva.

Foto: Traian MÂNU

Fericirea... 
în definiții »

* ,,a te vedea frumos în 
oglinda propriei tale conștiințe".

J. Nunez de Arenas
* ,,curgerea frumoasă a 

vieții".

> Laptele degresat este la fel de nutritiv ca 
și cel integral, pentru că sărurile minerale și calciul 
rămân în proporție de 100% și în laptele degresat. 
Aportul caloric este însă de 68% față de 100% 
pentru laptele integral.

> Conservele conțin tot atâtea vitamine ca și 
alimentele fierte sub presiune sau fierte în apă după 
metoda tradițională.

•R IR
> Orice prăjitură sau cremă se face și cu 

un praf de sare, iar pentru cozonac se pune o 
linguriță plină de sare la 1 kg de făină.

> Oul este bogat în colesterol, dar vinovat 
de asta este doar gălbenușul. Un ou aduce 
organismului 250 g colesterol (cât 100 g de unt). 
De aceea este recomandat să consumăm doar 4 
ouă pe săptămână.
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Zenon
* ,,să dorești cele ce trebuie 

să fie dorite!”
Menedemos

* ,,nu e răsplata virtuții ci 
însăși virtutea".

B. Spinoza
* ,,a simți că viața ta este 

folositoare celorlalți".
A. Gide

Al. Vlahuță
* ,,cea mai crudă dintre 

arme în mâinile Timpului".
P. Valery

* ,,numele unui fluture 
frumos ce zboară și după care 
alergi; când l-ai atins, e mort..."

L. Ratisbonne

Selecție de Hie LEAHU

£
e Coșu/efe__ eu__ciuperci.

Cantități: 4 gulii, o ceapă tocată, 
250g ciuperci tăiate felioare, o 
ceașcă orez, 3 linguri ulei, o 

■ină, c lingură margarină 
., c linguriță zeamă de 

lămâie, zahăr, sare, piper, 
pătrunjel verde tocat. Guliile se 
curăță de coajă și se fierb puțin în 
apă cu sare; se scurg, se taie în 
jumătăți care se scobesc cu o 
linguriță (din ce se scobește și cu 
apa în care s-au fiert se poate 
face o supă de gulii). Se pregă
tește umplutura călind puțin 
ceapa în ulei, apoi cu orezul 
spălat, ciupercile felii, sarea, 
piperul și puțină apă, amestecul se 
fierbe până scade apa și se umplu 
guliile; jumătățile umplute se pun 
într-o tavă unsă și peste ele se 
toarnă un sos din făină, o ceașcă 
de zeamă în care au fiert guliile, 
margarină, zahăr, sare și piper, 
zeama de lămâie și la urmă 
pătrunjel. Tava se dă la cuptor la 
foc potrivit.

9 Qornulețe___ qu___ nucă.
Cantități: 250g făină, 3 linguri rom 
(sau coniac), 200g zahăr, 250g 
margarină vegetală, 4 linguri miez 
de nucă tocată, 3 linguri zahăr 
pudră, sare. Se încălzește puțin 
margarina, se pune într-un 
castron, se adaugă zahăr tos, 
treptat, și se freacă spumă. După 
omogenizare se pune sare după 
gust, nuca, mestecându-se în 
sensul acelor de ceasornic. Se 
adaugă făina în ploaie, romul 
(coniacul) și se amestecă bine. 
Se întinde aluatul în formă de 
cerc, gros de o jumătate de deget 
și se taie sub formă de rază, apoi 
se rulează fiecare bucată de la 
capătul lat spre cel ascuțit. Se 
pun în tavă și se coc 25 de 
minute. încă fierbinți se dau prin 
zahăr pudră.

Cum să ne îngrijim dantura

Mă-ntorc în amintirea acelei 
ierni, 

Când zăpezile teșeau 
povești 

Cu fantasme albe
Covoarele de nea 

ne duceau 
Spre tărâmuri necunoscute 
Eu eram fulgul,
Ce-n palma ta poposise, 
Așteptând să te joci
Cu propria-mi copilărie.

Elena MONDA L/UBKA

Buna cuviință oriunde și oricând

Condoleantele; decesul [I]
Prezentarea condoleanțelor se face numai cu ocazia deceselor. A 

prezenta cuiva condoleanțe înseamnă a participa la suferința lui. 
Condoleanțele pot fi directe, scrise sau telegrafiate. Nu se prezintă prin 
telefon; comoditatea nu este compatibilă cu gravitatea evenimentului. 
Telegrama este potrivită.

Decesul, ziua, ora și locul înmormântării se anunță rudelor și 
prietenilor direct sau telefonic, celorlalți prin presă. Anunțarea morții 
este o obligație a familiei. Tot o obligație este și prezentarea de 
condoleanțe familiei îndoliate de către cei intimi.

Se vine la casa îndoliată între orele 11 și 20, într-o ținută sobră șf 
corectă, nu elegantă. Nu se poartă negru exagerat, dar nici culori vii sau 
desene înflorate. Doliul este rezervat familiei. Bărbații din afara familiei 
nu vor purta cravată neagră, ci o culoare decentă, închisă. Femeile se 
pot farda discret, nu se vor parfuma.

Se vor prezenta condoleanțe membrilor familiei în ordinea în care se 
întâlnesc, afecțiunea sporind față de cei mai apropiați defunctului. în 
aceste momente eticheta dispare, lăsând loc numai omeniei și bunului 
simț, înțelegerii, respectului și afecțiunii pentru familia îndurerată.

în general, nu se oferă mâncare și băutură; dacă tradiția și 
obiceiurile locului sunt altele, se va proceda în consecință.

Prezenta la înmormântare este obligatorie pentru rude și 
cunoștințele apropiate. Este indicată și participarea vecinilor, a 
colegilor, a persoanelor care au avut legături de serviciu sau oficiale cu 
cel dispărut sau cu familia acestuia.

La înmormântare se va veni din timp, cu cel puțin 15 minute 
înainte de ora anunțată.

Cei apropiați vor trimite sau aduce flori în număr par. O vor face 
discret, fără demonstrație; nu vor afișa vizibil panglica jerbelor sau 
coroanelor. (Va urma) 

O dantură trebuie să fie 
frumoasă, dar aceasta nu este 
suficient - ea trebuie să fie și 
sănătoasă. O dantură frumoasă 
este definită de: existența pe 
arcadă a tuturor dinților, 
așezarea simetrică în raport cu 
cele două părți ale arcadei res
pective; culoarea albă, strălu
citoare a dinților; alinierea lor 
unul lângă celălalt, neînghesuiți 
și nedeplasați din poziția lor 
normală.

O dantură care prezintă 
dinți negricioși, roși de carii 
dentare, având forme și 
dimensiuni neregulate, deza

vantajează chiar și o față

perfectă. Ereditatea, greșelile în 
alimentație, mestecarea insu
ficientă a alimentelor, îngrijirea 
precară a dinților sunt cauzele 
multor afecțiuni dentare.

Pentru a avea dinți frumoși 
și sănătoși sunt necesare 
organismului vitaminele A, C și 
D. Fructele, laptele, legumele 
crude conțin cantități bogate de 
vitamina A și C. Vitamina D 
poate fi completată prin 
administrarea de untură de 
pește.

Frumusețea dinților depinde 
însă și de îngrijirea lor 
sistematică, prin curățirea 
regulată, dimineața și seara,

folosind pasta și periuța de dinți 
cât și apa de gură. Apele de 
gură sunt soluții alcoolice care 
conțin substanțe aromatizate și 
antiseptice. Clorofila din unele 
preparate pentru îngrijirea 
dinților are acțiune deodo- 
rizantă. Periuța nu trebuie să fie 
nici prea aspră nici prea moale 
și trebuie menținută foarte 
curată. Majoritatea specia
liștilor recomandă periuțele din 
păr de porc și evitarea celor 
din nylon. Este bine să se 
folosească, alternativ, două 
periuțe de dinți, strict personale, 
schimbându-le din două in două 
zile.,

LABORATOR
Z> Pentru un ten ridat și 

sensibil se recomandă o mască pe 
bază de produse lactate: 2 linguri 
brânză de vacă se amesjecă cu 2 
linguri miere de albine, frecându- 
se până la omogenizare. Se 
menține pe față 10-15 minute; se 
îndepărtează cu apă călduță, apoi 
se spală obrazul cu apă rece

O Pentru tenul uscat se 
recomandă compresele pe bază 
de plante: infuzie de sunătoare 
sau de gălbenele. Măștile 
folosite vor fi cele din derivate ale 
cerealelor: se amestecă trei 
lingurițe tărâțe de grâu cu o 
linguriță miere de albine și 1/2 
linguriță glicerină; altă mască: 
puțină drojdie de bere se dizolvă 
cu o linguriță miere de albine sau 
drojdia de bere proaspătă (25g) 
se amestecă cu infuzie de 
mușețel. Măști pe bază de 
produse lactate: caimac de lapte 
amestecat cu morcovi răzuiți pe 
răzătoarea mică sau 50g brânză 
de vacă, un gălbenuș de ou și o 

k lingură ulei de porumb.

O altă mască indicată 
tenului uscat este aceea de ulei 
cald: un strat subțire de vată 
bine îmbibată în ulei vegetal, 
ușor încălzit se aplică pe față 
(exceptând pleoapele și zona 
din jurul ochilor). Peste vată se 
întinde tifon și pe deasupra se 
așază un prosop împăturit de 
câteva ori. Se îndepărtează 
după 20-30 de minute, cu apă 
caldă, și apoi obrazul se 
pudrează cu puțină pudră.

O Pentru___ tenul__ gras,
seboreic se recomandă aplicarea 
unei măști de iaurt timp de 10 
minute de 2 ori pe săptămână. 
Alt remediu: lapte crud 
amestecat cu zeamă de lămâie.

O mască cu efectul dorit, 
pentru tenul gras, este urmă
toarea: se rade un morcov și se 
amestecă cu o linguriță zeamă 
de lămâie; după îndepărtarea 
măștii se tamponează fața cu 
infuzie de cimbru (o lingură 
cimbru se opărește cu 2 linguri 
apă clocotită și se strecoară).

O hrană diversificată asigură necesarul de vitamine. Câteodată se impune 
însă o mică suplimentare, mai cu seamă în anotimpurile reci ori Tn anumite 
împrejurări.

In cazul că sunteți surmenată, vitaminele sunt cele din grupa B, mai ales B1, 
B6, B12, alăturate vitaminei C. Acestea contribuie la dezvoltarea rezistenței 
psihice și menținerea tonusului fizic. Nu există risc de hipervitaminoză.

Dacă țineți regim de slăbit, înseamnă să mâncați mai puțin, adică o reducere 
și a cantității de vitamine. Pentru a evita riscul unei carențe, este recomandabil 
ca pe tot parcursul regimului să luați, zilnic, 2-3 comprimate de complex de 
vitamine (Multivita Plussz, Electovit). Dacă regimul alimentar este sărac în 
lactate, adăugați un surplus de calciu (un comprimat de 500 mg).

Dacă sunteți răcită, se ia o doză mare de vitamina C: 3 comprimate de 500 
mg zilnic, chiar de la primele simptome de răceală sau gripă. Acest tratament va 
stimula rolul imunitar al organismului. Hipervitaminoza nu este nocivă, deoarece 
surplusul de vitamina C este eliminat prin urină, organismul luându-și cât trebuie 
din doza administrată. 
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Factura care “mușcă” adânc 
și cu impertinență

neagră biroul de relații cu 
publicul: “V-ați lămurit, 
doamnă?". “Da, m-am lămurit... că 
trebuie să plătesc întreaga 
factură de aproape un milion de 
lei, convorbiri “eu și tu” de 700 
de mii de lei. Eu nu am folosit 
niciodată "linia fierbinte" dar sunt 
contabilizate pe postul meu 
telefonic și trebuie să le plătesc”.

Știți cât mi-a trebuit ca să-mi 
lămuresc toate semnele de 
întrebare și să obțin și lista 
convorbirilor pe perioada 
facturată? Nici 5 minute; și pentru 
asta am stat aproape două ore 
la ușa Romțelecomului! Dar m- 
am lămurit și de ce trebuia să mă 
duc personal acolo ca să 
primesc explicații. O asemenea 
informație Romtelecomul o vinde, 
nu o dă cum ar fi normal, logic, 
civilizat. O vinde cu 7600 de lei. 
Funcționara sa a apăsat pe 
câteva taste ale calculatorului și 
a avut răspunsul la întrebarea 
mea - ce înseamnă “alte 
prestații" în câteva secunde. 
Erau două convorbiri în 
străinătate, pe care le 
efectuasem într-adevăr, și care 
în loc să fie înregistrate la 
“convorbiri prin 971” fuseseră 
înregistrate ca “alte prestații". 
Puteam primi telefonic o 
asemenea informație? Puteam 
dacă Romtelecomul ar avea 
măcar o fărâmă de respect față 
de abonații săi dar nu are. Și dacă 
citiți cu agenție presa veți vedea 
că nu e doar o boală locală ci 
una de sistem. Dar lasă că vin ei 
grecii și americanii (cei care au 
cumpărat pachetul majoritar de 
acțiuni la Romtelecom și cei care 
urmează să managerieze 
activitatea acestui prestator de 
servicii) și poate îi învață și pe-ai 
noștri ce înseamnă respectul 
pentru omul de pe urma căruia 
trăiesc.

Cât despre escrocheria 
sentimentală care este serviciul 
DIAL-PHONE pusă la punct în 
cârdășie de Romtelecom și 
câteva posturi centrale de 
televiziune - cu alt prilej.

Ion CIOCLEI ............................. '

Au sosit facturile telefonice 
pe luna noiembrie. Au sosit în 
plicuri elegante, aduse de poștaș 
odată cu abonamentul la ziar, cu 
altă corespondență sau pur și 
simplu poștașul a făcut drumul 
doar ca să ți-o pună în cutia 
poștală.

“Și ăsta-i fapt de presă? - vezi 
zice dv - facturi telefonice au venit 
și vor mai veni!”.

Este fapt de presă și să vedeți 
de ce.

Factura mea (20358/HDE/ 
1998) îmi ridica două semne de 
întrebare în privința elementelor 
din care se constituia totalul și 
anume serviciul efectuat pentru 
postul meu sub indicativul "Dial- 
phone" și indicativul “alte prestații" 
totalizând ceva peste 200 de mii 
de lei în factura telefonică pe o 
lună.

Am apelat numărul 204345 
care ar trebui să fie numărul 
biroului de relații cu publicul al 
Romtelecom Deva dar care nu 
este făcut cunoscut abonatului 
pe factura telefonică în formula 
clasică “orice alte informații la 
telefonul..."

Vocea unei persoane, altfel 
amabilă, m-a lămurit că “Dial- 
phone" înseamnă convorbiri pe 
liniile speciale (nu “linia fierbinte”, 
sunt om serios) și dacă doresc 
lămuriri în legătură cu indicativul 
“alte prestații" să poftesc la biroul 
de relații cu publicul.

M-am înființat a doua zi. M-am 
așezat la "coadă" la ora 9 și am 
părăsit deloc onorabila instituție 
a Romtelecom la ora unsprezece 
fără un sfert. Aveam înainte vreo 
14 "reclamagii”. Am lăsat în urma 
mea încă 10.

Ce-ți pot auzi urechile la o 
asemenea “coadă” e de domeniul 
absurdului. Cred că eram acolo 
clientul cu cea mai mică factură 
telefonică, doar vreo 448 de mii 
peste valoarea abonamentului. 
Erau acolo oameni cu facturi de 
câte 900 de mii, un milion și ceva. 
Ba, un confrate de suferință s-a 
trezit cu o factură de două 
milioane de lei. Am întrebat-o pe o 
doamnă care părăsise verde- 

--

Se preconizează 
înființarea Băncii 

f

Române de Credit Local
Făcând obiectul unui proiect legislativ, Banca Română de Credit 

Local(BRCL) își propune să fie un organism abilitat să acorde 
împrumuturi autorităților administrației publice locale pentru finanțarea 
dezvoltării, extinderii, modernizării, retehnologizării, reabilitării sau 
realizării de noi obiective de infrastructură locală care servesc la 
realizarea activităților de interes public județean sau local. Rolul 
băncii este deci de a completa, din fonduri proprii și atrase, resursele 
financiare ale autorității administrației publice locale prin acordarea de 
credite avantajoase cu dobânzi variind între 10-15 la sută.

Urmând să fie o bancă specializată, la îndemâna exclusivă a 
administrației publice locale, Banca Română de Credit Local va 
beneficia de anumite facilități cum ar fi scutirea de plata impozitelor și 
taxelor pe o perioadă de 5 ani, precum și posibilitatea obținerii de 
garanții din partea statului pentru creditele angajate de pe piața de 
capital. Capitalul social al băncii este fixat la 50 de miliarde de lei, 
împărțit la 50 de milioane de acțiuni cu valoarea nominală'de 1000 de 
lei fiecare. Capitalizarea băncii urmează a fi făcută preponderent de 
către instituțiile autorității publice locale. Participarea acestora la 
capitalizarea băncii facilitează armonizarea intereselor comerciale cu 
cerințele sectorului public. Dat fiind trendul economic negativ, banca 
va avea, inițial, o orientare mai redusă spre profitabilitate fiind axată 
spre finanțarea cu costuri cât mai reduse ale sectorului public.

Dorind să devină membru fondator al B.R.C.L., la ultima ședință 
de Consiliu, Primăria Hunedoara a aprobat participarea cu 100 de 
milioane de lei din bugetul local la capitalizarea băncii.

A. SĂLĂGEAN

'Cupa Unirii’’ la 
Turism Montan.
în zilele de 27-29 noiembrie a c. în 

peisajul de basm al Munților Retezat se 
va desfășura concursul de turism mon
tan dotat cu „Cupa Unirii". Organizat 
de Direcția Județeană pentru Tineret și 
Sport Hunedoara-Deva, Clubul de turism 
montan „Amicii Retezatului” Deva și 
Comisia Județeană „Sportulpentru toți” 
concursul se adresează echipelor for
mate din minim trei concurenți - masculin, 
feminin și mixt. Cazarea participanților 
se va asigura la cabana Gențiana, 
situată la altitudinea de 1670 metri pe 
Valea Pietrele, participarea la concurs 
fiind condiționată de posedarea 
echipamentului turistic adecvat 
parcurgerii unor ture de iarnă la mari 
altitudini. Probele concursului sunt 
următoarele: regularitate - parcurgerea 
unui traseu cu diferența de nivel de 
maximum 1000 metri și cel mult șase ore 
de mers; orientare turistică: proba de 
cunoștințe privind geografia, flora, fauna 
și turismul din Munții Retezat: orob.a 
culturală (facultativă) care se va puncta 
și premia în afara clasamentului. Pe 
lângă marele trofeu „Cupa Unirii” 
organizatorii asigură primilor clasați cupe 
și premii în bani.(C.M)

Albert Einstein spunea că:
“Dacă ar dispărea albinele de pe 
suprafața globului, omul ar mai 

avea doar patru ani de trăit”
Adeseori, profesioniști sau nu, ne întrebăm: ce 

știm este oare suficient în legătură cu rentabilitatea 
creșterii albinelor? încercând să răspundă la 
această întrebare, prof.dr. Nicolae Vasilescu 
dezvoltă acest subiect în revista România apicolă 
nr.10 (luna octombrie) din acest an, pornind de la 
învățăturile lui Dromihete, care ne-a lăsat porunca: 
“Să nu uităm albinăritul”. Datele prezentate atestă 
faptul că apicultura este o îndeletnicire străveche 
care se practică, evident, numai din considerente 
economice, de rentabilitate, având în vedere că 
mierea - ca aliment și medicament - are o piață largă 
și permanentă de desfacere în țară și la export.

Datele statistice ne arată că în diferite perioade 
apicultura a înregistrat oscilații imprevizibile în privința 
numărului de stupi și, implicit, a producției de miere. 
Astfel dacă în 1939 în țara noastră existau peste 
472 mii de familii de albine, în 1945 numărul acestora 
s-a redus la numai 279,8 mii familii. De asemenea, în 
perioada considerată de avânt 1954-1989 numărul 
familiilor de albine a cunoscut o creștere de la 444 
de mii la 1418 mii, sporul mediu anual fiind de aproape 
28 mii de stupi.

Urmând cursul întregii agriculturi și economii, în 
peiioada 1991-1998 apicultura românească a 
cunoscut un regres accentuat față de 1989. 
Edificator este, spre exemplu, faptul că în 1994 
numărul stupilor reprezenta abia 50 la sută față de 
cei existenți în 1989. în ceea ce privește producția 
de miere, aceasta a sporit de peste 6 ori în 1988, 
față de 1950, dar și în perioada de după 1990 
rezultatele au fost departe de a exprima potențialul 
de care dispunem.

Pornind de la multiplele aspecte ce le prezintă 
rentabilitatea creșterii albinelor, prof. Vasilescu 
remarcă faptul că pe lângă eficiența economică 
propriu-zisă, care vizează acoperirea cheltuielilor 
și subzistența familiei apicultorului, mai trebuie luate 
în considerare eficiența ecologică, psihologică și 
cea terapeutică.

Abordând aspectele referitoare la rentabilitatea 
ecologică este notabil faptul că, așa cum arată 
observațiile practice și cercetările, în cazul plantelor 
entomofile polenizarea se realizează de către albine 
în proporție de circa 77 la sută. De menționat că în 
livezile polenizate de albine, pe lângă o calitate mai 
bună a fructelor, se obțin și producții cu 40-50 la 
sută mai mari. De aici rezultă nevoia ca în toate 
fermele pomicole și la toate loturile semincere să 
existe stupi care să facă parte integrantă din unitățile 
respective. Albinele asigură polenizarea în proporție 
de 15-60 la sută la floarea soarelui, 20-30 la sută la 
semincere de legume, iar la spanac și la trifoiul roșu 
procentul este mult mai ridicat.

Calculele au demonstrat că valoarea sporului 
de producție agricolă, cantitativă și calitativă, este 
de 10-15 ori mai mare decât producția agricolă 
directă (miere și ceară), ceea ce contribuie nemijlocit 
și la creșterea veniturilor exploatațiilor agricole. 
Potrivit datelor obținute se apreciază că peste 60 la 
sută din întreaga producție agricolă comercializată 
în Italia în anul 1986 poate fi atribuită acțiunii 
polenizatoare a albinelor, valoarea fiind estimată la 
2000 miliarde lire italiene. De altfel nu întâmplător și 
fermierii americani plătesc zeci de dolari pentru 
flecare stup cu care apicultorii vin și-l amplasează 
în câmpurile lor pentru polenizare, lată o problemă 
care la noi este tratată cu prea multă pasivitate, ba 
chiar șl cu indiferență.

Referindu-se la apicultură, Albert Einstein 
spunea că: “Dacă ar dispărea albinele de pe 
suprafața globului, omul ar mal avea doar patru ani 
de trăit. Cu cât există mai multă polenizare, cu atât 
iarba este mai multă, sunt mai multe animale, mai 
muți oameni". Ca urmare este îndreptățită concluzia 
că omul trebuie să se comporte cu responsabilitate 
și cu umilință față de actiyitatea și foloasele aduse 
de albine și de apicultură în ansamblul său.

Nicolae TfRCOB

In atentia cetățenilor
9 9

care intenționează să 
călătorească în Turcia

în conformitate cu 
Acordul între Guvernul Ro
mâniei și Guvernul Turciei, 
pe bază de reciprocitate, 
cetățenii români, posesori 
de pașapoarte valabile, pot 
să intre pe teritoriul Turciei 
fără a fi obligați să obțină, în 
prealabil, viză din partea 
organelor acestui stat. 
Durata maximă de ședere 
pentru flecare Intrare este 
de 2 luni, iar scopul 
călătoriilor nu poate fi decât 
turistic.

Cetățenii români care 
doresc să plece în Turcia la 
muncă 
scopuri 
turistice 
perioadă 
mare de
obțină, în prealabil, viza de 
intrare de la Ambasada 
Turciei la București.

sau pentru alte 
în afară de cele 

și pentru o 
de ședere mai 

2 luni, trebuie să

Pe timpul șederii în 
Turcia, cetățenii români, ca 
de altfel toți străinii, 
trebuie să respecte legile 
și regulamentele acestei 
țări, iar la intrare trebuie să 
aibă asupra lor suma de 
bani 
perioadei 
doresc 
teritoriul 
ționat. 
frontieră 
mod legal, competente 
controleze, în rândul 
tuturor cetățenilor străini, 
fără deosebire de țara de 
origine, dacă posedă 
sumele corespunzătoare.

corespunzătoare 
de timp cât 

să rămână pe 
statului men- 

Autoritățile de 
turcești sunt. în 

să

Serviciul de străini, 
probleme de imigrări și 
pașapoarte Hunedoara

Dorită sau nedorită, mai mult sau mai puțin, 
iama și-a făcut apariția.

Primit cu multă bucurie de către copii și cu 
unele rezerve de către automoboiiști, anotimpul 
“alb” schimbă peisajul ce ne înconjoară. 
Drumurile devin lunecoase din cauza ploilor, a 
zăpezilor și a poleiului, iar vizibilitatea se reduce 
din cauza ceții care apare în special în zona 
apelor curgătoare.

Marele pericol care-i pândește pe un 
conducător auto atunci când rulează în astfel 
de condiții este cei ai derapajului. Acest fenomen 
apare ori de câte ori se pierde aderența dintre 
pneu și partea carosabilă. Este suficientă 
apăsarea ceva mai tare a pedalei de frână și 
autovehiculul începe să “danseze" pe șosea. 
Un dans necontrolat, extrem de periculos, care 
poate provoca răsturnarea mașinii, coliziunea 
ei cu un ait autovehicul, lovirea pomilor de pe 
marginea șosetei și așa mai departe.

De asemenea ia intrare în curbă, datorită 
forței centrifuge, autovehiculul tinde să fie 
aruncat spre exteriorul acesteia, ceea ce duce 
inevitabil ia pierderea aderenței și implicit ia 
"ieșirea în decor".

Atunci când vizibilitatea este redusă, rularea 
trebuie să se facă ia o viteză care să permită 
evitarea oricărui obstacol apărut în față. Pentru 
prevenirea coliziunilor este necesar ca în mers 
să se păstreze o distanță suficientă față de 
mașinile care circulă înaintea noastră lăsând un

spațiu suplimentar pentru oprire în timp utii.
Această recomandare rămâne valabilă și în 

situațiile apropierii cu auto vehiculul de intersecții, 
înaintea marcajelor pentru pietoni sau în 
apropierea stațiilor mijloacelor de transport în 
comun.

Nu trebuie să uităm că opririle șl staționările 
trebuie să se facă numai în locurile unde nu se 
stânjenește circulația partenerilor de drum, iar 
în condiții de vizibilitate redusă prezența mașinii 
trebuie semnalizată prin sistemul de lumini.

Starea tehnică ireproșabilă a autovehiculelor 
este o condiție esențială pentru o deplasare în 
siguranță pe drumurile Iernii.

important de reținut este starea pneurilor șl 
sistemul de climatizare.

Stimați automoblllstll, vă recomandăm să 
evitați deplasările pe distanțe mari, iar dacă 
acestea sunt absolut necesare, informați-vă 
asupra stării drumurilor și a condițiilor meteo de 
pe traseul pe care urmează să-l parcurgeți.

Este bine ca în acest sezon mașina 
dumneavoastră să fie pregătită cu un minimum 
de material antiderapant care vă poate scoate 
din neprevăzutele situații critice.

Adaptați tot timpul viteza de deplasare ia 
condițiile de drum și trafic.

r
BĂNI PENTRU CART
Consiliul local al comunei Băcia, imediat ce a 

primit bugetul rectificat pe acest an, a alocat suma 
de 1 milion de lei bibliotecii comunale pentru 
procurarea de cărți noi. E mult, este puțin? Nu 
contează, dar gestul merită apreciat ținând seama 
că alte consilii locale n-au dat nici un leu pentru 
îmbogățirea patrimoniului bibliotecilor sătești.

APĂ LA SATE
Se află în lucru studiul de fezabilitate privind 

^introducerea apei potabile în satele Boșorod și

r

Lt.coî. Mircea NEGRU
Inspectoratul de poliție ai județului 

Hunedoara
.. '■
Chitid. Pentru acest an a fost alocată de la bugetul 
comunal suma de 22 milioane lei.

PRIN VREDNICIA OAMENILOR
în comuna Băcia există, la ora actuală, în jur 

de o sută de autoturisme proprietate particulară. 
Satele Băcia, Tîmpa, Petreni și Totia au case 
frumoase, toate cu gaz metan introdus recent, 
gospodării îngrijite. Faptul acesta se explică prin 
vrednicia oamenilor - mulți lucrători la CFR, la 
unitățile economice din Simeria, Deva, Călan ș.a. 
Comuna are și un mare număr de pensionari cu 
pensii bunicele.

Traian BONDOR
■Z

D.G.M.P.S. - Oficiul Județean de Foiță de Muncă și Șomaj Deva 
SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, IA DATA DE 24.11.1998

y

'Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Oficiul Județean de Forțe de Muncă și"' 
Șomaj Hunedoara-Deva puteți primi de la Centrul de-Informare și Documentare, Clubul Șomerilor Deva, 
precum și de la Birourile de Forță de Muncă și Șomaj din Hunedoara, Călan, Orăștie, Brad, Simeria, Hațeg, 
^Petroșani, Lupeni, Vulcan, Ilia, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 8.30 - 12.30_____________ y
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L v ------- "Vând Mercedes Cobra,ci

ANIVERSĂRI

• La muți ani profesorului 
Bolof Cornel, om de înalt 
profesionalism și bun coleg. 
Te iubim ... și atât. (4022)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

,cu 
talon tip 123. Tel. 261365 
(4005)

• Vând camionetă Mer
cedes 208 D, 1-,6, înmatri
culată și tractor românesc, 34 
CP. Deva, tel. 094/511953, 
094/515446(5292)

• Vând și montez parbrize 
auto. Deva, Dragoș Vodă, 14, 
tel.225075 (3906)

• SC Iclod SRL Oradea 
vinde carcasă porc și vită la 
prețuri negociabile. Tel. 059/ 
427484, 094 819641, 092/ 
488324(3637)

• Vând jocuri de lumini, 
aparatură audio, mașini fum, 
prețuri mici. Tel. 058/752321 
(3597)

ÎNCHIRIERI

• Caut să închiriez spațiu 
comercial în Devă. Tel. 217176 
(4889)

g* OFERTE DE 
SERVICII

• Concern canadian oferă 
posibilități de câștig pro
porțional cu munca depusă. 
Sunt invitate persoane cu

• Vând convenabil pat pen- mintea deschisă și fără pre- 
tru copil. Tel. 216442. (4900)

• Cumpărtelefoane celulare 
GSM defecte, sparte sau 
codate. Tel. 094 859958 
(4006)

Universul cunoașterii

^osibititateci de a alege

că
țel.

ca-

judecăți. Puteți câștiga până 
la 3 milioane lei/lună. Pre
gătire gratuită pe timpul 
formării. Experiența nu este 
necesară. Pentru progra-

• Vând mașină preparat mări sunați la 054/627527 
sifon, cu aparat de îmbuteliat 
și capsat, mașină de făcut 
clătite, copiator Rank Xerox 
A3-A4, mașină de uscat rufe. 
Informații Deva, tel. 094 
561810,’212057, 218308 

(4900)

•Vând teren intravilan 1500 
mp, zona depozitelor, garaj 
ultracentral 16 mp, chioșc 
alimentație publică în func
țiune, vad excepțional, auto
furgonetă Renault Trafic, an 
fabricație 1988, înmatriculată, 
toateîn Deva. Tel. 094 561810, 
212057,218308(4900)

• Vând apartament 3 ca
mere, Simeria. Tel. 092 
489343(4885)

• Vând apartament 2 
mere, Minerului. Deva, 
622988(4894)

• Vând apartament 2
mere, Simeria, Piața Unirii, 
bl.20. Tel. 262039 (4892)

• Vând apartament 2 ca
mere, Zamfirescu, bl.Q, ap. 
53, preț negociabil, 85.000.000 
lei. Tel. 229229 (3641)

• Vând urgent garsonieră, 
str. Bejan, bl.Z.1, sc.2,ap.39 
(3643)

• Vând casă cu spațiu co
mercial amenajat, grădină, sat 
Vinerea, str. Tractoristului, nr.52. 
Informații tel. 648165 (3593)

• Vând Audi 100 înma
triculat cu motor rezervă, an 
fabricație 1985. Tel. 625764 
sau 620640(4009)

•Vând convenabil, urgent, 
Dacia 1300, Skoda 120 L. Tel. 
624423,624455

• Vând tractor U 445, func
ționabil, 26.800.000, nego
ciabil. Tel. 213777 (3645)

• Vând IFA și ARO. Tel. 
212100(4864)

Aproape toți avem mai mult 
sau mai puțin tendința să-i 
ascultăm și să-i consultăm pe 
clarvăzători, manifestând uneori 
o excesivă sugestibilitate la tot 
ceea ce ei ne comunică. Fiecare 
dintre noi ar vrea să știe cu 
anticipație ce se va petrece în 
viitor. în Occident, de exemplu, 
apar zilnic sau săptămânal în 
presă tot felul de horoscoape, 
iar la sfârșitul fiecărui an pre- 
dicțiile comparate ale prezică
torilor recunoscuți și confirmați.

Cu.toate acestea chiar as
trologii spun că astrele înclină 
dar nu determină, punct de ve
dere susținut dintotdeauna de 
marii înțelepți care afirmă că vii
torul este probabil, că în realitate 
omul este făuritorul propriului 
său destin (viitor) dacă știe 
când și cum să se folosească 
de liberul său arbitru.

Să ne amintim atunci când 
ne îndoim de acest adevăr po
vestea biblică plină de tâlc ce 
se referă la profețiile lui lonas în 
legătură cu orașul Ninive ce
............. ....... - --------

urma să fie supus în viitor mâ
niei îndreptățite a lui Dumnezeu 
pentru păcatele grave acumu
late datorită răutății și pervertirii 
locuitorilor săi. Locuitorii săi l-au 
ascultat atunci cu luare aminte 
pe profet și dând dovadă de 
bunăcredință, orașul întreg s-a 
căit, rugându-se cu umilință lui 
Dumnezeu și postind la unison 
(toți în același timp). Acționând 
cu toții astfel, atât ei cât și orașul 
Ninive au fost salvați.

Să ne amintim cum mai re
cent Guvernul SUA a obținut un 
succes total atunci când popu
lația țării a fost angrenată prin 
intermediul mass-media să se 
gândească timp de numai 7 mi
nute la unison ca modulul de la 
naveta spațială Apollo 13 să nu 
cadă într-o zonă locuită (curg, 
după toate calculele, era foarte 
posibil și ar fi provocat mari pa
gube materiale și omenești). Ac
țiunea de atunci a fost încu
nunată de succes, modulul că
zând, la puțin timp după aceea 
în apă.

Acestea sunt numai două 
exemple - pe care mulți le trec 
cu vederea, dând astfel dovadă 
de ignoranță sau cel mai adesea 
de complacere într-un fatalism 
aberant - care arată pentru cei 
cu adevărat capabili să înțe
leagă că niciodată Dumnezeu 
nu vrea moartea sau chinul 
celor ce au greșit, ci îndrep
tarea lor.

Credința noastră generează 
instantaneu fenomene subtile de 
rezonanță cu focare de forță din 
Macrocosmos. Depinde doar de 
noi la care din aceste focare de 
forță macrocosmice ne branșăm.

La ființa umană care își an
grenează liberul arbitru cât mai 
des, acesta devine o putere ab
solută de alegere, ce desem
nează capacitatea divină intrin
secă de a hotărî asupra unei 
anumite modalități de acțiune, 
independent de seria determi
nărilor exterioare.

SUCCES!
Ovidiu STOIAN 
instructor yoga

(F

(r

(3878)
• Magazinul Mondo din 

Hunedoara angajează shop 
assistent, vârsta cuprinsă 
între 20-35 ani, studii liceu, 
cunoscător de calculatoare, 
doar băieți. Selecția va avea

• Vindem și montăm par- loc pe data de 26.11.1998, la 
brize auto pentru autovehicule magazin, bdul Dacia nr. 6 A, 
import și autohtone. Complex la ora 16. (3737) 
Eurovenus, boxa 8. Tel. 
219167(4708)

• Viagra, spray contra 
ejaculării rapide, medicamente 
potență, 01/6376273, 092/ 
342628,092/342629. (OP)

• Alexandru Import Export 
Deva, str. Ulpia, 15, oferă en 
gros pachete cadou din orice 
gamă de produse cosmetice. 
Tel. 233593, 094 611452 
(4007)

Prime pentru 
societățile

/

comerciale care
achiziționează

/

Răspândirea 
virusului HIV

• Vând boiler 
electric, 100 I, 
preț negociabil. 
Informații la tel. 
211275,’ între 
orele 8-15.

• Cumpărăm semințe de 
dovleac. Tel. 094220841 
(3551)

• Vând telemea de vacă, 
extra. Informații tel. 094/ 
812589, preț negociabil. 
(3596)

DIVERSE

• în conformitate cu Legea 
nr. 137/1995, SC Ominvest SA 
Deva anunță începerea de
mersurilor pentru obținerea 
acordului de mediu pentru 
barul situat în Deva, str. 
Kogălniceanu,4. Eventualele 
sesizări se depun la sediul 
APM Deva, str. Aurel Vlaicu, 
nr. 25. (4003)

BĂUTURA CREȘTINULUI ÎN 
POSTUL CRĂCIUNULUI

• Consultanță privind emi
grarea în Canada oferită de 
cetățean canadian, fost 
salariat al Ministerului Imi- 
grațieidin Canada. Progra
mare la telefon 217988. 
(3900)

Sunt pensionar și ca pen
sionarii mă împărtășesc din pro
blemele specifice vârstei: sănă
tatea, asigurarea celor necesare 
traiului ș.a.

Suntem trei în casă: mama, 
fiica mea elevă și eu. Datorită 
vârstei atât mama cât și eu tre
buie să acordăm atenția cuve1- 
nită sănătății, ca atare consumul 
de cafea cu cofeină a devenit o 
problemă. Ne-am dezobișnuit de 
cafeaua din cicoare fiindcă nu 
am mai găsit de mai bine de zece 
ani. Nu mică mi-a fost surpriza 
să citesc într-un număr din zia
rul “Cuvântul liber" că se gă
sește din nou Cicoare. Fiindu-mi 
în drum chioșcul ziarului am intrat 
și am găsit Cicoare la pachete de 
un sfert de kilogram, în trei sor
timente și îndeosebi ieftin. M-am 
bucurat la vederea cafelei care 
lipsea de atâta timp din prăvălii.

Curios, am cumpărat câte o 
cutie din cele trei sortimente. Am 
vrut să constat singur cum sunt 
și care este diferența dintre ele. 
Ajuns acasă am preparat ca
feaua din fiecare sortiment, de

zgustând cu toți ai casei produsul

excelent, îndrăgit atât de mult 
altădată. Fiicei mele i-a plăcut 
cafeaua cu lapte cu gust de va
nilie, aceasta devenind un obicei 
la micul dejun. Atât mamei cât și 
mie ne-a plăcut mai mult cafeaua 
Cicoare din cutia roșie, mama 
consumând-o ca atare, iar eu în 
amestec cu cafeaua naturală. 
Am avut surpriza plăcută să 
constat că efectul cofeinei s-a 
diminuat, gustul fiind deosebit 
de bun.

Mulțumim ziarului că ne-a 
redat bucuria unor plăceri coti
diene, dar și a* efectelor sănă
toase ale produsului. Aș mai 
adăuga că în postul Crăciunului, 
consumul de cafea Cicoare, la 
noi cel puțin, era extrem de răs
pândit, bându-se de obicei fără 
lapte.

Vă doresc să mai aduceți și 
alte produse noi, prezentându-le 
în ziarul dumneavoastră. 
(Tănase Trandafir, Deva)

N.R. Pentru toate consumu
rile colective care comandă ca
fea Cicoare, asigurăm o redu
cere de 10-20% în funcție de 
cantitatea solicitată.

PIERDERI

• Pierdut legitimație ne
văzător seria 100686 pe nu
mele Oprea Maria. Se declară 
nulă.

• Pierdut certificat cod fis
cal 6992668 aparținând SC 
Mădălina Prest SRL Deva. Se 
declară nul. (4008)

grâu
Societățile de tip Com- 

cereal, Cerealcom sau 
Romcereal vor primi o pri
mă de 200 de lei la fiecare 
kilogram de grâu achizi
ționat cu minimum 1000 
lei/kg, a decis Senatul, mo
dificând astfel o ordonanță 
guvernamentală prin care 
această primă se acordă 
doar societăților de morărit 
și de panificație.

Potrivit ordonanței, pri
ma de 200 lei la kilogra
mul de grâu se acorda pâ
nă la 31 octombrie, pentru 
o cantitate de doar 1,5 mili
oane tone de grâu.

Senatorii, la fel ca și Ca
mera Deputaților, au decis 
prelungirea acestui termen 
până la 31 decembrie 
1998, întrucât până la 1 no
iembrie s-au cumpărat 
doar 420 mii de tone de 
grâu.

Acest termen va intra în 
vigoare doar după ce va fi 
promulgată legea de apro
bare a ordonanței.

în cadrul dezbaterilor din 
Senat, senatorul PNȚCD 
Șerban Săndulescu a arătat 
că prețul de achiziție la grâu 
este de 1000 lei la kilogram, 
însă costul de producție este 
de 1380 lei la kilogramul de 
grâu neirigat și de 1800 lei la 
grâul irigat. (Mediafax)

în România, conform statisti
cilor oficiale, au fost înregistrați 
până în prezent 8.123 de copii și 
1.296 de adulți infectați cu HIV, 
conform raportului dat publicității 
de Programul Națiunilor Unite 
pentru HIV/SIDA (UNAIDS), îm
preună cu Organizația Mondială 
a Sănătății, dar specialiștii esti
mează că numărul real este 10- 
15 ori mai mare.

în primele nouă luni ale anului 
1998, statisticile Ministerului Să
nătății menționează 546 de noi 
cazuri la copii și 174 la adulți, pre
cizează un comunicat al UNAIDS 
remis agenției MEDIAFAX. Dintre 
cei înregistrați până în prezent, 
1.895 de copii și 204 adulți au 
decedat deja.

La nivelul Europei de Est, 
începând din 1994, ratele de 
infecție au crescut de 6 ori, iar 
în unele zone chiar de 70 de 
ori. La sfârșitul lui 1997 se în
registrau în regiune 190.000 
de cazuri. Cauzele principale 
de răspândire a virusului HIV 
sunt injectarea drogurilor și 
transmiterea sexuală. Com
portamentul sexual nesigur 
este ilustrat și de creșterea 
fără precedent a cazurilor de 
sifilis, de la 10 la 30 sau chiar

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

100 pentru fiecare sută de mii 
de locuitori.

La nivel mondial, raportul 
UNAIDS semnalează un număr 
total de 33,4 milioane de sero- 
pozitivi în viață, ceea ce repre
zintă o creștere cu zece la sută 
în 1998, respectiv 11 persoane 
infectate în fiecare minut. Jumă
tate din noii infectați sunt tineri 
între 15 și 24 de ani.

Epicentrul epidemiei continuă 
să rămână zona Africii sub-sa- 
hariene, unde au murit deja de 
SIDA aproape 12 milioane de oa
meni, iar în 1998, când s-au înre
gistrat patru milioane de noi in
fecții, numărul deceselor a ajuns 
la 5.500 pe zi. în patru țări din 
sudul continentului se estimează 
că 20-26 la sută dintre adulți 
sunt seropozitivi, iar în nouă țări 
din regiune SIDA a determinat 
scăderea cu 17 ani a speranței 
de viață.

în același timp, în America de 
Nord și Europa Occidentală, tra
tamentul cu noi medicamente și 
combinații de medicamente a dus 
la prelungirea vieții celor infec
tați, astfel încât în SUA, de exem
plu, numărul deceselor cauzate 
de SIDA a scăzut cu două treimi 
în 1995-1997. (Mediafax)

•-

SC ELVI LA 1MP-EXP SRL
Ceva, str. Depozitelor, 2A 

TEL: 230491, 220349
Firmă specializată în comerț, vă oferă posibilitatea 

procurării de produse pentru cadourile de iarnă 
(pachete): bomboane pentru pom, napolitane, jeleuri, 

figurine, biscuiți, portocale, ciocolată, gumă, sucuri etc.-

Comenzile se primesc până la data de 05.12.1998. J

r VBEME0) Vremea va fi în 
general închisă, Vor 
cădea precipitații 

mixte izolate, favorizând producerea pole
iului, iar vântul va mai prezenta intensificări 
temporare. Temperaturile minime se vor 
încadra între -10 și 0 grade, iar cele maxime 
se vor situa între -4 și 6 grade.

SC ALIMENTARA SA DEVA
Acționarii de la SC Alimentara SA Deva care dețin 

51% din capitalul social convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor în data de 15 decembrie 
1998, ora 9,00, la sediul societății din Deva, b-dul 
Decebal, bloc F, parter.

Ordinea de zi:
1. Schimbarea Consiliului de Administrație
2. Diverse.
In situația în care nu sunt întrunite condițiile de 

prezență pentru prima convocare, a doua adunare va fi 
convocată în data de 16 decembrie 1998, în același loc și 
la aceeași oră.

x

.t



S C. CORVIHTRANS S A. ' 

HUNEDOARA
Str. Stufit, nr.2

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor la data de 10.12.1998, ora 11, la sediul 
firmei, cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea statutului SC Corvintrans SA 
Hunedoara.

Articolul 18, alineatul 1, va avea următorul cuprins: 
“Societatea este administrată de către un consiliu de 
administrație compus din 3 administratori aleși de 
adunarea generală a acționarilor”.

2. Alegerea Consiliului de Administrație al SC 
Corvintrans SA Hunedoara.

3. Diverse,
în cazul în care la prima convocare nu vor fl înde

plinite prevederile legale, AGA va avea loc la data de 
11.12.1998, în același loc șl la aceeași oră._________ J

SC Transilvania SA Deva
Revine și vă anunță că în fiecare săptămână, 

miercurea, la sediul societății - Deva, str. O. Goga, nr.2
Organizează licitație publică pentru 

vânzarea de mijloace fixe și obiecte de 
inventar.

Informații la telefon: 211485.

SC Transilvania SA Deva
Managerul SC Transilvania SA Deva

COMVOACĂ
Adunarea Generală a Acționarilor în data 

de 10.12.1998, ora 10, la restaurantul 
"Rapid" din Deva

&£ Zt:
1. Supunerea spre aprobare a vânzării de active 

și leasing imobiliar.
„ 2. Diverse.

PR0DC0M ALBA SCCA
Cu sediul in Alba lulia, str. Decebal, nr.2 

Vinde prin licitație publică activul - 
SPAȚIU COMERCIAL PARTER BLOC V18 CUGIR 
str. Victoriei, nr.23, în suprafață utilă de 137,48 mp 

(Magazin APOLLO).
Licitația se va ține în data de 07.12.1998, ora 10, la 

sediul societății.
Informații suplimentare la 

telefoane: 058/813195; 812758.

SC DISTRIGAZ NORD
S.A. TG. MUREȘ

SUCURSALA DEVA

A
Scoate la licitație în luna>

decembrie mijloace fixe 
casate. Informații zilnic la 
sediul Sucursalei Gaz Deva,

str, E. Gojdu, nr. 85, între orele 7-15, 
telefoane 227090, 227091.

■ Ml ■ OH ■ •

"rnwrni f.1RVD"
DEPOZITUL E1W OROJ AROMA
Deva, sfr. M. Eminescu, nr.48 (blocul fostei fabrici de mobilă) 
Oferă posesorilor de dozatoare TEC și aparate POP CORN: 

►► arome, aspartam, zaharină, acid citric și concentrate 
gata preparate pentru sucuri;

►► porumb, ingrediente și pungi pentru Pop Corn;
►► pahare de sticlă și de unică folosință.
Informații suplimentare la telefoane:

094/561810,212057,218308.

REMAT 
HUNEDOARA

Deva, str. Griviței, nr.37
Scoate la licitație

Pentru data de 30.11.1998, ora 10, 
următoarele lucrări de investiții:

1. șarpantă din lemn executata cu 
scaune cu învelitoare țigle la birourile 
societății;

2. instalație interioara de gaze 
naturale joasă presiune la sediu județ.

Informații suplimentare la sediul societății din 
Deva, str. Griviței, nr.37, telefon: 054/ 
214408. 

SC MCM INTERNATIONAL SA 
DEVA '

Angajează
Expert vamal pentru COMISIONAR ÎN VAIVia

Persoanele Interesate se pot prezenta la sediul societății din 
str. 22 Decembrie, nr. 261 (In incinta 8C DACIA SERVlcr SA Deva).

Informații la telefoane: 225840,225790.

A LARK 
jGXCOmPUTERS

Adresa: B-dul I Decembrie, bl. 3, ap. 11 
Telefoane: 217.988 - comercial 

092.737.813-tehnic

Niciodată calculatoarele nu au fost mai ieftine!
Pentium II Klainath/333
32 MB SDRAM, 1ID 3,4 GB 
Video 4M S3 Vlrjțe

IBM 6x86 MII/200 MMX 
16 MB EDO, HD 1,27 GB 
Video 1M/MPEG

Garanție 1 un pentru sistem,3 uni pentru HI) și munlluart* Sunipo.

Banatul este sub acoperirea 
noastră

Banatul beneficiază acum de calitatea CONNEX GSM.

Cea mai performantă tehnologie.

Cea mai bună calitate a semnalului.

Tot Banatul beneficiază de GSM de calitate. Pentru că acesta

este avantajul hotărâtor.

Pentru toată țara.

Drumuri naționale cu acoperire CONNEX GSM: 
Nădlac - Arad - Deva, Jimbolia - Timișoara - Lugoj - Deva, 
Moravița - Timișoara - Arad - Oradea - Satu Mare, 
Oradea - Deva.

X
Gsm'l

O acoperire de calitate
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RETROSPECTIVĂ ȘI 
PERSPECTIVĂ

Realizări, priorități, 
obiective

Aglomerație, nerăbdare, 
stări conf lictuale

(Urmare din pag. 1) 

care se confruntă județul 
Hunedoara, una dintre zonele 
cu cele mai mari implicații în 
acest proces.

- Sunt deplin conștient de 
acest lucru, m'-am gândit bine 
înainte și îmi asum toată 
responsabilitatea pentru pasul 
făcut. Știu că ponderea 
mineritului îndeosebi, dar și a 
metalurgiei și a energeticii, în 
angrenajul industriei românești, 
domenii aflate în linia întși a 
restructurării și reorganizării, ne 
vor da, ne dau deja multe bătăi de 
cap, însă menirea instituției 
Prefecturii este ca, în colaborare 
cu celelalte organisme locale și 
centrale de decizie, să 
înfăptuiască reforma. Oricât de 
grea, oricât de dureroasă va fi.

- Pe ce sprijin mizați în 
demersurile dv, die prefect?

- Mai întâi pe voința politică a 
formațiunilor din coaliția 
parlamentară și guvernamentală 
și când spun asta am în vedere 
susținerea din partea senatorilor 
și deputaților de Hunedoara, a 
reprezentanților județului nostru, 
puțini la număr- e drept- aflați în 
diferite posturi guvernamentale și 
nu în ultimul rând, poate chiar în 
primul, pe înțelegerea și 
cooperarea cu liderii partidelor 
politice din județ, deopotrivă din t 
coaliție și din opoziție, în direcția 
slujirii aceluiași scop - al 
reformei și mai binelui oamenilor.

- Sperați să reușiți în 
demersurile dv?

- Dacă n-aș fi sperat, n-aș fi 
acceptat această funcție. Eu vin 
dintr-un mediu pronunțat 
muncitoresc, și reformist, am 
experiența muncii cu oamenii și 
cred că împreună cu subprefectul, 
cw toți salariații Prefecturii, cu care 
nădăjduiesc că vom face o 
adevărată echipă, și cu susținerile 
de care aminteam, inclusiv ale 
organelor locale și ale instituțiilor 
județene de sinteză, vom găsi 
modalitățile de acțiune pentru 
aplicarea eficientă a măsurilor pe 
care le impune această etapă grea, 
viața însăși.

- Chiar în această perioadă, 
noua Companie Națională a 
Cuprului, Aurului și Fierului 
„Mininvest" (fosta RAC Deva) 
traversează o perioadă critică, 
de restructurare, care, in cea 
mai mare parte, înseamnă 
disponibilizare. Or, ordo
nanțele, cu asigurarea unui 
număr de salarii, dau o 
mulțumire pe termen scurt, dar 
pe termen lung trebuie găsite 
alte soluții. De aceea sunt 
nemulțumiri, manifestări 
sindicate, vor mai fi tensiuni 
sociale. Ce antidot ie veți găsi?

Un medic a renunțat
9

la un drept al său
Dna Getta Bălâșel, medic, la 

dispensarul din Boșorod, se află în 
concediu prenatal, dar l-a întrerupt. 
Am întrebat-o:

- De ce, dna doctor?
- Fiindcă a apărut Legea asigurărilor 

sociale de sănătate care se cere 
aplicată și în comuna noastră. Or, cum 
sunt singurul medic din localitate m-am 
simțit datoare să...

- Câți locuitori are Boșorodul și câți 
ați înscris pe lista dvs?

- Trei mii de locuitori. Pe lista mea 
am 1300 de înscriși, până în prezent. 
Dar înscrierile continuă.

- Deci nici jumătate. S-or fi înscris
oamenii din localitate și la alți medici, 
din Călan, de pildă. ,

- Nu știu, posibil. Dar avem satele de 
munte, foarte îndepărtate și oamenii 
coboară rar de acolo și mulți n-au auzit de

- Faptul că reforma nu a 
început mai de mult, când 
condițiile permiteau înfăptuirea 
ei mai ușor, etapizat, cu 
asigurarea plasării unei părți a 
forței de muncă disponibilizate 
în alte activități, ne dă acum mai 
mult de lucru. Mai ales că avem 
în județ multe zone 
monoindustriale, care cunosc 
dur fenomenul restructurării. 
Credem însă că toată lumea va 
înțelege, inclusiv salariații, 
liderii de sindic'at, că aceasta 
este singura cale, cu garanția 
să le asigurăm condițiile 
corespunzătoare de protecție 
socială. Personal, sper să 
găsim sprijin la ministerele 
industriei, muncii, finanțelor, la 
Guvernul României. Am în 
vedere cele două companii 
naționale din minerit, de la Deva 
(a Cuprului, Aurului și Fierului) 
și Petroșani (a Huilei), cele 
două combinate siderurgice de 
la Hunedoara și Călan, dar și 
alte societăți comerciale, din 
alte domenii de activitate, aflate 
în procesul restructurării și 
reorganizării.

- Sunt însă și destule 
probleme sociale cu care se 
confruntă județul.

- Pe multe le cunosc. Și 
vin tot din duritatea reformei. 
Limitarea alimentării cu 
energie electrică a unor unității 
cu pierderi, întreruperea 
căldurii la agenți economici, 
instituții și persoane care nu 
și-au plătit serviciile prestate, 
blocajul financiar, generator de 
greutăți în lanț, numărul mare 
al șomerilor, de peste 15 la 
sută, situându-ne între județele 
cu cea mai mare rată a 
șomajului și care va continua 
să crească, multiplele 
dificultăți generate de sezonul 
friguros, instalat cam repede și 
foarte dur. Le vom avea în 
atenție, le vom căuta soluții de 
rezolvare, vom aplica măsuri 
corespunzătoare, deși îmi dau 
seama că nu le vom putea birui, 
în scurt timp, pe toate.

Oricum, eu am dispo
nibilitatea să întind mâna mea 
de ajutor și s-o accept pe cea 
care mi se întinde, nu sunt 
adeptul jocurilor politice, nu 
pretind că știu totul, primesc 
observațiile și ideile altora, însă 
detest minciuna și necinstea, 
predilecția spre nemuncă și 
înșelăciune.

Vi l-am prezentat, pe scurt, 
stimați cititori ai ziarului 
,,Cuvântul liber", pe noul pre
fect al județului Hunedoara, 
inginerul Nicolae Stanca. Să-l 
ajutăm în demersurile sale 
pentru a le fi un pic mai bine 
locuitorilor județului Hunedoara.
. ■  .»

Legea asigurărilor sociale de sănătate.
- Totuși, nu cred că pe lista dvs 

se vor înscrie toți boșorodenii.
- A'r fi prea mulți. Nu văd cum se 

va reglementa situația.
- Ce afecțiuni sunt mai frecvente 

în Boșorod?
- Cele cardiovasculare - căci 

oamenii mănâncă gras, cele 
reumatismale.

- Vin mulți oameni la dispensar 
zilnic?

- Vara nu, că au de lucru în 
câmp. Iarna vin între 20-30.

- De unde își procură bolnavii 
medicamentele prescrise?

- De la farmacia din Călan.
- Nu s-a găsit un privatizat care să 

deschidă o farmacie în Boșorod?
- Încă nu, deși ar fi utilă.

Traian BONDOR

(Urmare din pag. 1)

școlare și mediul economic, 
administrativ și cultural; reforma 
managementului școlar și aca
demic prin descentralizare și 
autonomie instituțională; amelio
rarea infrastructurii și conectarea 
la comunicațiile electronice ale 
lumii și forme avansate de 
cooperare internațională.
• Despre studiul aplicării și 

formele concrete pe care le 
îmbracă reforma ca și despre 
greutățile întâmpinate am mai scris 
și o vom mai face. Am reținut totuși 
un aspect elocvent pentru locul 
ocupat de învățământ în țara 
noastră comparativ cu statele 
vecine. Dacă la noi bugetul 
învățământului a crescut de la 3,1 
în 1994 la 4 la sută din PIB în 1998, 
anul trecut în Bulgaria el 
reprezenta 4,9 din PIB, în Repu
blica Cehă 5,9 și în Ungaria 7,8. 
încheind prezentarea realizărilor 
trebuie amintită și posibilitatea, în 
urma mișcărilor revendicative, ca 
Legea 128/1997, Statutul cadrului 
didactic și Legea 154/1998 să se 
aplice de la 1 decembrie a.c.

Cum reforma este în derulare 
merită amintite prioritățile din 
învățământ la ora actuală: 
aplicarea noului curriculum 
național la clasele I - XII (în acest 
an școlar s-a făcut doar la I - V); 
elaborarea standardelor de 
pregătire școlară și academică; 

Trenuri ce circulă spre 
București și Timișoara

TR. IC 591/592 pe relația BUCUREȘTI - 
TIMIȘOARA și retur circulă începând cu data de 
25.11.1998.

TR. R 621 pe relația BUCUREȘTI - DEVA va 
circula începând cu data de 26/27.11.1998.

TR. R 622 pe relația DEVA - BUCUREȘTI NORD va 
circula începând cu data de 26.11.1998.

I

BERGENBIEU 
INTERBREW 

unul din liderii mondiali în domeniul berii angajează pentru
Compania de Distribuție National

REPREZENTANT VÂNZĂRI 
pentru HUNEDOARA

care să îndeplinească următoarele obiective:
• dezvoltarea / creșterea vânzărilor din zona de responsabilitate
• lărgirea distribuției pentru produsele companiei
• construirea și menținerea unei imagini pozitive și creșterea vizibilității mărcilor Interbrew la punctele 
de vânzare
• implementarea excelentă și la timp a activităților promoționale
Se cere:
• o experiență de 2 ani în vânzare/distribuția bunurilor de larg consum
• o personalitate flexibilă, de încredere și cu aptitudini certe în vânzări
• vârsta 21-30 ani

Se oferă:
• un mediu de lucru internațional, competitiv
• posibilități de training
• condiții de salarizare stimulative

Dacă sunteți interesat, trimiteți o cerere însoțită de CV-ul dvs. la numărul de fax 069/228.284.

elaborarea metodelor evaluării 
instituționale și ale inspecției 
școlare; reorganizarea școlilor 
de meserii și, în general, â 
învățământului profesional; 
implicarea comunităților și 
autorităților locale în susținerea 
și gestionarea școlilor; 
elaborarea programului special 
pentru școlile și liceele din sate; 
relansarea cercetării științifice 
în universități ș.a.

Pentru ca sistemul de 
învățământ să se schimbe într- 
adevăr, nu doar să se 
cosmetizeze, e nevoie să se 
urmărească: readucerea
învățării în clasă și reducerea 
învățământului paralel (atât de 
răspânditele și costisitoarele 
meditații); stimularea perfor
merilor prin diferențierea 
salarială adusă de aplicarea 
legilor 128 și 154; punerea în 
funcțiune a evaluării profe
sionale și evaluării instituționale 
pe fondul debutului competiției 
în învățământ; descentralizarea 
sistemului de învățământ și 
întărirea motivațiilor profe
sionale, a exigenței față de 
performanță. La toate acestea 
firește se adaugă susținerea 
financiară a învățământului și 
renunțarea, din partea 
guvernanților, la ajustările (prin 
reducere) bugetului acestuia, 
care și așa probabil nu va fi 
prea mare nici anul viitor.

(Urmare din pag. 1), 

rețetele valabile o lună, nu zece 
zile cum se pretinde; că după 
zece zile, farmacia fiind închisă, 
eu nu mă pot întoarce la doctor 
la altă coadă să-mi reînnoiesc 
rețeta, adică să fie modificată 
data și să fie pusă parafa". 
(Valentina Petruțea) Au fost și 
persoane care au refuzat să 
intre în dialog, cu noi, unii fiind 
resemnați, iar alții (Paraschiva 
Juncu) îndemnau la mai multă 
răbdare și smerenie.

Unii dintre cei aflați la rând au 
spus ,,să fie invitat aici dl doctor 
Rău să vadă ce se întâmplă”, 
alții nu erau siguri că vor găsi 
medicamentul prescris și că, 
după ce au stat la rând, vor 
trebui să și-l cumpere din altă 
parte. Am reținut că au avut loc 
unele altercații soldate cu bătăi 
între clienți.

,,Să lucrezi in aceste condiții 
opt ore zilnic este inuman - 
afirma farmacista șefă. Nu 
lucrăm cu mere și cu cartofi, ci 
cu medicamente și cu oameni 
bolnavi. In alte județe - așa știu 
de la colegi - s-a organizat mai 
bine distribuirea medica
mentelor, nu sunt asemenea 
probleme. Realitatea este că nu 
sunt bani, că oamenii sunt 
dezamăgiți și s-ar putea ca și 
depozitul ,,Remedia" să nu 
primească banii și atunci ne 
duc la faliment." Se lucrează pe 
două ture, între orele 8 și 19,00, 
câte două asistente și două 
farmaciste, s-au dat persoane în 
plus pentru calculator. ,,Cât 
putem, cât rezistăm și cât mai 
avem medicamente, dăm, că nu 
se poate altfel. Ce va fi mai 
departe ...Oricum este o muncă 
epuizantă."

Față de această situație, dl 
dr. loan Rău, directorul Direcției 
Sanitare, afirma că ,,la ora 
actuală farmacia S.C. 
,,Remedia" funcționează pentru 
că i-am rugat noi în mod special 
să elibereze aceste medica

mente. Le-am explicat 
farmaciștilor că nu avem bani 
mai mulți, că ceea ce am 
făcut, am făcut pentru oameni, 
pentru cei care nu au 
posibilități să-și cumpere 
medicamentele. Ceea ce face 
această farmacie este o 
binefacere; nu-i farmacia 
noastră și ar putea oricând să 
spună că nu mai eliberează 
nici ei compensate. Farmacia 
aceasta nu are nici o vină, 
dimpotrivă. S.C. ,,Remedia" 
are o datorie de peste 7 
miliarde de lei la furnizori și 
nu face gălăgie. Cu ei ne 
putem înțelege. Problema se 
va rezolva dacă vom primi 
bani. Am făcut în acest sens 
întâmpinare la Prefectură să 
ne suplimenteze bani pentru 
farmacii ca măcar cele 7 mili
arde de lei datorii pe muni
cipiul Deva să le acoperim. 
Vom rezolva problema dacă 
ne dau banii și dacă nu, nu. ”

Am înțeles exact situația și 
anume că totul se învârte în 
jurul banilor. Se face un apel 
și către persoanele bolnave, 
care au dreptul la medica
mente compensate, să fie mai 
înțelegătoare. Greu de 
așteptat la asemenea atitudini 
mai cu seamă din partea unor 
bolnavi vârstnici. Până când 
se va rezolva problema în 
sensul ca cel puțin o farmacie 
dintr-un cartier să aibă 
posibilitatea să elibereze 
compensate, distribuirea 
acestora la farmacia din 
Gojdu ar trebui mai bine 
organizată. Am văzut 
persoane de peste 80 de ani 
pentru care statul la rând ore 
în șir este un efort enorm. 
Acestea ar trebui în primul 
rând înțelese nu doar de către 
personalul farmaciei, ci și de 
către ceilalți solicitanți. In 
privința servirii preferențiale 
sperăm că nu există motive 
de a fi cineva suspectat.

^CUVÂNTUL 
” LIBER

Ziar editat de 
CASA DE PRESĂ Șl 

EDITURĂ 
CUVÂNTUL LIBER -

DEVA
Societate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculată 
la Registrul Comerțului Deva, cu nr. J20/618/1991. 
Cont 4072613110 B.C.R. Deva • Cod fiscal 2116827

Director - TIBERIU ISTRATE • Redactor șef- NICOLAE TÎRCOB • Contabil șef - VIRGIL CRIȘAN • Secretari generali de redacție, șefi de departamente 
- MINEL BODEA, SABIN CERBU • Departamentul politic - VALENTIN NEAGU, CORNEL POENAR, ANDREI NISTOR • Departamentul social ESTERA SÎNA, 
CRISTINA CÎNDA, CIPRIAN MARINUȚ ■ Departamentul reformă-restructurare - DUMITRU GHEONEA (șef departament), TRAIAN BONDOR, ADRIAN SĂLĂGEAN 
• Departamentul educație-cultură - VIORICA ROMAN, GEORGETA BÎRLA • Fotoreporter - TRAIAN MÂNU ■ Responsabil de număr - MIHAELA TARNOVSCHI 
■ Corectură - MIA ZLATAN, VALENTIN BRETOTEAN • Culegere și tehnoredactare computerizată - CODRUȚA GOȚA, ATILA KURTA OPREAN, ALICE NEGRU, 
INA JURCONE, EVI MEITNER

Adresa redacției: 2700 DEVA, Str. 1 Decembrie, nr. 35, județul Hunedoara • Telefoane: 211275, 212157, 225904 (depozit magazin); Fax 218061
• E-mail:cuvlib@ deva.iiruc.ro

întreaga răspundere pentru conținutul articolelor o poartă autorii acestora. Redacția nu răspunde material sau moral pentru articolele 
necontractate trimise ziarului din propria inițiativă a colaboratorilor. Manuscrisele (publicate sau nu) nu se înapoiază autorilor.

 Tiparul executat la IMPRIMERIILE "UNIREA PREȘ” ALBA IULIA • Tel. 058-812126 

deva.iiruc.ro

