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Simpozion
științific

Festivitate 
de absolvire

SÂHZIENELE -
3

începând de mâine, timp de 
două zile (24-25 iunie a.c.), 
Muzeul Civilizației Dacice și 
Romane Deva organizează în 
capitala județului simpozionul 
științific ,,Religie și cultură - 
influențe și interferențe", aflat 
la a Vl-a ediție. Lucrările 

^simpozionului se desfășoară,

începând de azi, ora 10, la 
sala festivă a Prefecturii. 
Participă cu comunicări 
cercetători științifici din Cluj- 
Napoca, Sibiu, Timișoara, Alba 
lulia, Zalău, Tg. Jiu, Tg-Mureș, 
reprezentanți ai Episcopiei 
ortodoxe române din Ungaria 
-Gyula. (M.B.)

PAGINILE IV -V i
PROGRAME DE TEIEVIZUIMEJ

Absolvenții promo
ției de la acest sfârșit 
de secol și de mileniu a 
Universității Ecologice 
Deva ■ Facultatea de 
Management în Econo
mia Turismului și 
Comerțului Interna
țional ■ își vor lua 
mâine (25 iunie) 
rămas bun de la colegi 
și profesori. Festivi
tatea de absolvire va fi 
găzduită de sala mare a 
Prefecturii, începând 
cu ora 11,00. (G.B.)

i SE IMN BOTEZĂTORUL
J^/âscută dintr-un 
/w străvechi cult al 

soarelui, sărbătoarea de 
Sânziene este asociată cu o 
mare aniversare creștină - 
Nașterea Sfântului loan 
Botezătorul. Ziua și noaptea de 
Sânziene adună laolaltă 
obiceiuri și datini ancenstrale, 
dacă ne gândim că 
sărbătoarea în sine împlinește 
peste 5000 de ani. Obiceiurile 
sunt prăcticate mai ales în 
Maramureș și Ardeal, dar și în 
restul țării - Oltenia și Moldova.

în seara din ajunul 
Sânzienelor, fetele care vor 
să se mărite se întâlnesc cu 
feciorii ce doresc să se 
însoare. Aceștia fac ruguri, 
aprind flăcări pe care le 
rotesc în sensul mișcării 
soarelui. A doua zi (24 iunie) 
culeg flori de sânziene din 
care împletesc coronițe cu 
care se întorc pe cap în vatra 
satului pentru a le arunca 
peste casă. La Mărtinești, 
Romos, pe Valea Mureșului, în 
județul nostru, se spune că

dacă coronițele nu cad de 
pe casă, fetele se vor 
mărita chiar în acel an. în 
ziua de Sânziene, feciorii 
străbat satul, cu coronițe 
la pălării, în semn că au 
căzut cununile de flori pe 
hornuri în casele fetelor pe 
care le iubesc.

în alte zone ale țării, 
sărbătoarea poartă numele de 
Drăgaică, când fete foarte

_________ Mine! BODEA 
(Continuare în pag. 2)
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Ministrul Transporturilor, Traian Bâsescu, 
a adus speranțe în Valea Jiului

După ministrul Indus
triilor și Comerțului - 
Radu Berceanu - și 

deputatul Alexandru Sassu, 
Traian Băsescu - ministrul 
Transporturilor - este al 
treilea vicepreședinte al 
Partidului Democrat care a 
vizitat Valea Jiului în 

ultimele trei luni de zile. 
Marți, 22 Iunie a.c., Traian 
Băsescu, însoțit de 
președintele Consiliului 
județean Hunedoara și 
președinte al Organizației 
județene Hunedoara a Par
tidului Democrat - Gheor- 
ghe Barbu -, s-a aflat la 
Casa Galbenă din Petroșani, 
unde s-a întâlnit, la cererea 
lor, cu reprezentanți ai Ligii 
Sindicatelor Miniere Valea 
Jiului. Au mal fost prezenți: 
directori ai Companiei 
Naționale a Huilei Petroșani 
și al unor exploatări 
miniere, ai altor societăți 
comerciale care conlu
crează în activitatea lor cu 
minerii, primari ai orașelpr 
din Valea Jiului, alți invitați. 
Presa a fost acceptată la 
discuții.

Pentru a nu lăsa 

■

impresia că a venit în Valea 
Jiului în campanie electorală 
- de altminteri convingere a 
majorității celor de față că în 
acest scop a venit -, Traian 
Băsescu a ținut să 
precizeze din capul locului 
că a fost Invitat de către 
conducerea LSMVJ în 
calitatea sa de ministru al 
Transporturilor și l-a rugat 
pe cei care aveau să la 
cuvântul să nu dea întâlnirii 
un caracter politic, să se 
limiteze la discuții pe teme 
ale ministerului pe care-l 
conduce și nimic mai mult. 
Poate cel mai ferm, 
dinamic, curajos șl eficient 
ministru postdecembrist al 
României, Traian Băsescu 
le-a adus celor din Valea 
Jiului câteva speranțe pen
tru viitorul lor: demararea, 
la 15 august a.c., a lucrărilor 

de execuție a drumului 
Câmpu Iul Neag 
Herculane (personal voi 
tăia panglica Inaugurală la 
acest obiectiv - Traian 
Băsescu) și o ofertă 
pentru sindicate de a 
organiza în Valea Jiului un 
atelier de dezmembrare a 
vagoanelor de cale ferată 
scoase din circulație și 
valorificarea flerului vechi 
rezultat.

De asemenea, Tralan 
Băsescu i-a îndemnat pe 
șefii de la CNH și LSMVJ 
să urgenteze pregătirea 
Infrastructurilor de
primire a celor 50 de 
milioane de dolari de la 
Banca Mondială cu care se

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

Rapoltu Mare
Bucurie...
Ce greu găsesc cuvintele! Să 

le redau tiparului...
O ploaie de vară învăluie... O 

așteaptă de mult pământul... Nu 
numai.

La intrare în centrul de 
comună, staționa un „Ara" alb. Ca 
un ginere... în așteptarea miresei... 
Lângă el o femeie. Privea câmpul. 
Nu se poate reda în cuvinte. Nu 
se poate prinde în imagine...! O 
bucurie fără de margini valsa 
peste verdele copilăros al 
începutului de vară... în ea era 
prinsă Florica Sicoe, președinta 
Asociației agricole, „Transilvania” 
Rapoltu Mare.

Dincolo de centrul comunei, 
înspre Foit, m-am întâlnit cu două 
tractoare. Schimb vorbe cu 
mecanizatorii.

-A plouat, strig eu a victorie...
- A plouat dar pe câmp, lângă 

Mureș, a căzut și grindină...
- Vă rog... le-am spus. Nu-i

Instabilă.

VREMEA
Vremea va 

fi răcoroasă șl 
in general 
Cerul va fl 

temporar noros și vor 
cădea averse de ploaie 
însoțite de descărcări 
electrice și izolat de 
grindină. Frecvența ploilor 
va fi mai mare în vestul, 
nord-vestul și centrul 
țării, unde pe alocuri 
cantitățile de ploaie vor 
depăși 25 l/mp în 24 de 
ore. Vântul va prezenta 
intensificări susținute, din 
sector nordic, la început 
în toată țara. Temperaurile 
maxime vor fi cuprinse 
între 18 și 26 de grade, iar 
cele minime între 6 și 16 
grade. 

spuneți președintei. Lăsați-o să 
trăiască bucuria ploii până 
mâine. Măcar până mâine! Mi
au respectat dorința...

P.S. în anul trecut asociația a 
pierdut o jumătate de miliard de 
lei. Bani curați. Din cauza 
inundațiilor (gheața care a căzut 
în lunca Mureșului pe tarlalele 
asociației nu a făcut - în ziua 
când am fost acolo - pagube 
mari).

Deva
Pe bulevard - o 

croitorie era...
L-am căutat pe maistrul 

croitor Fodor losif, - la atelierul 
de pe bulevardul Decebal, bloc 
C. în geamuri erau hârtii stropite 
de var. Se zugrăvește - mi-am 
zis.

Am intrat.

N. Panaitescu
(Continuare în pag. 8)

g| WEST BANK

DEVA, Bd. Decebal, 
Bl. E parter 

Telefon 234480 
Tax 234483 

ACORDĂ DOBÂNZI 
ATRACTIVE LA 

DEPOZITELE 1N LEI 
PERSOANELOR FIZICE! 

x la 30 de zile - 
70% /an 

prin capitalizare - 98%/an 
x la 90 de zile - 

75% /an 
prin capitalizare - 99%/an 

<_____ _______________ >

Peste 900 mii de dolari împrumuturi pentru !MM

Distribuire pe baza competitivității Moinrile lui Protagoras
Recent a fost semnat la 

New York primul Amendament 
la Acordul General dintre Fondul 
Româno-American pentru 
Investiții și Cooperative Housing 
Foundation/România, care aduce 
încă 500.000 dolari pentru fondul 
de împrumuturi destinat 
întreprinderilor mici și mijlocii din 
vestul României prin programul 
de micro-credite CHF/FRAI.

Acest capital suplimentar 
face ca cifra totală a capitalului 
destinat programului de credite 
CHF pentru vestul României să 
fie de peste 900.000 dolari. 

Reprezentanți ai minerilor din Brad

Pichetează sediul Guvernului
Având în vedere că, nici până la această 

dată, minerii de la Sucursala Minieră Brad- 
Compania MINVEST Deva nu și-au primit 
drepturile salariate aferente lunii mai 1999, 
Consiliul Sindicatului Liber din Sucursala 
Minieră Brad a hotărât ca, începând din data de 
23 a Vl-a 1999, un grup de reprezentanți ai 
salariaților să picheteze sediul guvernului.

Cu ocazia acestei acțiuni, sperăm ca 
guvernul să sesizeze problemele deosebite din 
punct de vedere economic și social cu care se

confruntă minerii noștri și să hotărască 
deblocarea urgentă si integrală a subvenției, 
aferentă producției lunii mai 1999. în vederea 
acordării drepturilor salariate cuvenite.

Precizăm că această întârziere a acordării 
drepturilor salariate creează mari probleme în 
plan social și pentru locuitorii municipiului Brad, 
având în vedere că Sucursala Minieră Brad este 
principalul agent economic din întreaga zonă, 
având un rol determinant în ceea ce privește 
nivelul de trai pentru aproape 20.000 de locuitori. 
___________________________________/

Conducerea CHF România se 
așteaptă ca această infuzie de 
capital să permită ca 
împrumuturile acordate pentru 
întreprinderile mici din regiune să 
crească la peste 1.000.000 dolari 
în anul viitor, cu împrumuturi în 
peste 100 de afaceri regionale.

CHF/România operează în 
mod curent programe de credite 
pentru întreprinderi în colaborare 
cu Confederația întreprin
zătorilor Particulari Timiș (CIPT), 
Centrul de Afaceri Master Deva- 
Hunedoara (CAMD), Asociația 
întreprinzătorilor Mici și Mijlocii -

Reșița (AINMR) și se așteaptă 
ca din luna iulie să colaboreze 
cu Centrul de Promovare a 
întreprinderilor Mici și Mijlocii - 
Arad (CEDINMAR).
împrumuturile vor fi distribuite 
pe baza competitivității în cele 
patru județe ale proiectului 
CHF/România.

Pentru informații supli
mentare cei interesați sunt 
invitați să ia legătura cu dl 
Florin Covaciu, directorul 
Sucursalei județene Hune
doara a CHF/România. (N.T.)

Rămasă multă vreme 
pentru mine obscură fi 
ambiguă, vorba lui Protagoras 
că omul este măsura tuturor 
lucrurilor mi s-a limpezit abia 
în ultimii ani, când realitățile fi 
particularitățile vieții pot să 
ilustreze în chip desăvârfit 
sensurile acestui aforism. Astfel, 
în plan ontologic învățatul grec 
spune că obiectele fi 
fenomenele din jurul nostru nu 
pot să-fi revendice dreptul la 
existență după cum le taie 
capul pe fiecare, ci trebuie să se 
încredințeze în totalitate 
judecății oamenilor, adică 
subiecților analizatori.
Bunăoară, agricultura noastră 
poate să existe sau să nu existe, 
în funcție directă de părerile 
celor din parlament, de 
abilitatea ori stângăcia 
raționamentelor construite de 
anumiți responsabili sau 
demnitari. Dacă unii dintre 
dumnealor afirmă că acest 
sector economic se află în plină 
redresare fi dezvoltare, 
înseamnă că acesta este 
adevărul, iar dacă alții susțin 
contrariul, avem obligația să le 
dăm dreptate fi acestora. Prin 

urmare, toate aparențele pot fi 
admise ca realități incontestabile 
fi toate realitățile se pot adapta 
fi modela după schemele 
aparente din mintea fi opinia 
analiftilor. Și mergând tot afa pe 
firul de păianjen al acestui 
raționament, ajungem ca fi

Realități și 
aparențe

Protagoras la concluzia că din 
pricina puzderiilor de adevăruri 
mici nu vom cunoafte niciodată 
care este Adevărul cel Mare.

In planul vieții politice, 
sensul pe care !-am dat maximei 
lui Protagoras este acela că 
fiecare partid are dreptul să 
pretindă veridicitatea punctului 
său de vedere fi să declare falsă 
opinia adversarului, chiar dacă 
dincolo de zăbrelele acestor 
conjuncturi lucrurile stau cu 
totul altfel sau, dimpotrivă, nu se 
întâmplă absolut nimic. Afa că 
nu trebuie să ne arătăm prea 
iritați de intervențiile atât de 
felurite fi de pătimafe ale 
parlamentarilor, pentru că fi 

aici, afa cum susține filosoful 
din Alena, considerentele 
personale pot să aibă valoare 
de adevăr, motiv pentru care 
Adevărul cel Mare ne va 
rămâne mereu necunoscut. 
Iar dacă este să dăm un 
exemplu, atunci mi se pare că 
dezbaterile fi votul asupra 
legii privitoare la dosarele 
fostei securități, au deplină 
putere de convingere.

Maxima lui Protagoras 
are extinderi fi coincidențe 
mult mai interesante în lumea 
moravurilor din anii noftri cei 
mai apropiați, adică în plan 
etic. Cum fiecare om are 
judecata fi adevărul său, 
rezultă că acestuia trebuie să- 
i fie îngăduit orice capriciu în 
avântul către atingerea 
scopurilor personale, inclusiv 
nerespectarea sau încălcarea 
unor principii fi norme 
morale generale. Altfel spus, 
orice conduită fi orice faptă 
trebuie să fie judecate fi 
apreciate după reprezentările

Sabin SELAGEA
(Continuare în pag. 2) t
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(Urmare din pag. 1)

va putea lucra probabil din 
luna septembrie a.c. la 
închiderea minelor Petrlla 
Sud șl Câmpu lui Neag, 
devenite inactive de mai 
multă vreme, alături de 
mina Bozovici din județul 
Caraș Severin. “Toate cele 
de până acum, a subliniat 
ministrul Transporturilor, 
în scopul pe care PD îl 
promovează cu acuitate, de 
ocupare a unei bune părți a 
forței de muncă disponi- 
bilizate din mineritul Văii 
Jiului”.

în aceeași idee, mulți 
dintre cei care au luat 
cuvântul l-au rugat pe Traian 
Băsescu, în dubla sa calitate 
de membru al Guvernului 
(ca ministru al Transpor
turilor) șl de vicepreședinte 
al Partidului Democrat - pe 
care-l prețuiesc și în care 
cred - să le mai rezolve câte 
un segment de drum din 
localitățile lor (Petrila, Lupeni 
sau Baia de Criș - Bulzești - 
Arieșeni - Avram lancu) și să

Adevărurile lui Protagoras
- (Urmare din pag. 1)

conceptului de moralitate ale autorilor lor. Așadar, relativismul 
etic pare să se substituie cu tot mai multă îndrăzneală normelor 
de drept și celor cutumiare. Și atunci nu mai este de mirare că 
escrocul trece adeseori om cinstit, că mincinosul se plimbă printre 
noi cu aceeași imperturbabilă seninătate ca și cel care apără 
adevărul și că delatorii sunt promovați uneori în fruntea 
colectivelor din care fac parte.

Trecând de la planul etic la cel axiologic, trebuie să înțelegem 
că valoarea unui om nu înseamnă nici pe departe merit și 
rezultate palpabile, ci corespondență deplină cu sensibilitatea și 
caracterul celui care te judecă vremelnic. Apelând și aici la un 
exemplu, trebuie să spunem că, dacă adopți convingerile și 
principiile de partid ale șefului ierarhic, vei ajunge negreșit 
director sau inspector, mai cu seamă dacă pentru aceasta ai 
renunțat la orice scrupul.

Mulțumiri
Acte caritabile de ajutorare 

a semenilor, chiar dacă mai 
puține decât ar fi necesare, se 
mai întâmplă totuși. Dl 
Octavian Bogdan, preșe
dintele filialei județene a 
Asociației Handicapaților 
Neuromotori din România, 
ne-a rugat să facem publice 
mulțumirile asociației sale 

I 1
pentru un asemenea gest. El a 

ifost făcut de Asociația de

I '

în fața consilierilor locali a fost prezentat

Raportul de activitate pe 1998 al Casei de Cultură din Deva
Ultima ședință a 

Consiliului local al
municipiului Deva a prilejuit 
prezentarea de către 
directorul Casei de Cultură, dl 
Avram Dara, a unui raport 
privind activitatea din anul 
trecut a instituției pe care o 
conduce.

încă de la începutul 
raportului iese în evidență 
ideea că susținerea financiară 
insuficientă a îngreunat 
desfășurarea acțiunilor 
educativ-formative și de 
divertisment propuse. Totuși 
Casa de Cultură a reușit să se 
angajeze în acțiuni dificile din 
punct de vedere organizatoric, 
cum sunt festivalurile 
internaționale sau cele

Traian Băsescu a adus 
speranțe în Valea Jiului

insiste pentru urgentarea 
elaborării metodologiei de 
aplicare a Legii Zonelor 
Defavorizate, care se 
tergiversează de luni de zile.

Traian Băsescu le-a dat 
asigurări ferme celor 
prezențl că în 15 august vor 
începe lucrările la drumul 
mult discutat Câmpu lui Neag 
- Herculane, mai întâi într-un 
șantier, cu bani luați din alte 
părți, deoarece în bugetul pe 
acest an respectivul obiectiv 
nu a fost prins, iar în anul 
viitor pe mai multe șantiere, 
în funcție de banii care vor fi 
procurați, pe plan național 
sau din finanțări externe: “Eu 
n-am vorbit până acum de 
această lucrare, așa cum au 
făcut mulți, amăgindu-vă în 
zadar. Ea nu era o prioritate 
în programul Ministerului 
Transporturilor, a spus 
Traian Băsescu. Azi a devenit 
un obiectiv important și îl voi

Caritate și Misiune “Dana ” 
din Rîu de Mori, 
reprezentată de dl loan 
Bojin. Pentru donațiile pri
mite ■ conserve și îmbră
căminte ■ AHNR Hunedoara- 
Deva mulțumește Asociației 
“Dana ” și partenerului său 
străin de la care provin 
alimentele și hainele. Acestea 
au fost distribuite membrilor 
AHNR. (V.R.)

naționale de muzică populară, 
respectiv muzică ușoară. 
Aceste acțiuni s-au desfășurat 
foarte bine, reușind să se 
treacă peste dificultățile 
materiale.

Activitatea Casei de 
Cultură a fost oarecum 
îngreunată și de neclaritatea 
din punct de vedere legislativ 
în ceea ce privește instituțiile 
de cultură. Aflată în prim 
proces de restructurare, 
instituția funcționează cu un 
personal format din numai 20 
de persoane, din care doar 12 
încadrate, toate cele 275 de 
acțiuni propuse fiind însă 
realizate.

Raportul continuă sus- 
ținându-se că anul 1998 a fost 

trata ca atare, în ciuda 
pesimismului unora chiar 
din această sală. în acest 
an vom aloca 50 de miliarde 
de lei, iar la anul îi vom 
acorda o și mai mare 
atenție”.

întâlnirea s-a încheiat pe 
un ton optimist, de 
încredere și de speranță 
pentru mulți dintre cei care 
și-eu pierdut locurile de 
muncă, Victor Bădârcă, 
vicepreședintele CNSMR, 
mulțumindu-i călduros 
ministrului Traian Băsescu 
pentru atenția pe care 
domnia sa și partidul din 
care face parte o acordă Văii 
Jiului și minerilor de aici.

N.A. in după-amiaza 
aceleiași ziie, ministrul Trans
porturilor, Traian Băsescu, și 
președintele Consiliului jude
țean Hunedoara, Gheorghe 
Barbu, s-au întâlnit, ia Primăria 
Petroșani, cu primarii orașelor 
din Valea Jiului.

SÂNZIENEIE
(Urmare din pag. 1)

tinere numite Sânziene sau 
Drăgaice o aleg pe cea mai 
frumoasă dintre ele și cea 
mai harnică numită 
crăiasă. Acestea se întorc 
de la câmp cu flori de 
sânziene pe cap și cu 
spice de grâu în mână, 
fiind stropite cu apă de 
feciori.

Semnificația religioasă 
a sărbătorii este generată 
de un eveniment cu totul 
deosebit - Nașterea Sf. 
loan Botezătorul, dar și de 
aducerea moaștelor Sf. 
loan cel Nou de la Suceava 
care s-a născut în jurul 
anului 1300, a dus o viață 
curată, â suferit cele mai 
amare chinuri pentru 
credința în lisus Hristos. Sf. 
loan cel Nou a fost omorât 
de tătari în jurul anului 
1330, iar moaștele sale au 
fost aduse în Moldova de 
domnitorul Alexandru cel 
Bun.

mai bun în ceea ce privește 
calitatea spectacolelor 
prezentate și a repertoriului 
abordat, majoritatea acțiunilor 
fiind din domeniul cultural- 
educativ, recreativ, de instruire 
și de cultură generală. 
Unitatea s-a impus cu 
reprezentanții săi atât la nivel 
național cât și la nivel 
internațional prin participările 
la diverse festivaluri și 
concursuri de gen. 
Reprezentantul de frunte al 
departamentului de folclor este 
ansamblul ,, Silvana”, 
multilaureat al unor festivaluri 
din țară și de peste hotare. 
Muzica ușoară este 
reprezentată de' cele două 
formații care însă, datorită

•— --------- s '

Ce trebuie să știm

Când cumpărăm 
produse ușor 

alterabile
Este important de știut că termenul de valabilitate pentru 

carnea proaspătă este de 72 de ore. Carnea proaspătă are 
un miros specific și nu trebuie să se lipească de degete. Carnea 
moleșită, în care intră degetele și este lipicioasă, este de 
proastă calitate - provine de la ui*animal  bolnav sau este prea 
veche. O astfel de carne nu trebuie cumpărată. Dacă din 
greșeală se cumpără, se va face o tăietură în bucata de carne; 
în cazul în care în profunzime nu prezintă miros modificat - de 
mucegai, de stătut sau alterat - se va putea consuma, dar bine 
fiartă sau prăjită. Altfel, nu riscați consumarea ei.

Carnea congelată se păstrează în spații frigorifice, care 
asigură temperatura de - 18°C. în aceste condiții, poate fi 
păstrată 9 luni de la data fabricației.

Produsele congelate se vor transporta cât mai rapid posibil 
după cumpărare. După decongelare, carnea trebuie să aibă 
caracteristicile unei cărni proaspete. Cu cât decongelarea se 
face mai lent, cu atât modificările și pierderile de suc sunt mai 
mici. Carnea congelată trebuie folosită imediat căci există 
pericolul alterării rapide.

Carnea de vită trebuie să fie tare, de culoare roșu-rubiniu, 
cu grăsime albă, tare la pipăit, ușor sfărâmicioasă. Cu cât 
animalul este mai bătrân, cu atât culoarea cărnii este mai 
închisă,.fibra lipsită de suculență, mai puțin grasă, iar culoarea 
grăsimii este gălbuie.

I Carnea de porc trebuie să fie tare, trandafirie, cu fibrele 
dense, împănată cu grăsime; grăsimea este albă sau roz alb, 
moale.

Carnea de oaie trebuie să fie roșcată și nu prea grasă, 
rezistentă la pipăit dar nu prea tare. Grăsimea este tare, albă, 
consistentă. Trebuie știut că în carnea tocată viteza de 
pătrundere a microorganismelor este mult mai crescută, deci nu 
trebuie amânată pregătirea acesteia!

Carnea proaspătă de pasăre are un miros specific și o 
culoare alb-roz deschis. Nu trebuie să se cumpere când 
culoarea acesteia este roșie-închisă sau cu porțiuni vinete în 
zona aripilor și copanelor. Nu trebuie cumpărată nici carnea de 
pasăre cu resturi de fulgi, intestine, trahee sau gușă, 
încărcătura microbiană fiind mult mai mare.

Dacă preparatele de carne prezintă membrana lipicioasă, 
ușor mâzguită, nu trebuie cumpărate căci nu sunt proaspete. 
Dacă salamurile au sub membrană un „inel” verzui, acesta este 
un semnal că producătorul nu a respectat procesul tehnologic 
de fabricație, oferind produse compromise calitativ. Se va evita, 
de asemenea, cumpărarea de preparate cu membrana crăpată, 
compoziția neaderentă la înveliș, cu goluri în compoziție, cu 
acumulări de grăsime sau apă sub membrană.

| Preparatele din carne sunt ușor alterabile și trebuie 
păstrate în spații frigorifice, la o temperatură care să nu 
depășească +5°C, pe o durată limitată. Toba nu sfe păstrează în 
congelator, căci aspicul se degradează.

| Termenele de valabilitate pentru preparatele din carne sunt 
stabilite de producător și trebuie să fie înscrise de acesta pe 
etichetele care însoțesc fiecare produs.

în general, este bine să nu se cumpere produse alimentare 
de la oricine și de oriunde căci există riscul unor îmbolnăviri 
grave. Carnea vândută în locuri special amenajate - măcelărie, 
magazine alimentare, tarabe speciale din piețe - este sub 
control sanitar - veterinar.

La cele preambalate, se va verifica eticheta produsului la 
cumpărare care trebuie să conțină data fabricației.

Oficiul pentru Protecția Consumatorilor 
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------j

lipsei aparaturii, au susținut în 
1998 destul de puține 
spectacole. Teatrul de păpuși 
,,Ariei" s-a remarcat și el prin 
spectacolele susținute în jdueț 
și în țară.

în privința sectorului 
informativ-educativ, unul 
dintre cele mai importante din 
cadrul Casei de Cultură, 
activitatea s-a desfășurat în 
condiții bune, unica 
deficiență fiind situația 
juridică neclară a actului 
eliberat la terminarea unui 
curs. Cursurile universității 
populare au fost urmate de 
aproximativ 750 de persoane, 
număr mult mai mic 
comparativ cu cel din anii 
anteriori.

Marea problemă a 
instituției este aceea a 
bazei materiale, uzată fizic 
și moral ca și aceea a 
resurselor financiare. 
Consiliul local, cel care a 
sprijinit și până acum din 
punct de vedere financiar 
instituția, este, rugat să o 
facă în continuare, 
cheltuielile mereu în 
creștere fiind altfel tot mai 
greu de suportat.

în încheierea raportului 
se spune că, în lipsa unei 
susțineri financiare 
eficiente, se poate ajunge la 
pierderea și a ceea ce 
există deja.

Andrei MS TOR

Joi, 24 iunie

3 BERBEC
O relație începută deja, 

fără să vă fi gândit la 
implicații, vă aduce regrete. 
Ați vrea sa-i puneți capăt și 
nu știți cum.

O TAUR
Vanitatea este o boală 

urâtă. Rugați-vă prietenii să 
vă taxeze ori de câte ori 
sesizează la dv un 
comportament nepotrivit.

O GEMENI
Ați putea descoperi ce 

înseamnă dragoste la prima 
vedere. Indiferent de 
domeniu, sunteți capabili să 
rezolvați orice problemă.

O RAC
în carieră bazați-vă doar 

pe propriile puteri. Dacă vă 
lăsați pe seama altora veți fi 
dezamăgiți. Aveți nevoie de 
odihnă.

O LEU
Chiar dacă la nașterea 

leilor moașă e zeița 
inteligenței, nu uitați că mai 
aveți nevoie și de relaxare. 
Ascultați muzică, altfel 
sănătatea dv suferă.

2 FECIOARĂ
Depășiți-vă pesimismul 

căci cei ce încearcă să vă 
ajute ar putea obosi dacă nu 
răspundeți pozitiv. Odihna ar 
fi binevenită.

O BALANȚĂ1
începeți planuri mari cu o 

energie ieșită din comun. 
Aveți succes, sunteți ajutat 
de prieteni. La serviciu apare 
o dilemă, acasă mici certuri.

Z SCORPION
Știți ce vreți, astrele vă 

ajută. Mai ales femeile sunt 
rezistente și energice. 
Fericirea este alături de dv.

O SĂGETĂTOR
Conjunctura e favorabilă 

îndeplinirii pentru aproape 
toate dorințele dv. 
Atractivitatea vă face să fiți 
din nou în centrul atenției.

O CAPRICORN
Situațiile financiare vă sunt 

favorabile dacă sunteți atenți 
cu documentele. Atenție, 
circulați fără excese de 
viteză și depășiri.

O VĂRSĂTOR
începe o perioadă 

creativă, în care ambiția vă 
ajută să vă realizați țelurile. E 
timpul să vă impuneți pe plan 
profesional.

O PEȘTI
Cerul e din nou senin, 

succesul îi urmărește mai 
ales pe cei născuți ca al 
doilea ori al treilea copil al 
familiei. Șansele sunt uriașe.

nesescer
\_______________________/
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Omorât de tren
în apropierea Stăției CFR 

Călan a fost găsit cadavrul lui 
Marinei Șandru, 41 de ani, din 
localitate. S-a constatat că a 
fost accidentat de tren.

A furat în valoare de 
15.000.000 iei și a 
vândut de 200.000

Un fost condamnat din Hu
nedoara este cercetat pentru 
crearea unui prejudiciu de 
15.000.000 de lei. Este vorba 
de Olbi Samoilă Bîrsan, de 26 
de ani, fără nici o ocupație.

Lucrătorii Biroului de Poliție 
Platformă au stabilit că într-o 

\_________ ____________

NOTE^INFORMATII^OPINII
Continuă lucrările 
de introducere a 
gazului metan
Introducerea gazului metan 

în satele Hărău, Chimindia, 
Banpotoc și Bârsău presu
pune o investiție de 11 miliarde 
lei, numai în localitatea Hărău 
fiind necesare 4 miliarde lei. 
Costul total al lucrărilor va fi 
suportat în proporție de 90 la 
sută din bugetul Consiliului lo
cal, restul reprezentând contri
buția financiară a beneficia
rilor. “Cu toate că la ora ac
tuală nu sunt fonduri pentru 
finanțare, lucrările efectuate de 
firma SARTEX ’96 SA Deva au 

noapte.el a pătruns în incinta SC 
“Siderurgica” SA - Fabrica de 
Oxigen, de unde a sustras țeavă 
de inox adusă din import în va
loare de 15.000.000 de lei.

Materialul a fost ulterior pre
dat la o unitate de colectare a 
deșeurilor de fier vechi contra 
sumei de 200.000 de lei.

Criminalul a fost prins
Lucrătorii Biroului de Poliție 

Criminală Petroșani au reușit 
identificarea și prinderea unui 
criminal de 19 ani, din Lazuri, 
județul Satu Mare, fără nici o 
ocupație.

Despre acesta s-a stabilit 
că, într-o seară, a înecat-o în 
Râul Jiu pe minora Saveta Sîn- 

demarat. Ne străduim să găsim 
înțelegere la Ministerul Finanțelor 
pentru un împrumut, deoarece în 
fondurile de rezervă ale Guver
nului nu mai sunt bani”, afirma dl 
Petre Dălie, primarul comunei.

Amenajarea 
drumurilor

Pe agenda de lucru a Primă
riei Hărău se află și continuarea 
acțiunii de amenajare și moder
nizare a drumurilor comunale și 
a celor de câmp, de pe raza co
munei, lucrare începută în luna 
martie a.c., însă nefinalizată din 
pricina timpului nefavorabil. Prin 
aceasta se dorește crearea in
frastructurii, nivelarea și, dacă 
va fi posibil, pietruirea a 12 km 

ziana, de 13 ani, din Petroșani.
După comiterea faptei s-a 

deplasat prin diferite localități 
din țară, ceea ce a îngreunat 
depistarea lui. Cu atât mai mult, 
cu cât asupra sa nu avea nici 
un act de identitate.

Al cui este 
apartamentul?

întrebarea o punem Măriei 
Păcurar, de 64 de ani, pen
sionară din Deva. Acesteia lu
crători ai Biroului Poliție Cri
minală i-au documentat că în 
cursul lunii mai 1998 a înșelat 
două persoane, vânzându-le 
același apartament.

Pentru a putea face acest 
lucru, dna a falsificat extrasele 
de carte funciară.

Rubrică realizată cu 
sprijinul iPJ Hunedoara

de drum din satele aparțină
toare comunei.

Apă curentă
Din spusele dlui primar 

Petre Dălie am aflat că prin
tre cele 100 de localități din 
țară cuprinse în lista cu prio
ritate privind introducerea 
apei curente se numără și 
comuna Hărău'. Valoarea in
vestiției în toate satele co
munei se ridică la cca 6 mili
arde lei. Se preconizează că 
alimentarea cu apă se va 
face din Valea Banpotoc, iar 
lucrările vor putea demara 
chiar din acest an, în funcție 
de posibilitățile financiare.

Cristina CÎNDA

2^3 Răspundem
Z_^ cititorilor

Dl Daniel Popa, din 
Hunedoara, ne roagă să 
ne interesăm de proble
ma sa și a tuturor handi- 
capaților și însoțitorilor 
acestora, plătiți prin In
spectoratul Teritorial de 
Stat pentru Handicapați 
Hunedoara - Deva. Acești 
oameni bătuți de soartă, 
în marea lor majoritate 
fără alte surse de venituri, 
sunt loviți și de imperfec

Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare Profesională 
a județului Hunedoara

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, LA DATA DE 22.06.1999
x___________ :__________________________________________ ’______________________________ s

agent comercial 35
agent de asigurare 15
agent marketing 20
agent reclamă publicitară 23
agent turism 1
arhitect 2
arhitect urbanism, peisagis-

tică și amenajarea teritoriului 1
barman 13
brutar 11
bucătar 7
carmangier 1
confecționer - asamblor

articole din textile 119
contabil 1

Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Agenția Județeană pentru 
Ocupare și Formare Profesională puteți primi de la Centrul de Informare și Documentare Deva, 
Clubul Șomerilor Deva, precum și de la unitățile locale din Hunedoara, Călan, Orăștie, Brad, 
Simeria, Hațeg, Petroșani, Lupeni, Petrila, Vulcan, Ilia, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între 
orele 8.00-12.30
\_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ ✓

țiunile unei societăți. Drep
turile bănești ce li se cuvin 
legal, mai mult decât mo
deste, le'-au fost plătite în 
acest an doar pentru ia
nuarie - februarie în ajunul 
Sfintelor Paști.

De atunci n-au mai pri
mit nici un leu. Și se în
treabă dl Popa, ei cu ce să 
se îmbrace, să iasă la păs
cut ca vitele ca să nu moa
ră de foame?

croitor 15
cusător piese din piele

și înlocuitori 6
director vânzări 1-
distribuitor presă 4
drujbist 2
electronist 2
frezor universal 1
inginer construcții civile, 

industriale și agricole 2
inginer mecanic 2
inginer tehnică de calcul 2
inginer textile, pielărie 3
instalator apă, canal 1
lăcătuș mecanic 5

Răspunsul primit de 
la inspectorat este pozi
tiv, în sensul că banii 
pentru martie și aprilie 
au sosit în sfârșit de la 
minister la Deva. Dar 
cum poșta are sistemul 
ei de a “scurta” drumul 
banilor și mesajelor, vor 
ajunge la persoanele cu 
handicap din județ după 
ce au trecut pe la Timi
șoara. Deci în ultima de
cadă a lui iunie handi- 
capații își vor primi drep
turile bănești din primă
vară. Se va ajunge vreo
dată cu plata lor la zi? Greu 
de spus. (V. ROMAN)

maistru în industria sticlei
și ceramicii 2

maistru în industria
textilă-pielărie 3

mecanic auto 2
muncitor necalificat 17
ospătar (chelner) 25
referent de specialitate

administrația publică 1
tâmplar universal 8
tinichigiu carosier 1
vânzător 6
vânzător de ziare 3

tot. loc. de muncă vacante 363

14 HJNIF-14 AUGUST,
IViP*  LUMINA SOA^LUI 0 NOUĂ OFOrtĂ:

• Prețurile nu indud TVA. 
’• In limita stocului disponibil.

În loc de 25$, cartela CONNEX GO! e acum 
doar 15$*.  Cu o cartelă valorică de 12$ inclusă!

Cumpărând orice pachet CONNEX GO!, vei 
primi o pereche de ochelari pentru eclipsă.

N-ai mai avut o ocazie așa mare. Și dacă nu 
profiți de ea, o să rămâi cu ochii-n Soare!
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Luni 28 iunie
12.05 Căsuța din prerie (s/r)
13.00 TVR Craiova
14.10 Santa Barbara (s/r)
15.00 Tradiții
15.30 Mapamond (mag. politic)
16.00 Emisiune în limba maghiară
17.30 Familia Simpson (s. da)
18.10 Sunset Beach (s, ep. 476)
19.00 Jumătatea ta
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. Ediție 

specială
21.00 Preotul și cârciumărița (s, Anglia 1995, 

ep- 6)
21.50 Teatrul TV prezintă: „Stâlpii 

societății"
22.40 Călător în Țara Eclipsei (ep. 7)
23.10 Jurnal de noapte. Sport
23.25 Scena

Marți 29 iunie
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 Căsuța din prerie (s/r)
14.10 Santa Barbara (s/r)
15.00 Emisiune pentru persoane cu handicap
16.00 Emisiune în limba maghiară 
17.00 în flagrant 
17.30 Familia Simpson (s.

da)
18.10 Sunset Beach (s, 

ep.477)
19.00 Jumătatea ta (cs) 
20.00 Jurnal. Meteo.

Sport. Ediție specială
21.00 Lola Montes (f. 

biografic Ger./Franța 
1995)
22.50 Jurnalul de noapte. Sport

Miercuri 30 iunie
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 Căsuța din prerie (s/r)
13.00 Universul cunoașterii (r)
14.10 Santa Barbara (s/r)
16.30 Don Quijote de la Mancha (d.a)
17.00 Medicina pentru toți
17.30 Familia Simpson (d.a)
18.10 Sunset Beach (s, ep. 478)
19.00 Jumătatea ta (cs)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. Ediție 

specială
21.00 Lumea bărbaților (s, ep. 17)
22.00 în compania vedetelor
23.05 Jurnalul de noapte

Joi 1 iulie
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 Căsuța din prerie (s/r)
14.10 Santa Barbara (s/r)
15.00 Tribuna partidelor 

parlamentare
15.30 Conviețuiri (mag.)
16.00 Tenis Marele 

Turneu Internațional de la 
Wimbledon
18.10 Sunset Beach (s, ep. 

479)
19.00 Jumătatea ta (cs)
20.00 Jurnal. Meteo.

specială
21.00 Miracole (s, ep. 8)
22.10 Cu ochii'n 4
23.10 Jurnalul de noapte. Sport

Vineri 2 iulie
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 Căsuța din prerie (s/r)
13.00 Conviețuiri
13.30 De la lume adunate...
14.10 Santa Barbara (s)
15.00 Ecoturism
15.30 Emisiune în limba germană 
17.00 Ceaiul de la ora 5 (div.) 
19.00 Jumătatea ta (cs)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. Ediție 

specială
22.00 Din dragoste sau din prietenie 

(dramă Germania/ltalia 1995)
23.10 Planeta cinema

Sport. Ediție

ANTENA 1 PRO TV
Luni 28 iunie

12.00 Marele Turneu 
Internațional de la 
Wimbledon (rez. zilei)
13.00 Un cântec pentru 

fiecare
13.15 Rebelul (s)
14.00 Conviețuiri
15.10 Limbi străine. Engleză
15.35 Sailor Moon (d.a)
16.00 Grecia (s, ep. 77)

16.45 Santa Barbara (s)
17.55 Filmele săptămânii
19.10 Portrete în acvaforte
19.40 Sănătate, că-i mai bună decât toate! (mag.)
20.10 Căsuța din prerie (s, ep. 56)
22.00 Diavolul în școală (f.a. Franța 1997)

Marți 29 iunie
9.00 Ultimul tren (r)
10.00 Ecranul (r)
10.30 Preotul și cârciumărița (r)
13.15 Rebelul (s)
14.00 Conviețuiri
15.10 Limbi străine. Franceză
15.35 Sailor Moon (d.a)
16.00 Grecia (s, ep. 76)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Tribuna partidelor parlamentare
17.55 Filmele săptămânii
19.10 Dosarele istoriei
20.10 Căsuța din prerie (s)
21.00 Sensul tranziției

Miercuri 30 iunie
9.00 Pelerinaje (r)
11.00 Mapamond (r)
11.30 Teleenciclopedia (r)
12.20 Sănătate, că-i mai bună decât toate! (r)
13.15 Rebelul (s, ep. 82) 
14.00 Emisiune în limba maghiară
15.10 Limbi străine. Germană
15.35 Sailor Moon (d.a)
16.00 Grecia (s, ep. 79)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Ansambluri folclorice
20.10 Căsuța din prerie (s)
22.00 O italiancă (dramă Italia 1979)

Joi 1 iulie
9.40 Cultura în lume (r)
10.10 Impact (r)
10.40 Lumea bărbaților (r)
11.05 în compania vedetelor
11.55 Medicina pentru toți (r)
12.25 Cronica Amazonlei (do)
13.15 Rebelul (s)
14.00 Emisiune în limba germană
15.10 Limbi străine. Spaniolă
15.35 Sailor Moon (d.a)
16.00 Grecia (s)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Baschet CE masculin
18.00 Ce sunt vulcanii (do)
18.55 Filmele săptămânii
19.10 Față în față cu autorul
21.00 Ultimul tren
22.00 Studioul șlagărelor

Vineri 2 iulie
9.00 Lumină din lumină (r)
9.40 Timpul Europei (r)
11.10 Miracole (r)
12.00 Cu ochii'n 4 (r)

13.00 Rebelul (s)
14.30 TVR Cluj-Napoca
15.10 Limbi străine pentru copii.

Italiană. Engleză
15.35 Sailor Moon (d.a)
16.00 Grecia (s)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Tribuna partidelor 

parlamentare
18.00 Universul cunoașterii

19.10 Arhive românești
19.40 Dreptul la adevăr
20.20 Căsuța din prerie (s)
22.45 Serial

1t.45S»nU 
Bartura

Luni 28 iunie
6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
11.30 Sâmbete și zâmbete (r)
12.00 A treia planetă de la Soare (s)
12.30 Sparks (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Esmeralda (s, ep. 62)
14.00 Foișorul de foc 

(talkshow)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 66)
16.10 Luz Maria (s, ep. 37)
17.00 Știri
17.25 Leonela (s, ep. 51, 52) 
19.00 Observator
20.30 Pericol iminent (s, ep.

36)
21.20 Raven (s, ep. 13)
22.15 Observator
22.45 Marius Tucă Show

Marți 29 iunie
6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
11.30 Doi plus unu (r)
12.00 A treia planetă de la Soare (s)
12.30 Sparks (s)
13.00 Știri
13.15 Esmeralda (s, ep. 63)
14.00 Foișorul de foc (talkshow)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 67)
16.10 Luz Maria (s, ep. 38)
17.00 Știrile amiezii
17.25 Leonela (s, ep. 53, 54)
19.00 Observator
20 00 Palatul plăcerilor (f.a. SUA 1980)
22.00 Fără obligații (s, ep. 9)
22.20 Observator

Miercuri 30 iunie
6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
12.00 A treia planetă de la Soare (s)
12.30 Sparks (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Esmeralda (s, ep. 64)
14.00 Foișorul de foc (talkshow) 
15.00 Ape liniștite (s, ep. 68)
16.10 Luz Maria (s, ep. 39)
17.00 Știri
17.25 Leonela (s, ep. 55, 56) 
19.00 Observator
20.00 Prezentul simplu
20.30 L A. Doctors (s, ep.

12)
21.20 Cronici paranormale 

(s, ep. 57)
22.45 Seducție și crimă

22.45 Seducție 
șl crimă

Joi 1 iulie
6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
11.30 Prezentuj simplu (r)
12.00 L.A. Doctors (r)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Esmeralda (s, ep. 65)
14.00 Foișorul de foc (talkshow)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 69)
16.10 Luz Maria (s, ep. 40)
17.00 Știri
17.25 Leonela (s, ep. 57, 58)
19.00 Observator
20.00 Film de acțiune
22.15 Observator
22.45 Marlus Tucă Show

Vineri 2 iulie
6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
11.30 Brigada mobilă (r)
12.00 Cronici paranormale (s)
13.00 Știrile amiezii
17.00 Știri
17.25 Leonela (s, ep. 59, 60)
19.00 Observator
20.00 Film polițist
21.30 Baywatch Nights (s, ep. 35)
22.15 Observator
22.45 Viitorul începe azi (s, ep.62)
23.45 Fantomele trecutului (thriller er. 

SUA '97)

Luni 28 iunie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Wyatt Earp - Justițiarul Vestului 

Sălbatic (f/r)
13.00 Știrile PRO TV
15.30 Ștrengărița (s)
16.15 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Aripile pasiunii (s, ep.

21)
18.15 Inimă de țigancă (s,

ep. 23)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Stare de urgență

(dramă SUA 1994)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 48)
23.00 Dosarele X (s)
00.30 Bronco Billy (comedie, 1980)

00.30 Bronco Bitty

Marți 29 iunie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
11 00 Stare de urgență (r)
12.30 Dragul de Raymond (s)
13.00 Știrile PRO TV
13.10 Bronco Billy (r)
14.30 Oglinda timpului (s)
15.30 Ștrengărița (s)
16.15 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Aripile pasiunii (s, ep. 22)
18.15 Inimă de țigancă (s, ep. 24)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Renegatul (s, ep. 10)
21.30 Walker, polițist texan (s, ep. 5)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 49)
23.00 Dosarele X (s)

Miercuri 30 iunie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Serial
11.30 Walker, polițist texan (r)
12.30 Dragul de Raymond (s) 
13.00 Știrile PRO TV
13.10 Mr. Stitch (r)
14.40 Oglinda timpului (s)
15.05 Familia Bundy (s)
15.30 Ștrengărița (s)
16.15 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Aripile pasiunii (s, ep. 23)
18.15 Inimă de țigancă (s, ep. 25)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Two Moon Junction (dramă SUA 

1988)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 50)
23.00 Dosarele X (s)

Joi 1 iulie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Two Moon Junction (r)
12.30 Dragul de Raymond (s) 
13.00 Știrile PRO TV
13.10 Nevinovatul (r)
15.00 Familia Bundy (s)
15.30 Ștrengărița (s)
16.15 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV

2JOOOowr»'<X

17.30 Aripile pasiunii (s, ep. 
24)
18.30 Inimă de țigancă (s, 

ep. 26)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (s, ep. 

132)
21.30 Mercenarii (s, ep. 22)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 51)
23.00 Dosarele X (s)

Vineri 2 iulie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (s)
11.00 Melrose Place (r)
11.45 Mercenarii (s)
12.30 Dragul de Raymond (s)
13.00 Știri
13.10 Nevasta (r)
14.45 Oglinda timpului (s)
15.05 Familia Bundy (s)
15.30 Ștrengărița (s)
16.15 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Aripile pasiunii (s, ep. 25)
18.15 Inimă de țigancă (s, ep. 27)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Corbul, îngerul negru (s, ep. 14)
21.30 Stephen King’s It I (horror fant. SUA 

1990)
23.55 Știrile PRO TV
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Luni 28 iunie
7 00 Sport Magazin
8.30 Motor Plus (r)
9 00 Capsula de oxigen 
13 00 Nimeni nu c perfect (s) 
14.00 Jerry Spnnger Show
15 00 Pretutindeni cu tine (s)
16 00 Celebri și bogați (s) 
17.00 Mana Mercedes (s) 
18.00 Știri
19.00 Camera ascunsă (div.)
19.30 Viper (s. ep. 64)
20.20 Brooklyn South (s)1
21.15 Dosarele Y
22.10 Real TV
22.20 Știri

iunie

Marți 29 iunie
7.00 Ultima ediție (r) 
9.00 Capsula de oxigen 
13.00 Nimeni nu e perfect (s) 
14.00 Jerry Springer Show 
15.00 Pretutindeni cu tine (s) 
16.00 Celebri și bogati (s) 
17.00 Maria Mercedes (s) 
18.00 Știri 
19.00 Camera ascunsă 

(div.)
19.30 Viper (s. ep. 65)
20.20 Soția fratelui meu 

(dramă SUA 1989)
21.50 Poză la minut (s)
22.10 Știri
23.00 Ultima ediție

Miercuri 30
7.00 Ultima ediție (r) 
9 00 Capsula de oxigen 
13.00 Nimeni nu e perfect (s) 
14.00 Jerry Spnnger Show 
15.00 Pretutindeni cu tine (s) 
16.00 Celebri și bogați (s) 
17.00 Mana Mercedes (s) 
18.00 Știri
19.00 Camera ascunsă (div.)
19.30 Viper (s. ep 66)
20.20 Comisarul Rex (s, ep. 31)
21.15 CI5: Profesioniștii (s, ep 6)
22.10 Real TV
22.20 Știri

Joi 1 iulie
7.00 Ultima ediție (r) 
9.00 Capsula de oxigen 
13.00 Nimeni nu e perfect (s) 
14.00 Jerry Springer Show 
15.00 Pretutindeni cu tine (s) 
16.00 Celebri și bogați (s) 
17.00 Maria Mercedes (s) 
18.00 Știri
19 00 Camera ascunsă (div)
19 30 Viper (s. ep 67)
20.20 Cei mai buni dintre cei mai buni (f.a 

SUA 1989}
21 50 Apel de urgență
22.10 Real TV
22.20 Știri
23.00 Ultima ediție

Vineri 2 iulie
7 00 Ultima ediție (r)
9.00 Capsula de oxigen
13 00 Nimeni nu e perfect (s)

14.00 Jerry Springer 
Show
15.00 Pretutindeni cu tine 

(s)
16.00 Celebri și bogați (s)
17.00 Maria Mercedes (s) 
18.00 Știri
18.50 Real TV 

19.00 Camera ascunsă (div.)
19.30 Viper (s, ep. 68)
20.20 Alegeți filmul!
23.00 Mătase franțuzească (thriller SUA

1993)

Luni 28 iunie
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări)
13.30 Mana (s)
14.15 O altfel de iubire (r)
16.00 Guadalupe (s)
17.00 Celesto se

întoarce (s)
18 00 Dragoste ș< putere

(s)
18 45 Căsuța poveștilor
19 30 Viața noastră (s)
20 15 Ingor sălbatic (s)
21 15 Minciuna (s. ep.

88)
22.00 Milady (s)
23.00 Viața lui Brian după Monty Python 

(co. Anglia 1979)

Marți 29 iunie
7 00-12.45 Filme și senale (reluări)
13.30 Maria (s)
14.15 Viața lui Brian după Monty Python (r)
16.00 Guadalupe (s)
17.00 Celeste se întoarce ($)
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s)
20.15 Inger sălbatic (s)
21.15 Minciuna (s, ep. 89) 
22.00 Milady (s)
23.00 Se rezolvă., amigo (co. Italia 1971)

Miercuri 30 iunie
7.00-12 45 Filme și seriale (reluări)
13.30 Maria (s)
14 15 Se rezolvă amigo (r)
16 00 Guadalupe (s)
17 00 Celeste se întQarce (s) 
18.00 Dragoste și putere (s)
18 45 Căsuța poveștilor (s)
19.30 Viața noastră (s) 
2015 Înger sălbatic (s)
21 15 Minciuna (s. ep.90)
22.00 Milady ($)
23.00 Carusolul (f muz. SUA 1956)

Joi 1 iulie
7 00-12.45 Filme și senale (reluări) •
13.30 Mana (s)
14.15 Caruselul (r)
16.00 Guadalupe (s) 
17.00 Celeste se întoarce

(s)
18 00 Dragoste și putere

(s)
18.45 Căsuța poveștilor .
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)
21 15 Minciuna (s, ep. 91)
22 00 Milady (s)
23.00 Perry Mason: Cazul sicriului de 

sticlă (f. p. SUA 1991)

Vineri 2 iulie
7 00-12 45 Filme și seriale (reluări)
13.30 Mana (s)
14.15 Perry Mason: Cazul sicriului do 

sticlă (r)
16.00 Guadalupe (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)
21.15 Minciuna (s. ep 92)
22.00 Milady (s)
23.00 Cele trei fețe ale Evei (dramă SUA 

1957)

Luni 28 iunie
7 10 Bună dimineața. Romania 
10 00 Știri
11.15 Forța destinului (r)
12 15 Popeye Doyle (r) 
15.00 Știri
16.35 O singură viață (s)
17.30 Globetrotter (do)
18.00 Știri
19.05 Secția de poliție (s. ep. 9)
20.35 Pacific Drive (s)
21.45 Țara noastră
22.00 Dincolo de stadion
23.35 Pacific Dnve (s)

Marți 29 iunie
7.10 Bună dimineața, România 
10.00 Știri
11 15 Studioul Tudor Vornicu (r) 
14.00 Medici la datorie (s. ep 19) 
15.00 Știri
16.35 O singură viață (do)
17.30 Globetrotter (do) 
18.00 Știri
18 10 Dinastia (s)
19 00 Secția do poliție (s, ep 10)
20.35 Pacific Drive (s)
21 45 Țara noastră
22 00 Cutia Pandorei
22 45 Clipuri muzicale
23 00 24 din 24

Miercuri 30 iunie
7 10 Bună dimineața. România

11.ÎS Cutia 
Pandoră

11.15 Cutia Pandorei (r) 
12.00 Dincolo de 

stadion (r)
13.45 Globotrotter (r)
14.00 Medici la datorie 

(s. ep 20)
15.00 Știri
16 35 O singură viață (s)
17.30 Globetrotter (do) 

18.00 Știri
18 10 Dinastia (s) 
19.00 Secția de poliție (s. ep 11)
20.30 Pacific Drive (s)
21 45 Țara noastră
23.00 Derrick (s, op. 57)

Joi 1 iulie
7.10 Bună dimineața, România 
10 00 Știri
11.10 Primul pas (r)
13.00 Drumuri printre amintiri (r)
13.30 Cutia muzicală
14.00 Medici la datorie (s, ep 21)
15.00 Știri
16 35 O singură viață (s)
17.30 Globetrotter (do)
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Celebritate (s, op. 96)
20.30 Pacific Drive (s)
21.45 Țara noastră
22.00 Linia întâi

Vineri 2 iulie
7.10 Bună dimineața, România 
10.00 Știri
11.10 Lou Grant (r)
13.00 Pacific Drive (r)
13.30 Derrick (r)
14.00 Documentar
15.00 Știri
16.35 O singură viață (s)
17.30 Globetrotter (do) 
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19 00 Celebntate (s. ep. 97)
20.35 Pacific Drive (s)
21 45 Țara noastră
23.00 Derrick (s, ep. 58)

Luni 28 iunie
10.00 Un puști la curtea Iul Aladdin (f.a 

SUA1997)
11.30 Războiul Tiarelor (s)
12.00 Mr. Jones (dramă romantică SUA

1993)
14.00 Cei trei Ninja (f.a SUA 1994)
15.30 Foamea (s)
16.00 Tumul terorii (f.a SUA 1997)
17.30 Casino (drama SUA 1995)
20.30 Hugo și Floyd (co. SUA 1996) 
22.00 Jaful (thriller SUA 1996)
23.45 Dr. Jekyll și dna Hyde (co. SUA

1994)

Marți 29 iunie
10.00 Răsărit de soare (thriller SUA ’93)
12.15 Prima lovitură a lui Jackie Chan
13.45 Cei mal buni (docu-dramâ SUA

1996)
15.30 Steel (f.a SUA 1997)
17.15 Dorința unei mame (dramă SUA

1S45V»>npirvl din. .

1997)
18.45 Vampirul din 

Brooklyn (co. horror 
SUA 1995)
20.30 Școala de Zom

bie (horror SUA 1988)
22.00 Un admirator fa

natic (dramă SUA 1996) 
0.00 Ultimul dans al Salomeei (er. SUA 

1988)

Miercuri 30 iunie
10.00 Trezirea lui Hornton (f. familie 

SUA 1997)
12.00 Aventură de-o noapte (dramă

SUA 1997)
13.45 Dacă zidurile ar vorbi... (dramă 

SUA 1996)
15.15 ... La prima vedere (co. SUA

1995)
16.45 Prjzonieri în școală (f.a. SUA 

1997)
18.30 Frankestein (horror SUA 1994)
20.30 Stupizii (co. SUA 1996) 
22.00 Stargate (s)
22.45 Formidabilii Baker Boys (co. 

romantică SUA 1989)
0.45 Nemesis III (f. fantastic *95)  

Joi 1 iulie
10.00 Arest la domiciliu 

(co. SUA *96)
12.30 Al patrulea proto

col (thriller SUA 1987)
14.30 Proa mult (co. 

Spanla/SUA 1996)
16.30 Michael (co.

romantică SUA 1996)
18.15 Beverly Hill Cop III (f.a./co. SUA 

1994)
20.00 Foamoa (s)
20.30 Invadatorul (f. SF SUA 1997)
22.15 Cinci zile tntr-o vară (dramă SUA 

1982)
0.00 Sabotaj (f.a SUA 1996)

Vineri 2 iulie
10.00 El e Wally Sparks (co. SUA *97)
11.45 Monstrul din Glenkorky (f. fantas

tic SUA 1995)
13.30 Fata din vis (co. romantică SUA

1998)
15.15 Lacul lebedelor (f. animație SUA 

1994)
16.45 Trei fugari (co. SUA 1989)
18.30 Totul despre sex (s, er.)
19.00 Răpiți de extratereștri (SF SUA 

1997)
20.30 Soluții extreme (thriller SUA

1996)
22.30 Concert Brackstreet Boys
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In permanentă competiție cu ea însăși
ereu interesată de 
nou și modern, 

dna Daniela Petruș din 
Vața își administrează pro
pria societate cu grijă, 
încercând să o ridice la 
standarde occidentale. 
“Am înființat firma - SC 
Dafalo SRL - în anul 1993, 
valoarea patrimoniului 
fiind în prezent de 300 
rtiilioane lei" - spunea. 
Activitatea de bază este 
comerțul. Are în comună 
un magazin prin care des
face 2000 de sortimente 
de mărfuri, de la produse 
alimentare și industriale, 
la materiale de construcții.

V

Unii bărbați spun: “Eu nu 
ofer flori femeilor. Nu umblu eu 
cu flori după mine." Ca și cum a 
oferi flori unei femei ar fi o slă
biciune, un semn al lipsei de 
bărbăție, chiar o rușine... Aces
tor bărbați chiar le este rușine 
să ofere flori, ei cred că acest 
gest i-ar arăta mai sensibili, mai 
romantici, ceea 
ce parcă nu se 
potrivește mo
delului de 
“macho" - om 
dur și puternic 
- așa cum se 
cade imaginii 
bărbatului dcestor timpuri.

Din păcate tocmai ei, băr
bații, uită că sunt prea puține 
femeile care apreciază curajul 
și puterea înrudite doar cu du
ritate, fără nici o urmă de sen
sibilitate. Nu doar că la femeie 
modelul bărbatului ideal cu
prinde și comportamentul de a 
dărui flori, dar în general femeile 
își doresc și așteaptă acest 
comportament din partea băr
baților iubiți.

Și dacă “cu o floare nu se 
face primăvară", cu siguranță o 
floare dăruită zilnic poate cuceri 
inima unei femei. A dărui o 
floare unei femei nu este un 
simplu gest romantic și sensibil, 
dar este și un comportament de 

f /
Menită să dea suflare - 

dar și suflet! - o mamă te
zaurizează multe virtuți. între 
virtuțile mamei luliana Pop 
rămâne nedezmințită și cea 
de luptătoare. S-au convins 
de existența și trăinicia ei nu 
doar cei apropiați “ai casei”, ci 
și "ai școlii” - școală pe care 
dascălul luliana Pop o slu
jește, cu o rară fidelitate, de 
peste trei decenii și jumătate.

- Da, e o luptătoare! Mi-a 
fost sprijin în toate! îmi place 
să cred că este colega mea 
cu cea mai înaltă statură mo
rală. Este omul de caracter, 
însușire la care râvnim. Dacă 
se va pensiona - și o va face, 
pentru că a promis familiei - 
îmi va lipsi mult - recunoaște 
dna prof. Olga Markos, direc
toarea Școlii gen. nr.4 Pe
troșani. Dna lulia e un om 
devotat școlii, cu o voință in
credibilă, mereu optimistă, 
având oricând o vorbă de în
curajare pentru colegii aflați în 
vreo dificultate.

- Mi-s bănățeană, de la 
Lugoj - îmi răspunde dna prof, 
luliana Pop la întrebarea mea 
cu privire la obârșia dumnea
ei. în Vale sunt din ’63. N-am 
crezut că voi rezista! Destinul

k_______  _____________

Cifra de afaceri este în jur 
de 2 miliarde de lei.

“Este o satisfacție pen
tru mine să aduc spre firmă 
tot ce-i mai bun - afirma. Am 
cumpărat vitrine frigorifice 
pentru păstrarea ali
mentelor, am dotat ma
gazinul cu cântar elec
tronic și o casă de marcat 
dintre cele mai costisitoare 
și cu mașină de înghețată 
de la firma TEL. îmi place 
să fiu într-o continuă 
competiție cu mine însămi, 
căci pe cei care mă copiază 
nu-i consider concurenți. 
Poate că unii consideră că 
sunt prea drastică, dar pre-

bun simț, stimă, dragoste și 
atracție. Să nu mai spunem că 
bărbatului îi trebuie curaj să 
dăruiască flori femeii pe care o 
admiră și ar vrea să o cuce
rească. Apoi, oricât de mas
culinizată ar fi o femeie, oricât de 
dură ar părea, având chiar o 
meserie considerată strict băr- 

b ă t e a s c ă , 
atunci când 
primește o 
floare, sufletul 
femeii devine 
suav și gingaș 
ca al unui 
înger. O floare 

reprezintă tot ce e mai frumos 
într-o femeie, pentru că florile 
sunt oglinzile ce reflectă spiritul 
uman și dragostea de viață. 
Poate de aceea sunt femeile 
emoționate în fața florilor pentru 
că ele oglindesc diferite fețe ale 
sufletului lor. O floare este un 
mesager a! sensibilității și 
dragostei, un mesager pe care 
bărbații ar trebui să-l re
considere.

Și în cele din urmă, eu cred 
că un bărbat este bărbat cu 
adevărat doar atunci când are 
curajul să poarte flori în mână 
când este pe drumul ce duce 
spre o femeie.

ina DELEANU
-J

"AM PROMIS FAMILIEI
————— 

însă... Primii 9 ani de muncă 
la liceul din Petrila au fost 
deosebit de frumoși! A fost și 
tinerețe! Am insuflat elevilor 
mei dragoste pentru exercițiul 
fizic - dovadă că unii dintre ei 
îmi sunt azi colegi, profesori 
de ed. fizică. Din '72 sunt aici, 
la Șc. gen. nr.4 din Petroșani 
și cumulez ore și la actualul li
ceu de informatică. în scurtă 
vreme, școala 4 a devenit o 
pepinieră pentru toate ramurile 
sportive din municipiu, pentru 
că am dat mare importanță 
competițiilor de masă în in
teriorul școlii. Iar gimnastica 
sportivă din școala noastră 
este recunoscută. Din '79 am 
disputat locul I cu elevii Șc. 
sportive nr. 7 din Deva. Și este 
lesne de înțeles că nu-l pu
team cuceri. Am fost mereu 
pe locul al ll-lea. Dar cu gim
nastica la băieți am cucerit 
locul I pe județ și ne-am aflat 
pe podium și în fazele zonale. 
Anul 1983 mi-a adus rezultatul 
suprem din carieră, acela de 
campion republican la sanie - 
prin eleva Gălățan Nemeș Lia. 

tind salariaților să respecte 
programul, să fie corecți și 
atenți, să efectueze și păs
treze curățenia, să a- 
ranjeze marfa cum se 
cere”. Igienizarea, spălatul 
cu clor sau cu derosept al 
pardoselii de cel puțin două 
ori pe zi, dezinfectarea 
săptămânală a vitrinelor cu 
spirt (după ce au fost 
spălate cu detergenți), ca și 
întreținerea corectă a 
mașinii de înghețată sunt 
atribuții respectate în
tocmai.

Magazinul are clientelă 
permanentizată. Și-i firesc 
să fie așa, căci dna Daniela

Meserie pentru o viață
Dna luliana Mate din Hunedoara lucrează de-o viață în 

meseria de frizer. Clienții spun că "este una dintre cele mai 
bune frizerițe din oraș” (Sebesteyn Tiberiu). întrebând-o cum 
privește acum, când o mai desparte de pensionare doar un 
an (lucrează din ’61), ne-a spus: “Pentru mine acum este 
ușor, în sensul că experiența îmi permite să lucrez bine și 
repede. Greu este că trebuie să fii tot timpul în picioare și cu 
mâinile ridicate."

Era un copil când a venit la Hunedoara, din părțile 
Sălajului, împreună cu părinții. La 16 ani a început ucenicia, 
i-a plăcut să lucreze în acest domeniu, convinsă că “pentru 
a câștiga un ban trebuie să lucrezi." Aici și-a întemeiat 
familia, găsindu-și omul potrivit. Au doi copii, cu care se 
mândresc. “Sunt și bunică: am un nepot și o nepoată" - 
spunea dna luliana, cu acea liniște a femeii care “mâine" va 
închide între filele cărții de muncă aproape patru decenii de 
activitate. Singura neliniște pentru ziua în care am abordat- 
o era aceea referitoare la persoana care-i va lua locul, 
spunând că “tânăra care părea interesată de meserie, n-a 
mai venit să învețe. ”

Estera SÎNA
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Azi, 24 iunie, toate doamnele și domnișoarele cu 
4o numele Sânziana ar trebui să primească fiori. Dar și 

ionii și Ioanele ar trebui felicitați, căci în calendarul 
lȚ> ortodox azi e Nașterea Sfântului loan Botezătorul. 

Tuturor le dorim viață lungă cu sănătate și bucurii. Și 
4° toată lumea ar trebui să se bucure azi de parfumul și 
.fo culoarea solară a delicatelor sânziene.
4© 
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- Ați avut mereu o pre
zență activă ia cercurile pe
dagogice aie profesorilor de 
educație fizică, prin apre
ciate lecții deschise, prin 
referate metodice de ținută; 
ați îndeplinit și funcția de 
inspector metodist, v-ați 
preocupat continuu de per
fecționarea dv (încă din anii 
'80 ați obținut toate gradele 
didactice în învățământ). Ce 
înseamnă pentru dv cei 36 
de ani dăruiți școlii?

- Foarte multă muncă, pre
gătire serioasă pentru orice 
activitate, inclusiv pentru cea 
de dirigintă (în fiecare serie 
de 4 ani). Munca de diriginte 
cere să dai din tine și ca pe
dagog și ca psiholog. Da, 
școala a fost pentru mine pe 
primul plan (fără a-mi neglija 
familia). Am rămas în școală 
atât cât a trebuit. Am făcut-o 
cu plăcere și... fără bani. 36 
de ani ziceați? Știu eu dacă e 
puțin sau e mult în activitatea 
unui dascăl devotat mese
riei?! Mărturisesc însă că și 
acum am aceleași emoții

loca- 
după

este cunoscută în 
litate (a lucrat, 
absolvirea liceului, timp de 
12 ani ca vânzătoare la 
librărie). “De fapt - preciza 
- m-am născut în Vața, aici 
am părinții, aici am co
pilărit. Știu să lucrez și 
pământul, căci am lucrat 
alături de părinți. Am făcut 
întotdeauna ceea ce a 
trebuit să fac, nu am vrut 
să fiu la mila cuiva, am 
preferat să dau decât să 
cer.”

Când am aflat că are o 
fiică, Lorena, în vârstă de 
18 ani, care a avut recent 
banchetul, fiind absolventă

când intru în clasă pe care 
le-am avut la începutul ca
rierei mele. Să știi că 30 de 
copii te privesc și așteaptă de 
la tine totul! Am dat mult și 
am cerut mult. Poate am fost 
ceva mai exigentă. Dar am 
simțit apreciere în preajma 
mea.

- Sunteți văzută în ulti
ma vreme cu ochii înrourați 
când intrați ia clasă.

- Un ochi râde, altul plân
ge. in acest iunie îmi iau ră
mas bun de la elevi. Am pro
mis familiei că la împlinirea 
vârstei de 55 de ani mă retrag 
din activitate. Familia mea 
numai așa a consimțit să-mi 
reiau munca în școală după ce 
am depășit problemele grele 
de sănătate pe care le-am 
avut. Pentru că am renăscut 
din propria-mi cenușă. Am a- 
vut voință, am luptat, am în
vins. Sunt optimistă. Văd 
jumătatea plină din pahar.

“îți mulțumim dragă lulia 
pentru tot ce ai fost și ești! 
Te rugăm, nu uita școala pa
tru - o îndeamnă, azi, colegii. 
Te așteptăm cu sfatul tău, cu 
optimismul tău, cu tot ce în
semni pentru noi!"

Lucia LICIU
. .... ________________  

X

a Liceului “Avram lancu” 
din Brad, ne-a cuprins 
mirarea, căci chipul mamei 
nu trădează nici pe 
departe vârsta. “Este un 
copil bun, cu înclinație 
spre engleză și franceză, 
pentru care s-a pregătit 
și-și dorește să urmeze 
Jurnalistica sau Facul
tatea de limbi străine”. 
Reușita fiicei presupune, 
firesc, o continuă muncă 
și luptă, ceea ce a carac- 
terizat-o și pe mamă, 
competiția pentru ea fiind 
ceva obișnuit.

Estera SÎNA

/f -
O "Vrei să iei puțin brațul 

de pe umerii mei? Poate reu
șesc să zbor."

O "A fost virtuoasă până 
când i s-a propus să nu mai fie."

O "Un poet vânător urmă
rea o căprioară. Dar văzând-o 
atât de frumoasă a tras ... un 
poem.”

3 "Se laudă că vede lu
crurile așa cum sunt când de 
fapt le vede așa cum le vede.”

Pe firul
Ărîadneî cu
Rodica Tott

O "Nu știu cum se face, 
dar veștile proaste ne găsesc 
întotdeauna acasă.”

3 "Să mă zbat, să nu mă 
zbat?" se întreba găina cu gâtul 
tăiat."

O "Diferența dintre un ver
sificator și un poet e aceea că 
versificatorul își închipuie că nu e 
nici o diferență."

3 "Vorba multă, ca și ni
sipul, poate alcătui un foarte 
frumos pustiu."

O "Doamnelor, cum vreți 
ca tinerii să ne respecte vârsta 
dacă ne-o ascundem?”

O "Fericit cel care, ca Uli- 
se, și-a mai găsit nevasta a- 
casă"...

Selecție de

Hie LEAHU

Coltul tinerei mame
Pasiunea pentru

Privirea este, inainte de toate, partea feței care 
“vorbește” cei mai bine. Copilul caută privirea; este 
foarte important să nu i-o refuzați niciodată. Dimpotrivă, 
ca să se creeze o bună relație, trebuie să intrați in jocul 
acesta de contact vizual cu orice ocazie: în timpul 
alăptatului, când vorbiți cu ei sau când îi țineți in fața dv. 
Schimburile lungi de priviri, deseori în tăcere, sunt 
momente pline de dragoste și recunoștință. Acest prim 
dialog îi privește și pe tată, pe frați și pe surori: este 
rândul ior să-și facă timp să fie recunoscuți de bebeluș.

Profitați de atracția bebelușului spre figuri, în ale
gerea obiectelor sau a desenelor care îl înconjoară pe 
copil: jucării din pluș cu ochii foarte bine marcați, 
desene sau fotografii cu figuri omenești pe care ie 
agățați pe perete sau pe plafon etc.

(După "Bebelușul de la o zi la un an" de Anne Bacus)
X________________ _____________________________________ /
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persoană plăcută, ( 
deschisă, fără ifosele ■ 

lunor vedete ori “superiori-1 
|tatea" afișată de bucureșteni| 
| față de “bieții" provinciali, așa | 
.este Corina Chiriac, cunos-. 
•cută artistă a scenei romă-’ 
I nești. Volubilă și plină de haz, I 
|este dispusă la o șuetă, să | 
| povestească întâmplări trăite | 
.de ea, să-și împărtășească, 
’“secretele" de femeie care’ 
I reușește să se mențină me-l 
|reu tânără și frumoasă. “Nu| 
jbeau, mă culc devreme și|
■ dorm cel puțin 8 ore pe noap- ■ 
!te.” Un lucru ușor de realizat! 
I pentru orice femeie care vrea I 
| să arate bine, dar mai greul 
[pentru o artistă. Și totuși se|
■ poate dacă vrei. Și merită să ■ 
!vrei, judecând după înfăți-J 
’ șarea Corinei Chiriac. ’

o
I 
I 
I
I
I

șuetă
O filosofie anume de via-

■ ță? Nu are. “Dar cred în Dum- 
I nezeu și cred în bine. Iar cine 
| crede își atrage binele și tre- 
| buie să câștige.” Conștientă
■ de forța deosebită a gândului, 
’ gândește pozitiv și este - du- 
Ipă cum spune - foarte pre
tențioasă cu sine și cu cei- 
| lalți. Asta i-a atras și porecla 
.de “Coana mare", care-o a- 
: muză. Se teme doar “de ridi- 
I colul pe care nu-l poți pre- 
| vedea. Și categoric să nu se 
[supere Dumnezeu pe mine.”
■ l-ar plăcea ca titlu pentru un 
! interviu cu ea “Ce ai în gean
tă, Corina Chiriac?", preci- 
Izând: “Nu înseamnă că am 
| răsturnat toată geanta.” Nor- 
imal, căci apreciază că mai 
! nimerit ar fi fost titlul unui 
•cântec ce urmează să fie 
I lansat, dar pe care nu l-a 
| divulgat. Știe desigur că se- 
| cretele sporesc misterul unei 
jfemei și astfel ea devine mai 
1 interesantă.
I Militând pentru feminitate, 
| Corina Chiriac le recomandă 
| tinerelor care urcă pe scenă
• să nu se lase influențate de
* MTV, să adopte o poziție și o 
I ținută decente, renunțând la 
| mișcări și gesturi vulgare și 
[provocatoare. E un mod de
■ a-ți manifesta respectul față 
‘de public dar și față de pro- 
I pria persoană. Iar C.C. știe 
|ce înseamnă respectul. A 
| dovedit-o și la ultima vizită în 
ijudeț.

Viorica ROMAN
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CUMPĂRĂRI

Cumpăr talon, eventual 
și caroserie pentru VW LT 
35, tel. 718304 sau 716591 
(3025)

• Vând două cazane încăl-

• Vând centrale termice 
Vaillant (cu boiler), second
hand, import Germania, ga
ranție un an, preț negociabil. 
Tel. 092/701072 (3034)

• Vând calculator 586, preț 
negociabil. Informații tel. 
620231(4310)

• Agenție selecționează și 
înscrie personal calificat în 
construcții civile. Angajări în 
străinătate. Tel. 094/316346, 
094/360321 (3030).

PIERDERI

• Vând apartament 2 ca
mere, tel. 214372 (3946)

• Vând casă, grădină și 
anexe, sat Aurel Vlaicu, nr. 
80, Măcrișan. (3053)

• Vând apartament 3 ca
mere, hol central și casă, 
Orăștie, tel. 242659 (3056)

• Vând casă (apă, gaz), 
curte, grădină, zonă centrală. 
Dâva, str. Crișăn, nr. 3. Tel. 
094/828897.(3812)

• Vând sau închiriez apar
tament 3 camere, Deva, str. 
Minerului, bl. 36/30. Informații 
la domiciliu, orele 16-21. 
(3948)

• Vând garsonieră parter, 
str. Independenței, bloc 20 G, 
ap.4, Hațeg, posibilități priva
tizare. Informații tel. 094/ 
585536(6540)

• Vând autoturism Opel 
Ascona, model 1977-1979, 
pentru dezmembrare, neîn
matriculat, stare de func
ționare, preț 6 milioane, 
negociabil, tel. 242626 
(3054)

• Vând urgent, convenabil, 
Dacia 1310, stare bună, 
înmatriculată recent, preț 
11.500.000 lei, tel. 227876 
(3869)

• Vând microbuz Merce
des 207, Diesel, 16 locuri, 
6000 DM, microbuz Ford 
Transit, 9 locuri, 2500 DM și 
ARO 10, 1000 DM, înma
triculate, cu CI. Informații 
Deva, str. Horea, 92. Tel. 
211856,216194(3949)

• Vând CD auto Daewoo, 
garanție 1.550.000 lei, incinte 
acustice “Meloman" 2x100 
W, 1.450.000 lei. Tel. 
213045.(4309)

• Vând și montez parbrize, 
Deva, Dragoș Vodă, nr. 12 A. 
Tel. 233246 (2917)

• Materiale pentru ame
najări interioare, tavan sus
pendat, cărămizi stică, ghips 
carton, tâmplărie PVC, vată 
minerală, toate din import, la 
Termoprofil Orăștie. Tel. 092/ 
740048(3741)

• Cumpărăm piei bovine 
14-22 kg/bucată, orice 
cantitate, termen lung. 
Recepția în București, tel. 
01/3143309, 092/661864, 
Magda. (OP)

zire centrală (lemn, cărbune, 
cu posibilități de adaptare 
pentru gaz). Tel. 625884 
(3938)

• Vând tractor U 650, stare 
foarte bună, Fintoag, 144. 
Tel. 092/487123. (3935)

• Vând sau închiriez 
spațiu comercial, Hune
doara, bd. Dacia, 27. Infor- 
mații 054/713112 (3029)

• Vând talon Dacia 1300, 
preț convenabil, tel. 054/ 
648128(3749)

• Cumpăr celulare GSM, 
defecte, decodez și repar 
urgent și ieftin. Tel. 094/ 
859958(3946)

• Vând țuică prune, 33 
grade, preț 20.000 lei/l, tel. 
092/403869 (3944).

• Vând dozator Fresco, 
de bere, două capete, 
două cuple, preț 1750 DM, 
Orăștie, Mureșului. Infor
mații ia alimentara sau 
cofetăria din blocul 6. 
(3051)

• Vând malaxor, două cuve 
inox sau echivalent grâu sau 
făină. Informații tel. 094/ 
597784(3750)

• Vând vacă și junincă, 
sterpe, sat Dîncu Mic, nr. 74. 
(3055)

• Fermă particulară de 
păsări, situată în Mintia, zona 
Casa Agronomului, vinde 
zilnic pui vii, orele 7-15. 
Informații la tel. 233484.

• Vând mașină italiană, 
nouă, de produs paste făi
noase, 20 kg/oră, în extru- 
dere cu preuscător încor
porat, 5 matrițe, 10.000 DM. 
Tel. 054/226483 (3947)

• Vând calculatoare 486, 
preț 2-2,5 milioane, tel. 
211798(3950)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere spațiu 
200 mp, tel. 223468 (3860)’

• Caut pentru închiriat casă 
sau spațiu comercial pentru 
depozit en-gros în orașul 
Brad. Tel. 058/820101, după 
ora 15(3939)

OFERTE DE 
SERVICII

• DUAL - Centru de Com
petența CIEL! organizează 
cursuri de instruire în utilizarea 
calculatorului și a programelor 
CIEL! de contabilitate și 
gestiune comercială. înscrieri 
latei. 230449,211446 (3922)

• Angajăm colaboratori 
pentru un domeniu de acti
vitate dinamic și diversificat 
care vă oferă posibilitate de 
promovare. Salarii de 300 
dolari/lună. Tel. 621446,094/ 
280444(4438)

• Angajăm agenți comer
ciali pentru orașul Hune
doara, muncitori necalificați 
și vânzătoare pentru Deva. 
Informații la tel. 219300, 
230793(3155)

• Expert contabil țin 
evidență contabilă pe cal
culator. Tel. 092/748580, 
620122.(3863)

• Pierdut legitimație de 
serviciu pe numele 
Homorodean Victoria. O 
declar nulă. (3052)

• Pierdut două ștampile 
rotunde de la unitatea S.C. 
Procesmin SA Deva. Se 
declară nule. (3868)

• Pierdut diplomă de cali
ficare, eliberată de IUG 
Hunedoara. O declar nulă. 
(3033)

• Pierdut pașaport pe 
numele Ponczok Andor. Se 
declară nul. (4311)

COMEMORĂRI

• Se împlinesc 7 ani de 
când nu mai este printre noi

VIORELA BOTA
Te plâng mama, Lili, Siris 

și Sigrid. Comemorarea 
are loc în 26.06.1999, la 
mormânt. (4304)

• Se împlinesc trei ani de 
la plecarea în eternitate a

ec. TRAIAN CRIȘAN
Comemorarea va avea 

loc sâmbătă, 26 iunie 1999, 
ora 11, la Catedrala Sf. 
Nicolaedin Deva. Familia.

PUBLICITATE

Asociația Chinologică “FIDELIUS” 
a județului Hunedoara

Organizează sâmbătă, 3 iulie 1999, pe Stadionul 
“CETATE” din Deva, începând cu ora 10,00, o EXPOZIȚIE 
CANINĂ NAȚIONALĂ cu participare internațională. La 
expoziție vor participa cele mai reușite exemplare din 
toate rasele canine ce au obținut titluri naționale și inter
naționale la expozițiile din țară și străinătate.

Informații suplimentare și înscrieri la telefon 227295.

U.M. 01719 Deva
organizează CONCURS, in data de 12.07.1999, 

pentru ocuparea funcției de ELECTRICIAN AUTO, cu 
contract de muncă pe durată determinată.

Relații la sediul unității din str. Mihai Eminescu, nr. 
132.

Reuniunea trimestrială a 
organizației municipale Deva 

a PD
Sala mică a Casei de Cultură din Deva a găzduit recent 

reuniunea trimestrială ordinară a reprezentanților celor peste 
300 de membri ai Organizației municipale Deva a Partidului 
Democrat.

Pe agendă s-au aflat o informare asupra stării politice, 
sociale și economice la nivel național și local, un raport al 
secretariatului pentru administrația publică locală și informarea 
conducerii municipale asupra stadiului Întocmirii listelor 
preliminare de candidați pentru alegerile locale din anul viitor.

Dezbaterile, care au durat peste două ore, au evidențiat 
opțiunea democraților deveni pentru continuarea procesului de 
reformă, dar cu sublinierea necesității unor măsuri active de 
combatere a efectelor sociale nedorite. Ei au cerut repre
zentanților Partidului Democrat în toate structurile de con
ducere să militeze mai ferm in vederea realizării reformei 
pentru oameni și nu împotriva lor.

Vorbitorii au exprimat indignarea membrilor partidului în 
legătură cu modul odios în care PNȚCD înțelege să-și pro
moveze clientela politică. A fost evocat în context cazul fostului 
director general al DGAIA Hunedoara, dl Gheorghe lovan, care 
a fost înlocuit din funcție din simplul motiv că este membru al 
Partidului Democrat. Cei prezenți s-au aliat punctului de vedere 
exprimat public în această chestiune de către Biroul Permanent 
Județean al partidului, care a anunțat în semn de protest 
suspendarea relațiilor pe plan local cu PNȚCD.

Aceiași vorbitori au evidențiat starea de nemulțumire care 
se constată printre cetățenii orașului față de pompierismul cu 
care primarul și mulți dintre colaboratorii săi tratează pro
blemele comunității.

Participanții au fost informați că la nivelul conducerii 
municipale s-au înregistrat peste 50 de opțiuni de candidatură 
în vederea alegerilor locale. Au fost desemnate deja echipele 
extinse pentru participarea în birourile electorale.

Direcția Generală a Finanțelor Publice și 
Controlului Financiar de Stat Hunedoara - Deva 

cu sediul în str. 1 Decembrie, nr. 30 

anunța
LICITAȚIE PUBLICĂ 

pentru bunuri de folosință îndelungată în datele de 
30 iunie, 7, 14, 21 și 28 iulie 1999.

Licitația va avea ioc la sediul DGFPCFS. Relații la telefon 
219544 - Compartiment Valorificări.

SC IMCQMEX SRL
oferă spre închiriere

SPATII
COMERCIALE
în DEVA și ORĂȘTIE, zone 
centrale, vad excelent.

Tel. 247529, 247496, 094/ 633234.

saw RIMPEKCOMSER
054/230613; 092/398437

Distribuitor autorizat BOSCH @ STIHL

SfcUfe SfeCtjfeS BOSCH @

A CENTRALE TERMICE S3 
JUNKERS-BOSCH 

Amotoferăstraie, 
M0T0C0ASE STIHL^&d

STIHL 044

Hidrofoare, compresoare, aparate de sudură, 
utilaje pentru prelucrarea lemnului ELEKTRA-BEKUM
Motopompe HONDA

Clupe pentru filetat, mașini de sudat 
polietilenă ROTHENBERGER

Acțiunea PROCONȘȚRUCT" pentru scule electrice BOSCH@
REDUCERl(J^J<^ perioada 04.04.99 - 31.05.99

DEVA - B-dul Decebal, Bl.l • HUNEDOARA - B-dul Corvin, bl.9 •
BRAD - st-. Avram lancu, bl.43, parter «PETROȘANI ■ Aleea Poporului, Bl.2

Discoteca “Termo"
Sâmbătă. 26.06.1999, va avea loc inaugu

rarea discotecii "TERNA" din incinta bazei de 
agrement și recuperare Călan - Băi, unde se 
vor mai organiza și alte activități distractive.

Consiliul Local Hunedoara
Consiliul Local Hunedoara, prin Administrația 

Piețelor din municipiul Hunedoara, organizează 
licitație publică în data de 09.07.1999, ora 
10.00, pentru

- închirierea a 2 (două) mese la sector 3, Piața 
Obor;

- închirierea a 2 (două) amplasamente, unul la 
Piața Obor și unul la Piața Dunărea, pentru rulotă 
amenajată și autorizată, pentru comercializare 
carne și subproduse de carne de către producători.

Informații la telefon 712779 sau la sediul din 
Piața Obor.

în caz de neadjudecare, licitația va fi reluată în 
aceleași condiții în data de 16.07.1999.

CAR învățământ Deva
organizează în data de 9.07.1999 

CONCURS pentru ocuparea postului de 
contabil CAR.

Condiții de participare:
- liceu economic;
- liceu teoretic plus școală postliceală de 

contabilitate;
- liceu teoretic plus 5 ani vechime in 

specialitatea de contabil.
Informații și tematica concursului se obțin la 

LJCAR, str. M. Kogălniceanu, nr. 4, camera 26-27.



plăti măcar 5 miliarde de lei din 
imensa datorie acumulată.

La Orăștioara de Sus

REVIRIMENT ÎN 
<OMERTUL SĂTESC

Toți cei cu care am stat de 
vorbă au fost de părere că de 
când activitatea de aprovizio
nare a satelor cu cele nece
sare traiului a fost preluată de 
“Consumcoop" Orăștie 
aceasta s-a redresat și s-a 
îmbunătățit foarte mult.

- îmbunătățit în ce sens? 
am întrebat-o pe dna Emilia 
Matei, gestionara magazi
nului din satul Costești, co
muna Orăștioara de Sus.

- în ce privește aprovizio
narea, în principal, ne-a răs
puns interlocutoarea. Am în 
unitate marfă din abundență. 
Tot ce au nevoie oamenii în 
mod zilnic. Pâine primim în fie-
care zi proaspătă, caldă încă. 
Am adus - la cererea oame
nilor - var, ciment, cuie etc.

- Vânzările cum sunt?
- Realizez vânzări de circa 

40 de milioane de lei în fiecare 
lună.

- Și în ce privește dotarea 
lucrurile s-au schimbat mult - 
opina dl Viorel Gridan, gestio
narul unității cooperatiste din 
satul Orăștioara de Sus. 
Recent, de pildă, am primit o 
ladă frigorifică și putem păstra 
alimentele alterabile în condiții 
optime.

- Lada e plină cu salam, 
parizer. Proaspete?

- Da, tot ce primim 
este proaspăt.

Fotografii în cuvinte
(Urmare din pag.1)

Bună ziua.... nea Fodor...
Un meseriaș nu m-a lăsat 

să termin întrebarea...
- S-a desființat croitoria...
- Ce se face aici? - am în

trebat așa curios și mirat.
- Un atelier de piese auto.
Am ieșit nedumerit. Cum 

magazin de piese auto? - m- 
am întrebat.

P.S. Am numărat pe bule
vard un număr de patru ma
gazine de piese auto, pe o 
suprafață de o sută de metri 
pătrați. (Fără să-l pun la so
coteală și pe cel în care a lu
crat nea Fodor). Dar de ce 
să mă mai mir...!

Pe o rază de 10 kilometri 
sunt 6 benzinării... Pe o

C/NEMA
V “PATRIA” DEVA: Avocatul (25-1);
V “FLACĂRA” HUNEDOARA: Aleargă 

Lola, aleargă (25-1);
“PARÂNG" PETROȘANI: Atingerea 

dragostei (25-28); 8 mm (29-1);
V “CULTURAL” LUPENI: Ucigași de 

schimb (25-28); Turnătorul (29-1);
“DACIA” HAȚEG: Masca lui Zorro 

(25-28); Prințul Egiptului (29-1);
V “ZARAND” BRAD: Băiatul cu apa 

rece (25-28); Dansează cu mine (29-1);
V “PATRIA” ORĂȘTIE: Mamă vitregă 

(25-28); Atingerea dragostei (29-1);
V “LUCEAFĂRUL” VULCAN: Ronin 

(25-27);
IX “LUMINA” ILIA: Prințul Egiptului 

(25-27).

Apele fac din nou 
pagube

Ploile torențiale căzute sâmbătă au 
făcut din nou mari pagube materiale.

La Brad au fost inundate 90 de gos
podării, 20 de podețe distrusț și un kilo
metru de drum afectat.

Inundații s-au înregistrat și la Bala de 
Criș unde 25 de gospodării au fost afec
tate, 5 hectare de teren agricol, 10 hectare 
de fânaț și 21 de podețe au fost distruse. 
De asemenea, 270 de metri de drum co
munal au fost distruși de torenți.

Nici comuna Băița nu a rămas neatin
să de inundații. Apa a inundat 25 de gos
podării, a afectat 200 de hectare teren 
agricol, 800 m de drum comunal, 3 podețe, 
iar o șură din luncă a fost trăsnită. (C.P.)

- Privatizați! vă fac con
curentă?

- Da, dar nu ne este teamă 
de ei că avem marfă mai multă 
și mai bună.

De aceeași părere - pe ca
re am consemnat-o la începutul 
acestui articol - este și dl Petru 
Ștefănie de la magazinul din 
Bucium. Dânsul era de părere 
că ar trebui, deoarece oamenii 
sunt de dimineața până seara 
la lucru în câmp, să se treacă 
la programul de vară, adică 
unitatea să funcționeze doar 
dimineața și seara. Este o idee 
ce merită luată în seamă.

Traian BONDOR

Direcția Sanitara Veterinara a județului 
Hunedoara

cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 226, scoate la 
CONCURS în data de 19 iulie 1999 următoarele posturi:

• Inspectori specialitate;
• medic veterinar in cadrul laboratorului
• asistent veterinar SSD;
• tehnician veterinar;
• consilier Juridic;
• șoferi;
• paznici;
• femeie de serviciu.

Relații suplimentare la sediul unității, telefoane 
221145, 225500.

distanță de 2 km sunt 15 
second hand-uri... Și alte alea 
cu circulația mărfurilor; a 
banilor...

Ghelar
Lungul drum...
Un prieten. Rădoane Aron. 

L-am întâlnit la ieșirea din co
muna Ghelar. De câțiva zeci de 
ani lucrează în domeniul public. 
E agent fiscal. Are casă în 
Bunila.

Ținea haina agățată de umăr, 
în servieta de perceptor, peste 
acte o pâine.

- Unde?!
-Acasă...
-Păi cum?! Așa...
- Nu mai e autobuz. Nu mai e 

“convenția". S-a închis mina.

Firme cu restante «
5000 de societăți comer

ciale din județul Hunedoara nu 
și-au majorat până la această 
dată capitalul social. în ciuda 
situației mai sus amintite, 3000 
dintre ele își continuă efectiv 
activitatea. Data limită pentru 
majorarea capitalului social 
este 30 iunie. După această 
dată firmele care nu își vor ma
jora capitalul social vor fi dizol
vate și radiate automat.

Impozite
15 iunie a fost data limită 

până la care s-au putut plăti 
impozitele pe clădiri și terenuri 
cu o reducere de 5%, în cazul 
plății integrale a sumelor da
torate. Cei care nu au vrut sau 
nu au putut plăti integral, sunt 
nevoiți să plătească a doua

- Cincisprezece kilometri 
cu pasul?!

-Atâția...! Și mai pune vreo 
doi...

Peste crestele masivului 
Poiana Ruscăi, alerga o vipie 
cu “iz” de stepă...

- Cincisprezece kilometri! 
am numărat în gând... Cinci
sprezece...! Câte ore...!

P.S. Primăria Comunei Bu
nila are un microbuz. Cu 
șofer. N-ar putea să fie pus 
la treabă, măcar în zilele de 
vineri și de sâmbătă, când 
vin oameni de la oraș? S-ar 
câștiga și un ban, cu care să 
se întrețină mașina. Și ar fi și 
un mare gest de respect al 
consilierilor comunei față de 
cei care i-au ales în fruntea 
obștii...

NOTP-INFORMAȚIIOPINII
tranșă a impozitului. Conform 
legii, orice zi de întârziere după 
data de 15 iunie a fost penalizată 
cu 0,25% din suma datorată.

Și indicatoarele se 
fură

Pe lângă executarea lucră
rilor de reparații și întreținere a 
carosabilului, Secția Drumuri 
Naționale Deva are în plan și 
executarea unor lucrări de com
pletare a semnalizării verticale 
cu încă 800 de table indicatoare. 
Completarea este necesară da
torită faptului că indicatoarele 
sunt furate. Conform unei sta
tistici întocmite la nivelul între
gului județ Hunedoara, în fiecare

“Astmul bronșic la copil” - o expunere
audiată cu interes

“Astmul bronșic la copil” a fost tema sim
pozionului organizat, marți, la secția pediatrie 
a Spitalului din Petroșani. Expunerea, pre
zentată de prof. dr. Mircea Nanulescu de la 
Clinica de Pediatrie din Cluj - referitoare la 
cele patru trepte ale acestei afecțiuni: astmul 
intermitent, astmul persistent ușor, persistent 
mediu și persistent sever - a fost audiată cu 
interes de către medicii pediatri și de familie 
din zona Văii Jiului.

După ce s-a referit la simptomele zil
nice și nocturne (tuse intermitentă și de 
durată), la criteriile de gravitate care pot

duce la stop respirator, profesorul invitat 
s-a referit la importanța pe care o are 
educația familiei în evitarea unor factori 
declanșanți ai crizelor, în ameliorarea 
acestora. S-a vorbit în amănunt despre 
crearea ambientului din camere, des
pre necesitatea evitării mediilor poluate 
și vaccinarea anuală antigripală, despre 
cum se fac hiposensibilizările în dis
pensare. Informați cu ultimele desco
periri în domeniu, medicii trebuie să fie 
cei dintâi educatori ai părinților cu copii 
suferinzi. (E.S.)

Spărgătorii de 
autoturisme au 

fost prinși
La Deva, polițiștii au 

prins în flagrant într-o noap
te un grup de mai mulți in
divizi, în timp ce spărgeau 
un autoturism parcat pe o 
stradă din municipiu.

Este vorba de Alin Ca- 
rașcă, 18 ani, Alin Biresc, 20 
de ani, ambii din Orăștie, cel 
de-al doilea militar în termen 
la UM 02401 Alba lulia și 
Paul Diaconescu, 18 ani, din 
Cosoveni, județul Dolj, lăcă
tuș la Stația CFR Orăștie.

Din cercetări s-a stabilit 
că cei trei au folosit pentru 

an aproape un sfert din tablele 
indicatoare se fură.

Datorie la energie
Factura la energia electrică 

a Minvest Deva a ajuns la va
loarea de 218 mid. de lei. Min
vest s-a angajat să achite până 
în data de 10 iunie 20 de miliarde 
de lei Societății de Distribuție 
Electrica din Deva. în cazul ne
plății va fi sistată furnizarea 
energiei electrice pentru acti
vitățile de suprafață. Directorul 
SC Electrica Deva, dl Cornel Ca
zan, a declarat într-o recentă 
conferință de presă că furni
zarea energiei electrice către 
Minvest Deva nu va fi sistată 
dacă societatea în cauză va

deplasare autoturismul 
aparținând tatălui lui Alin 
Carașca și în aceeași 
noapte au mai spart un au
toturism. De asemenea, 
într-o altă noapte, tot ei au 
spart alte cinci autoturisme 
de pe raza municipiului 
Deva. Prejudiciul total a fost 
de 6.300.000 de lei.

Oferte și 
contracte false 

într-o perioadă relativ 
scurtă din acest an, un indi
vid din Petroșani a înșelat 
mai multe persoane din 
municipiu cărora le-a pro
mis că le montează inter- 
foane la locuințe.

6 miliarde pentru 
pod

Șeful Secției Drumuri Na
ționale Deva, ing. Gheorghe 
Brânzan, a declarat că lucrările 
de reabilitare a podului peste 
râul Mureș de la Șoimuș vor fi 
gata până în luna noiembrie a 
anului curent. Valoarea lucrării 
este de 6 miliarde de lei. în 
același timp pentru celelalte 
poduri aflate în reparație pe 
teritoriul județului sunt alocate 
3 miliarde de lei. Planurile 
Secției prevăd și executarea 
unor lucrări de modernizare a 
intersecției de la Sântuhalm, 
lucrări ce vor fi demarate cel 
mai probabil în anul următor.

Andrei NISTOR

Pentru acestea a întoc
mit oferte și contracte false. 
Până în prezent s-a stabilit 
un prejudiciu de 4.900.000 
de lei.

48.000.000 de 
lei prejudiciu 
în doar două luni din 

acest an, un grup de patru 
hoți au pătruns prin efracție 
în cabana aparținând SC 
"Compit” SA Petrila. De 
aici, ei au sustras bunuri în 
valoare totală de 
48.000.000 de lei.

lată și numele indivizi
lor: Gheorghe Florin Matei, 
24 de ani, Lucian Petru Ar
delean, 19 ani, loan Bolon- 
duț, 30 de ani, și Dumitru 
Marius Suneg, 19 ani, toți 
din Petrila.

Rubrică realizată cu 
sprijinul IPJ Hunedoara

De curând la Deva a 
văzut lumina tiparului o no
uă carte intitulată sugestiv 
"Succesul în afaceri”.

Autorii volumului de 
față, profesor dr universitar 
loan Uifălean și sociolog 
Eugen Maniac, și-au pro
pus, după cum de altfel

Noi apariții editoriale JUCCEfUL I1W AFACERI
este consemnat încă din pri
ma pagină, să realizeze un 
"manual practic pentru în
treprinzători și pentru tine, 
cititorule" care însumează o 
multitudine de informații de 

mare utilitate: organizarea și 
conducerea cu succes a 
unei afaceri proprii. "Infor
mațiile, soluțiile, resursele 
sunt pretutindeni în jurul nos
tru, se spune într-un motto al 

autorilor, dar trebuie să știm 
să le folosim corect.

Această carte te ajută să 
pornești, să organizezi și să 
conduci cu succes propria 
afacere. Vei găsi sugestii 

practice despre cum să faci 
afaceri reciproc avantajoa
se, astfel încât toată lumea 
să fie mulțumită.”

Noul volum cuprinde, de 
asemenea, un compendiu 

legislativ - o multitudine de 
informații despre actele 
normative ce reglementea
ză activitatea unităților pri
vate, creditarea acestora, 
cât și date despre protecția 
socială și reintegrarea pro
fesională a șomerilor.

Corne! POENAR


