
Aneîe au trecui - durerea a rămas!
Județul nostru s-a 

confruntat cu mari 
probleme în ultimele 
zile din cauza ploilor 
torențiale care pe 
alocuri au ajuns la 130 
litri/mp. Drama cea 
mai mare s-a înregis
trat pe Rîu-Mare la 
barajul de la Gura Apei 
unde în urma torentilor » 

au fost distruse 12 
apartamente, altele 
fiind grav avariate, iar 
un număr de 13 
persoane și-au pierdut 
viața.

Acțiunile de înlă
turare . a efectelor 
dramatice înregistrate 
la Gura Apei au 
început încă din zorii 

zilei de luni, când 
autoritățile județului 
au concentrat forțe la 
dezafectarea zonei. 
Accesul spre barajul de 
la Gura Apei a fost 
îngreunat din cauza blo
cării drumului cu pă
mânt, piatră și copaci 
care au fost antrenați 
de apă la vale, iar 

accesul în zona 
superioară a barajului, 
inclusiv în zona 
Rotunda-Retezat, se 
făcea numai cu 
ajutorul elicopterelor.

Revenind însă la 
marea tragedie 
colonia de la Gura Apei 
și ieri au continuat 
lucrările de dezafec

din greu

tare a molozului 
pentru descoperirea 
cadavrelor îngropate, 
într-o primă fază au 
fost descoperite cada
vrele a două per
soane, celelalte fiind 

de găsit,

Cornel POENAR
(Continuare în pag. 2)
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Prefectura județului Hunedoara 
și Comisia Județeană de 

Apărare împotriva Dezastrelor 
Organizează

O campanie de strângere de ionduri și bunuri 
pentru înlăturarea efectelor grave ale inundațiilor 
care s-au produs in județul Hunedoara în zilele de 12 
și 13 iulie 1999.

Donațiile în bani se pot face în contul 
nr.50074374299, deschis la Trezoreria municipiului 
Deva, iar cele de bunuri la Filiala Deva a Crucii 
Roșii. Aleea Viitorului, nr.4, cartier Gojdu.

Contribuția dumneavoastră înseamnă o mână 
întinsă pentru ajutorarea persoanelor sinistrate din 
colonia Tomeasa de la Barajul Râu Mare-Retezat, 
precum și din cele 24 localități ale județului care au 
fost afectate de inundații.

La închiderea campaniei lista dătătorilor va fi dată 
publicității.

Mai multe donații, mai muiți
. oameni de suflet!

Adevăruri scoase 
la lumină

Căldură mare în abatajele 
Văii jiului

Prin amabilitatea 
unui om de afaceri 

sârb am avut posibilitatea 
să intrăm în posesia unor 
materiale documentare ce 
dezvăluie o serie de 
adevăruri necunoscute de 
multă lume despre 
războiul dus de NATO 
împotriva Iugoslaviei. 
Pentru cititorii ziarului 
nostru vom prezenta 
câteva date semnificative

Astfel în revista TV 
Novosti nr. 1794/12 mai 
1999, care apare la 
Belgrad, este reprodusă 
harta de față, precizându- 
se că ea a fost găsită, 
împreună cu alte acte, la 
un ofițer american 
împușcat în Bosnia la 1 
septembrie 1995, pe 
muntele Trascavița. 
Această hartă, cum bine 
se poate constata, a fost 

întocmită în anul 1977, 
înainte deci cu zece ani de 
dărâmarea zidului Ber
linului. De aici se poate

Din presa 
iugoslavă 
vedea modul cum s-a 
preconizat, cu 22 de ani în 
urmă, împărțirea Iugo
slaviei, precum și prezența 
SUA în zonă, rezultând că 
Voivodina revenea
Ungariei, iar Slovenia să fie 
împărțită între Italia și 
Austria. în bună măsură 
prevederile sunt realizate, 
în regiunea Kosovo apare 
clară prezența SUA.

într-o altă publicație - 
săptămânalul Telegraf 
nr.164/16 iunie 1999, Sunt 

prezentate și comentate, 
după un ziar spaniol, o 
serie de declarații. ale 
unor piloți spanioli care au 
participat la războiul din 
Iugoslavia. Căpitanul 
Adolfo Luis Martin de la 
Oz, cel mai bun pilot pe 
avioanele F18, s-a întors 
acasă spre sfârșitul lunii 
mai a.c. El a declarat 
presei că muiți colegi de- 
ai lui s-au pronunțat 
împotriva războiului, 
considerându-l o bar
barie. Starea psihică a 
piloților era cu semne de 
întrebare, unii având 
probleme de sănătate 
mintală, știind că au pe 
conștiință oameni nevi- 
novafi uciși de bombe. 
Căpitanul mai declară că

________Nicoiae TlRCOB 
(Continuare in pag. 2) Â

Cu câteva luni de zile în urmă, termocentralele 
de la Mintia și Paroșeni aveau nevoie de cărbune, 
însă minerii Văii Jiului nu reușeau să le trimită 
zilnic colegilor energeticieni cantitățile necesare 
contractate. Acum, situația s-a schimbat. 
Funcționând cu mult sub capacitate, datorită 
solicitării scăzute de energie electrică în 
economie, dar și din cauză că cea mai mare 
cantitate a fost acoperită de hidrocentrale - 
avantajate de debitele mari din lacurile de 
acumulare și de prețul mai scăzut al kilowattului 
hidro -, termocentralele au acumulat stocuri mari 
de cărbune și nu vor să mai primească. Și la 
nivelul țării și în județul nostru. Numai la CTE 
Mintia stocul de cărbune este de peste 500.000 
de tone. Ținând cont și de apropiata oprire a 
termocentralei, în vederea unor ample lucrări de 
revizii și reparații, apare și mai motivat refuzul 
energeticienilor de a primi cărbune. Mai ales că 
au și datorii la plata celui livrat.

Acum e căldură mare nu doar la propriu, dar 
și la figurat în abatajele Văii Jiului. Minerii vor să 
lucreze, să expedieze cărbunele, să-și ia 
salariile. Dar energeticienii nu au nevoie de 
cărbune. Nu-I consumă și nu mai au unde să-l 
depoziteze. Reprezentanții Ministerului Industriei 
și Comerțului le-au propus minerilor Văii Jiului 
două soluții, cum se procedează în domeniu în 
toate țările “așezate”, respectiv de a accepta 
concedii (cu și fără plată) sau șomajul tehnic. 
Cum însă noi nu suntem o țară “așezată”, minerii 
nu agreează nici una dintre soluții. Ei vor să 
muncească, l-a apucat hărnicia în plină vară? Ori 
se gândesc că li s-ar putea prelungi mai mult 
concediile sau șederea în șomaj? Probabil 
această frică să-i facă circumspecți.

Pentru a preveni eventuale forme de protest, 
Guvernul caută alte soluții. Și s-a gândit să le

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

Un bilanț trist al inundațiilor
F »

Piața agroalimentară din Brad

Modernizată și amenajată 
conform pretențiilor 

unui municipiu
Piața, nu doar că reprezintă 

punctul de întâlnire al cererii și 
ofertei, dar este și expresia unei 
lumi civilizate. Tocmai în acest 
sens, conducerea administrației 
pieței municipiului Brad - 
interesată atât de atragerea unui 
număr mare de producători 
agricoli, și implicit de cumpărători, 
precum și de crearea unui as
pect plăcut al oborului - a 
demarat, încă de la preluarea 
acestuia, respectiv din ianuarie 
'98, ample lucrări de amenajare 
și modernizare.

• Oamenii își amintesc...
Despre fața veche a pieței, 

rămasă doar o amintire, ne-au 
vorbit comercianții, cei care de 
zeci de ani își vând produsele 
aici. Pe dna Floare Bodârlău din 
Iernata jud. Arad o cunosc foarte 
muiți brădeni. De ce? Pentru că 

de peste 30 de ani, din primăvară 
până în toamnă, dumneaei vinde 
legume în piața din Brad. „Venim 
aici pentru că ne place și așa ne
am obișnuit. La noi în familie acest 
lucru a devenit tradiție. Acum, 
piața s-a modernizat, dar înainte 
când nu existau mese și piața nu 
era acoperită vindeam sub 
umbrele, iar când era vreme 
ploioasă, stăteam ore în șir, de 
dimineața până seara, cu 
picioarele în apă" - ne-a mărturisit 
dna Bodârlău. Tot din Iernata, zonă 
renumită prin cultura legumicolă, 
este și dna Dina Gligor, care vine 
la Brad conform aceleiași tradiții, 
„închiriem mese pe întreg sezonul 
și astfel avem certitudinea că ne 
putem vinde marfa. Suntem foarte 
mulțumiți de personalul din 
administrația pieței care se 
străduiește să ne ofere condiții 

optime de lucru”, afirma 
interlocutoarea noastră.

Cum este și firesc, 
autoritățile locale sunt mulțumite 
de cum decurg lucrările în 
perimetrul pieței. „Acum avem 
o piață modernă, demnă de 
statutul nostru de municipiu. 
Dar până să ajungă aici, piața 
a trecut prin momente grele: din 
'90 până în '92 a aparținut de 
primărie, din '92 până în '97 a 
fost închiriată unor societăți 
comerciale și abia de anul 
trecut s-a înființat un serviciu 
public care aparține de 
primărie. Iar activitatea acestui 
serviciu o susținem cu toții și o 
sprijinim", ne-a spus dl Costina, 
viceprimar.

Cristina CfNDA

(Continuare în pag. 8)

Căderile masive de 
apă în județ de la începutul 
acestei săptămâni au 
provocat din nou mari 
pagube materiale.

în afară de tragedia de 
la Rîul Mare Retezat ploile 
torențiale au afectat 24 de 
localități, 53 de locuințe, 
398 de anexe gospo
dărești, 15 persoane au 
decedat, 34 au fost rănite, 
96 evacuate, iar 945 au 
rămas izolate. Apele au 
inundat 1040 de hectare 
teren agricol și fânețe, iar 
un număr de 37 poduri și 
podețe au suferit 
stricăciuni la care se mai 
adaugă două drumuri 
județene și școala primară 
din Ștei.

Pe zone situația 
inundațiilor se prezintă 
astfel: Comuna Densuș - 
3 localități afectate, 
Poieni, Ștei și Cliva 
datorită ruperii DC 91 și 
DC 93, 7 podețe afectate, 
210 hectare teren agricol 
inundat, precum și școala 

din Ștei care a fost 
inundată.

Comuna Râul de Mori:
7 case inundate, două 
localități Ohaba-Sibișel și 
Râușor izolate și decuplate 
de la rețeaua electrică, 
drumul spre Râușor rupt pe

< ' " \ 
De la Comisia 
Județeană de 

Apărare împotriva 
Dezastrelor- ... . >

o porțiune de 50 de metri, 7 
podețe distruse.

Comuna Romos. Apele 
au inundat 40 de ha teren 
agricol iar 5 gospodării au 
fost afectate.

Comuna Sarmize- 
getusa. Și aici inundațiile 
au afectat două gospodării,
8 hectare de teren agricol 
iar urr pod și drumul 
comunal a fost avariat.

Comuna Pui. Nici aici 
ploile nu au adus liniște. Au 
fost afectate două 
gospodării, 87 ha terenuri 

agricole, iar drumurile 
Pui-Baleia și Rușor-Șerel 
au fost avariate pe 6 km 
respectiv un kilometru.

în Hațeg apele au 
inundat 90 de terenuri 
agricole iar în Bunila a 
fost afectată grav o 
locuință, drumul Ghelari 
- Bunila deteriorat pe 7 
km. Tot în Bunila drumul 
comunal 111 Poenița 
Voinii - Alun este 
impracticabil.

Evenimente triste au 
fost înregistrate în orașul 
Lupeni unde au fost inun
date 5 străzi și 30 de 
case, iar un pod a fost 
rupt. în Jiu s-au înecat 
două persoane, dar nu 
din cauza inundațiilor.

Pentru următoarele 
zile meteorologii aver
tizează asupra căderii de 
noi precipitații în zonele 
afectate de ape, fapt ce 
trebuie să mențină 
sporită atenția localnicilor 
și a autorităților locale.

Corne! POENAR
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Ape! umanitar
.------------- '

—Adevăruri scoase la lumină
Având în vedere situația 

deosebită creată de 
inundațiile catastrofale din 
județul nostru, care au 
pricinuit pierderi de vieți 
omenești.și imense daune 
materiale familiilor din zona 
Rîu Mare Retezat, Filiala de 
Cruce Roșie a /'Județului 
Hunedoara-Deva adresează 
un călduros apel umanitar 
persoanelor fizice, agenților 
economici, tuturor acelora 
care pot contribui la 
ajutorarea persoanelor

COMUNICAT
Organizația județeană PDSR este alături de cei aflați 

în suferință datorită dezastrului produs de inundațiile și 
alunecările de teren pe Rîu Mare Retezat. Vom veni în 
ajutorul celor aflați în suferință.

Mi ha ii Rudeanu, președintele Consiliului Județean 
ai Organizației PDSR

De la Uniunea județeană 
a asociațiilor de 

revoluționari - Hunedoara
La Deva, în ziua de 7 iulie 

1999, asociațiile de revoluționari 
din județul Hunedoara s-au 
întrunit și au constituit Uniunea 
Județeană a Asociațiilor de 
Revoluționari (UJAR), având 
drept scop coordonarea unitară 
a eforturilor pentru înfăptuirea 
idealurilor Revoluției din 
Decembrie '89.

în zilele de 9-10 iulie 1999, a 
avut loc la Brașov al V-lea 
Congres al UNORD '89. Au fost 
reprezentate 63 de asociații, 
toate orașele martir, ceea ce 
înseamnă peste 90 la sută din 
asociațiile de revoluționari. 
Aceasta ne îndreptățește să 
afirmăm că s-a realizat unitatea 
cvasideplină a revoluționarilor, 
care vor acționa în totală 
înțelegere, în comun, pentru 
înfăptuirea idealurilor Revoluției 
din Decembrie 1989 și pentru 
aplicarea prevederilor Legii 42/ 
1990.

Congresul a ales noua 
conducere a UNORD '89. 
Președinte de onoare, a fost ales 
în unanimitate senatorul inde
pendent Sergiu Nicolaescu. 
Președinte executiv este în 
continuare dl Dorin Lazăr Maior. 
Activitatea _ asociațiilor 
hunedorene a fost apreciată de 
congres, apreciere care s-a 
concretizat prin alegerea ca 
vicepreședinte al UNORD '89 a 
dlui Carol Panduru și a unui 
număr de încă 6 membri în 
Consiliul Național al UNORD '89.

în luările de cuvânt vorbitorii 

sinistrate.
Colectarea bunurilor se 

face la Sediul filialei din 
Deva, str. Aleea Viitorului, nr. 
4,.telefon 226358, zilnic între 
orele 8-20, iar sumele de 
bani se pot depune la 
casieria filialei sau în contul 
Filialei de Cruce Roșie a 
Județului Hunedoara-Deva 
482.1/Rol, deschis la Banca 
Comercială Deva, cu 
mențiunea “Pentru sinistrați".

Biroul Filialei de Cruce 
Roșie Hunedoara - Deva.

au apreciat că noi revoluționarii, 
deși am cucerit în decembrie 
89 puterea, am cedat-o în mod 
democratic clasei politice. 
Suntem azi îndreptățiți s-o 
întrebăm: ce ați făcut fraților cu 
țara în cei aproape 10 ani de 
când o conduceți? Ați lăsat să 
se jefuiască totul, mai mult chiar 
vă jefuiți între Domniile Voastre. 
Cine sunt azi profitorii 
Revoluției? Noi revoluționarii? în 
nici un caz! lată unde am ajuns 
după un deceniu de speranță 
și suferință!

De aceea, noi revoluționarii 
din întreaga țară, printre care 
ne numărăm și hunedorenii, nu 
vom avea liniște până când 
idealurile Revoluției din 
Decembrie 1989 nu se vor 
concretiza, până când 
România nu va fi țara pe care o 
merită acest harnic și minunat 
popor, prea mult încercat de 
soartă. /

Conducerea Uniunii 
Județene a Asociațiilor de 
Revoluționari Hunedoara face 
un apel către toți membrii săi, 
din toate asociațiile, să fie 
alături de suferințele familiilor 
sinistrate de pe Rîu Mare și 
Sibișel. Contribuțiile bănești se 
pot depune în contul deschis la 
Banc Post Deva , nr. 251105. 
112220006430007 sau la 
sediile asociațiilor.

Președinte, 
Caro! Panduru

dușmanul cel mai mare al 
piloților erau considerați a fi 
miniștrii de apărare ai 
țărilor NATO, care nu știau 
nimic despre război, ei 
mințind popoarele folosind 
mass-media. Deoarece se 
manifestau împotriva bom
bardării civililor și obiecti
velor economice, piloții 
erau apostrofați de către 
comandanții NATO, 
spunându-li-se că “nu sunt 
buni luptători”. Deoarece 
colonelul lui a refuzat 
executarea unor ordine - 
aici numai generalii 
americani aveau putere de 
decizie - acesta a fost 
trimis acasă. Refuzul a 
apărut mai ales în legătură 
cu unele ordine cifrate 
privind aruncarea
bombelor numite
“Kasetne", care distrugeau 
totul, fiind afectată chiar și 
capacitatea solului de a 
mai produce recolte la 
potențialul real.

Din relatările căpita
nului se desprinde faptul că 
unii piloți aruncau 
încărcătura în mare și doar 
simulau zborul apoi 

t deasupra Iugoslaviei. Acum

Căldură mare în
abatajele Văii Jiului

(Urmare din pag. 1)

permită minerilor să lucreze 
chiar dacă vor mări mult 
stocurile. Acum stocurile de 
cărbune din Valea Jiului 
însumează peste cinci milioane 
de tone de cărbune, 
preconizându-se ca în 
decembrie a.c. să ajungă la 
șapte milioane de tone. "Există 
și aici o limită”, preciza 
secretarul de stat la MIC, 
Nicolae Stăiculescu. Apare și 
pericolul autoaprinderii

Peste 1OOO de români au 
obținut cetățenia ungară

Cele mai multe persoane care au obținut cetățenia ungară 
provin din țările riverane, precum România, Iugoslavia și 
Slovacia, a anunțat cotidianul ungar,, Magyar Nemzet" citat de 
AFP. Președintele ungar Arpâd Goncz a aprobat, în primele 
șase luni ale anului, un număr de 1.642 de cereri privind 
naturalizarea și a refuzat acordarea cetățeniei ungare unui 
număr de 144 de persoane, a informat,,Magyar Nemzet", 
citând surse din cadrul Ministerului ungar de Interne. Dintre 
cei care au obținut cetățenia ungară, 1.030 provin din 
România, 466 din Iugoslavia, 45 din Slovacia și 24 din Polonia, 
a declarat un reprezentant al Ministerului ungar de Interne, citat 
de cotidianul ungar.

însă pușcașii italieni, 
văzând distrugerea faunei, 
reclamă efectul negativ al 
bombardamentelor. Tot 
căpitanul declară că la 
începutul războiului fiecare 
pilot primea 1000 dolari de 
zbor, iar apoi suma a fost 

cărbunelui în perioada verii, cu 
căldură excesivă, dar și 
problema plății minerilor. 
Nelivrând cărbunele către 
Conel nu vor fi surse 
financiare pentru salarii. Și mai 
sunt și datoriile pe care au a și 
le onora reciproc 
energeticienii și minerii, deși ei 
folosesc și convenția de 
compensare.

Căldură mare în abatajele 
carbonifere din Valea Jiului. Și 
nu numai.

redusă la 500 dolari. 
Deoarece pentru salvarea 
unui pilot, în urma avarierii 
avionului său, s-au pierdut 
și două elicoptere, 
conducătorii au luat măsura 
blocării scaunelor piloților, 
astfel încât ei să nu se mai 

Inundațiile fac 
prăpăd și la 

Sântămăria Orlea
Comuna Sântămăria Oriea a fost și ea grav afectată 

de inundațiile care au avut ioc în ultimele ziie. Conform 
afirmațiilor dlui primar loan Fiiip, satele Sânpetru, 
Săcel, Bărăști, precum și centrul de comună, satul 
Sântămăria Oriea, au fost confruntate cu furia apelor 
ce au ieșit din matcă.

în Săcel au fost inundate în total 31 de locuințe, un 
grajd fiind dărâmat, ia Bărăști au fost inundate parțial 
27 de locuințe și 7 au fost inundate complet. Și în satul 
Sânpetru 15 gospodării sunt sub ape. Colonia 
muncitorească de ia Sântămăria Oriea a fost 
evacuată, primăria luând măsura mutării muncitorilor 
în clădirea Școlii Speciale din Săcel. Două poduri din 
satele Bărăști și Săcel au fost de asemenea afectate 
de inundații, mai multe utilaje lucrând ia restabilirea 
circulației. Oficiul de Gospodărire a Apelor precum și 
Drumurile Județene au acționat cu mai multe utilaje în 
zonă pentru limitarea efectelor dezastrului.

Di primar Fiiip a spus că s-au primit din partea Crucii 
Roșii ajutoare constând în pături, pâine, apă minerală 
și conserve.

Se lucrează în continuare ia evacuarea apei din 
locuințele afectate, precum și pentru dezinfectarea 
fântânilor. Cel puțin deocamdată este imposibil de făcut 
o evaluare a tuturor pagubelor materiale, însă - așa 
după cum spunea dl primar - este bine că nu s-au 
înregistrat victime omenești.

A. NiSTOR

poată catapulta. S-a 
considerat deci că sunt 
mai scumpe elicopterele 
decât viața piloților.

lată câteva adevăruri 
care merită să fie 
cunoscute și apreciate ca 
atare.

(Urmare din pag. 1)

întrucât lucrările de 
înlăturare a pămân
tului, pietrelor și 
molozului se desfă
șoară în mare parte 
manual. Pentru desco
perirea victimelor mun
citorii de la Hidrocon- 
strucția Rîu Mare 
lucrează non-stop, 
acestora alăturându-li- 
se militari de la Deva 
și forțe ale Ministe
rului de Interne.

Zona afectată a fost 
vizitată inclusiv de 
Președintele Emil
Constantinescu care a 
promis sprijin pentru 
familiile grav afectate 
de tragedia din noaptea 
de duminică spre luni.

Apele au trecut
De asemenea, în 

județ, încă de luni 
după amiază, a sosit 
șeful Departamentului 
Administrației Publice »
Locale Vlad Roșea 
care a promis sprijin 
material și financiar 
pentru familiile
afectate.

înainte de a pleca 
din județ Vlad Roșea a 
avut ia Prefectura 
județului Hunedoara o 
întâlnire cu condu
cerea județului și cu 
ziariști unde a 
apreciat prompti
tudinea cu care s-a 
acționat de către1

Comisia județeană de 
înlăturare a de
zastrelor, cât și de 
către muncitorii de la 
Șantierul Rîu Mare 
pentru înlăturarea 
urmărilor dezastrului.

Șeful DAPL Vlad 
Roșea a mai promis că 
,,imediat după ce se va 
cunoaște exact
valoarea pagubelor 
survenite în urma 
tragediei de la Gura 
Apei, se va înainta un 
proiect de lege la 
Guvern pentru sprijin 
financiar și material 
familiilor afectate. ”

Imagini de coșmar. Un copac de 15 metri lungime a străpuns zidurile clădirii, trecând prin 
două apartamente, producând victime și mari pagube materiale.

Foto: Traian MÂNU
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O comuna (puțin) mai norocoasa Privatizarea a condus

Comuna Vața de Jos 
reprezintă pentru majori
tatea hunedorenilor doar 
locul unde societatea na
țională de telefonie a ame
najat cea mai modernă și 
mai scumpă stațiune de 
odihnă și tratament din ju
deț. în câțiva ani numele 
comunei a fost asociat sta
țiunii, așa încât mulți consi
deră că aici toate lucrurile 
sunt perfecte. Din discuția 
pe care am avut-o cu dl. Oc
tavian Braica, viceprimarul 
comunei, am înțeles însă 
că și la Vața sunt proble
me; este adevărat, se poa
te spune că este un pic 
mai norocoasă decât alte 
comune hunedorene, dar 
nici aici diversele aspecte 
negative nu lipsesc cu de
săvârșire.

Vața de Jos se întinde 
pe 242 de km2, având 13 
sate în care locuiesc peste 
4500 de oameni; prin ur
mare este una dintre cele 
mai mari comune hune
dorene. “Numai suprafața 
totală a terenului arabil dinK________ ____________

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

Ștrand pentru telefoniști (sic!)
O sută, o mie sau chiar 10.000 de lei nu mai reprezintă mare 

lucru în ziua de astăzi. Dar... 40.000 lei constituie totuși 10 la sută 
din salariul minim pe economie, contravaloarea a 20 de pâini, 
prețul a cel puțin cinci beri sau costul a vreo 8-10 caiete școlare 
etc. Pentru locuitorii comunei Vața de Jos 40.000 lei pot repre
zenta costul a peste 20 litri de lapte, prețul a vreo 10-12 kg de 
brânză, sau a aproximativ 15 kg de cartofi. Or, "valoarea” unui 
bilet de intrare la ștrandul "Superelegant” amenajat de 
Romtelecom. Calculând în astfel de produse "agro-alimentare” - 
apreciem că prețul unei bălăceli în ștrandul local e cam piperat 
pentru "țăranii” din Vața de Jos. Pe de altă parte, calculând în 
impulsuri telefonice (care se scumpesc la 2-3 luni) poate că 
prețul e rezonabil. în aceste condiții ne întrebăm pentru cine o fi 
ștrandul din Vața de Jos, pentru "țăranii locali” sau pentru 

J'telefoniștii cu funcții"?

comuna noastră este de 
peste 10.200 ha, așa că 
cele mai importante aspecte 
ale activității de aici se lea
gă de exploatarea pămân
tului", ne mărturisește dl. 
Braica. Din păcate și cele 
mai multe conflicte care au 
loc între cetățenii din Vața

16,5 milioane de lei”. De 
asemenea, au fost demara
te diverse proiecte de inves
tiții mai mici, cum ar fi repa
rarea unor poduri, a cămi
nelor culturale de pe raza 
comunei și a drumurilor co
munale, precum și amena
jarea gropilor de gunoi pen-

Vata de Jos
au ca punct de plecare dis
putele referitoare la pământ. 
Legile neclare precum și im
posibilitatea unora de a de
monstra cu acte că au de
ținut o anume suprafață de 
pământ conduc la tot felul 
de neînțelegeri care însă de 
cele mai multe ori se sfâr
șesc la tribunal.

Comuna Vața de Jos dis
pune în acest an de un bu
get de aproape 2 miliarde 
de lei, buget care permite 
concretizarea câtorva pro
iecte de investiții. “în primul 
rând vom amenaja piața de 
alimente din centrul comu
nei, investiție care valorează

tru fiecare dintre sate. “Bene
ficiind de ajutorul a 27 de 
persoane disponibilizate pe 
care le-am angajat pentru 6 
luni prin programul finanțat 
de către Banca Mondială, 
am reușit să facem diverse 
lucrări de întreținere și repa
rații la cei 20 de km de dru
muri comunale, programul, 
fiind, așadar, foarte bineve
nit”. Cu ajutorul acelorași fon
duri au mai fost angajate de 
către Primăria comunei Vața 
de Jos alte 28 de persoane 
cu ajutorul cărora s-a 
demarat un program de cu
rățire a celor 24 ha de pășuni 
pe care le administrează.

Printre problemele cu 
care se confruntă comuna 
este și aceea a lipsei pnui 
cămin cultural, vechea clă
dire care a avut în trecut 
acest rol fiind câștigată în 
justiție de către foștii pro
prietari. Prin urmare cămi
nul cultural a fost închis, ne
existând nici o altă clădire 
care să poată îndeplini cel 
puțin temporar acest rol. 
“Sperăm - a spus dl. vicepri- 
mar - să punem bazele unei 
clădiri care să fie noul cămin 
cultural al comunei, clădire 
pe care noi dorim să o am
plasăm în curtea școlii. Do
rim ca în acest an să dema
răm proiectul și să facem 
studiul de fezabilitate".

Așadar, Vața de Jos se 
poate considera ceva mai 
norocoasă decât surorile ei 
hunedorene, prin faptul că 
aici există posibilități finan
ciare mai mari, însă trebuie 

. subliniată și calitatea oa
menilor care trăiesc pe 
aceste meleaguri, bunăsta
rea lor fiind principalul factor 
de dezvoltare a comunei.

la... creșterea datoriilor

către
Și f

efectuate până la nivelul lunii 
mai”.

Secția de Industrializare a 
Lemnului din Vața de Jos sau - 
așa după cum îi spun oamenii 
- Fabrica de Cherestea este 
una dintre secțiile societății 
devene Sargeția Forest. Con
form afirmațiilor dlui ing. Gheor- 
ghe Ghibu, șeful SIL, lipsa de 
lichidități, precum și datoriile 
mari 
bănci
bugetul de stat 
au condus la o 
situație extrem 
de dificilă. "Din 
cauza datoriilor pe care le 
aveam față de Direcția Silvică 
Deva, ni s-a interzis accesul la 
licitațiile organizate de aceasta 
pentru vânzare de masă 
lemnoasă, lucru care a afectat 
în mod semnificativ activitatea 
noastră.” La licitații se vinde 
cel mai frumos lemn, adică cel 
din care, prin prelucrare, se 
obține cea mai bună cherestea, 
aceasta din urmă fiind foarte 
cerută la export. Așadar, impo
sibilitatea SIL Vața de Jos de a 
mai participa la licitații a con
dus la o situație dramatică. 
"Practic, după licitații nouă ni 
se dădea lemnul care mai ră
mânea și din care nu puteam 
face cherestea pentru export". 
Datoriile deja foarte mari au 
crescut și mai mult și, cel puțin 
deocamdată, nu se întrevede o 
ieșire din situație.

"Se pare că datoriile față 
de Direcția Silvică au fost ram
bursate dar, prin faptul că vara 
nu se fac tăieri masive de co
paci, suntem în continuare într- 
o situație critică.”

Nici în urma procesului de 
privatizare care a avut loc la 
Sargeția Forest situația nu s-a. 
schimbat radical: "O parte din

La Fabrica de 
cherestea

acțiuni au fost cumpărate de 
un englez care însă, din câte 
am înțeles, nu a mai dat pe aici 
de atunci. Restul de acțiuni 
sunt în proprietatea SIF Banat- 
Crișana și a altor acționari. Se 
pare că acum este interesat un 
american să cumpere majo
ritatea acțiunilor și apoi să re- 

lanseze 
p rod ucți a . 
Poate că 
atunci și noi, 

J cei de la Vața, 
o să ieșim din 

actuala criză." Lipsa de interes 
al cumpărătorului a condus 
după finalizarea procesului de 
privatizare la o creștere a 
datoriilor întregii societăți și 
deci și ale SIL Vața de Jos.

Problemele au făcut ca și 
numărul angajaților să scadă, 
în acest moment Secția numă
rând 146 de angajați din cei 
290 pe care îi avea inițial. "Am 
întârziat uneori și o săptămână 
cu plata salariilor, însă oamenii 
sunt înțelegători și știu că nu 
avem ce face. Pe de altă parte, 
sunt și unele probleme cu 
muncitorii, mulți dintre ei obți
nând cine știe cum tot felul de 
concedii medicale. Sigur, știm 
că fiind de la țară merg să-și 
lucreze pământul, însă absența 
lor afectează întreaga acti
vitate de aici. Acum avem cel 
puțin 10 "spitalizări" și din 
această cauză din 4 gatere 
funcționează doar 3."

Prin urmare, o eventuală 
privatizare a privatizării pre
supune nu doar investiții în re- 
tehnologizare și în plata dato
riilor acumulate, ci și o inves
tiție morală care să încerce 
schimbarea mentalității anga
jaților de aici.

“AOem tot felul de 
cititori”

în anul 1995 biblioteca din Vața de Jos a suferit de pe urma 
inundațiilor, cu acea ocazie fiind distruse peste 3000 de volume 
precum și o parte a mobilierului. După acel nefericit eveniment a 
fost nevoie ca sediul bibliotecii să fie mutat într-o clădire mai 
înaltă care să nu mai fie expusă la eventuale riscuri de același 
gen. “Mutarea - spune dna bibliotecară Dorica Furdui - s-a făcut 
în anul trecut, iar cu această ocazie am primit și mobilier, respectiv 
rafturile pentru cărți, din partea unei firme locale care le-a 
confecționat”.

în acest moment biblioteca numără peste 10.500 de volume 
din toate genurile literare, cărțile fiind cerute de oameni de toate 
vârstele. “Avem tot felul de cititori, atât tineri cât și mai bătrâni, 
însă cea mai solicitată rămâne cartea școlară." în acest an au 
fost înregistrați 233 de cititori și 3186 de volume difuzate. Din 
păcate, de la sfârșitul anului 1998 nu au mai fost intrări de carte. 
De-abia acum după definitivarea bugetului local au fost repar
tizate și bibliotecii 4 milioane de lei, bani din care în două etape se 
vor achiziționa noi volume. în luna aprilie au fost primite din 
Franța, printr-o donație, 100 de volume de cărți, majoritatea 
acestora fiind pentru copii.

Din punctul de vedere al activității cu cartea se poate spune 
că biblioteca din Vața a avut una foarte bogată. Practic în fiecare 
lună a avut loc câte un eveniment. Astfel, în luna ianuarie a fost 
un medalion literar Mihai Eminescu cu ocazia împlinirii a 110 ani de 
la moartea poetului, în luna februarie a fost organizat un medalion 
literar-muzical Ciprian Porumbescu, iar în martie a avut loc o 
întâlnire cu unii scriitori hunedoreni, cu această ocazie fiind 
sărbătoriți și 2 poeți locali: Nicolae Crepcea și Liliana Horga.

Cu ajutorul profesorilor de la școlile din sate dna bibliotecară 
împarte elevilor diverse cărți de care aceștia au nevoie la școală, 
iar după ce le termină de citit profesorii le aduc înapoi la biblio
tecă. “Probabil că dacă aș avea câteva spații propice pentru 
asemenea activitate aș deschide câteva puncte unde oamenii să 
poată veni și împrumuta cărțile de care au nevoie, așa încât să 
nu mai fie nevoiți să vină pănă în centrul de comună”, a con
cluzionat dna bibliotecară.

-------

Ajutoare sociale la zi
35 de persoane din comu

na Vața de Jos beneficiază de 
ajutoare sociale, plata acestor 
ajutoare fiind făcută la zi. “Am 
prevăzut bani - a afirmat dl. 
viceprimar Octavian Braica - 
pentru plata acestor ajutoare, 
iar în acest moment plățile sunt 
\_________

Pământul, bată-l 
vina!

Cea mai mare problemă cu 
care se confruntă polițiștii de la 
Vața este - conform afirmațiilor 
dlui Ștefan Benea, ajutorul șefului 
de post - aceea a litigiilor datorate 
împărțirii pământurilor. “Au fost 
făcute și câte 3-4 măsurători într-

un loc, fapt care a creat confuzie 
printre oameni și desigur a con
dus la diverse plângeri pe care 
le-au făcut la noi; majoritatea ca
zurilor au ajuns în instanță".

Veterinari mulțumiți• •
în comuna Vața de Jos există 

1 medic veterinar și 3 tehnicieni, ei 
fiind în acest moment subordonați 
primăriei. Contrar majorității ca
zurilor unde primăriile sunt inca
pabile să plătească salariile

acestor specialiști, la Vața de 
Jos lucrurile sunt complet dife
rite. Conform afirmațiilor dlui vice- 
primar Octavian Braica, aici se 
plătesc integral salariile și spo
rurile medicilor veterinari, exis
tând suficiente resurse finan
ciare la bugetul local pentru ca 
plățile să se deruleze pe tot par
cursul anului.

( P« scxwt '|

>
Talbâra
exista...

—

Reforma sanitară se va aplica

Pagină realizată de
Ciprian MARiNUȚ, Andrei NISTOR 

Foto: Traian MÂNU

doar pe 
hârtae

Cunoaștem cu toții cele
bra manie a raportărilor fes
tive ale producțiilor record la 
hectar sau la extracția de 
cărbune practicate pe vremea 
“tovarășilor”. într-o astfel de 
situație pare a fi și Tabăra 
școlară din Vața de Jos. într- 
un pliant, editat de Adminis
trația permanentă a taberelor 
școlare a județului Hunedoa
ra, Tabăra Școlară de la Vața 
de Jos nu doar că există, dar 
și oferă condiții dintre cele mai 
bune: “Cazare 80 locuri în 
pavilion, masă la cantina școlii 
generale, video, tv color, la 
dispoziție toate serviciile so- 
cial-culturale din-stațiune". 
Numai că în deplasarea la fața 
locului am constatat că tabăra 
școlară nu mai funcționează 
de vreo 2-3 ani, clădirea tabe
rei fiind în paragină. Greu se 
mai scapă de mania realiză
rilor fruntașe... “domnilor”!

m casa nouit
în multe comune hune

dorene asistența medicală 
este în suferință atât din 
punctul de vedere al con
dițiilor și dotărilor dispen
sarelor rurale cât și dip cel 
al personalului medical. 
Sunt dispensare care nu au 
apă curentă, nu au încăl
zire, telefon sau sunt pe 
punctul de se dărâma. în 
altele nu există medici su- 
Jîcienți sau cei care sunt 
nu își fac meseria așa cum 

.ar impune-o jurământul lui 
Hipocrate.

O excepție de la regulă 
va fi cât de curând dispen
sarul din comuna Vața de 
Jos. în prezent cei 4700 de 
locuitori ai comunei în
scriși pe listele celor trei 
medici de familie care lu
crează aici sunt consultați 
într-un dispensar vechi și 

■_____________________

cu o dotare limitată la stric
tul necesar. "Putem asigura 
asistența medicală de urgen
ță și consultațiile primare, 
dar pentru investigațiile mai 
serioase pacienții trebuie să 
meargă la Spitalul din 
Brad" — ne spunea dr. Le- 
nuța Frențiu, medic coordo
nator al dispensarului. Bar 
se speră că în foarte scurt 
timp (2-3 luni) să se finali
zeze lucrările la noul dis
pensar uman al comunei, 
dispensar care să poată re
zolva o gamă mult mai diver
să de solicitări. Noul dis
pensar, a cărui construcție 
a început în 1993-94 și a 
fost finanțată de Ministerul 
Sănătății, va avea cabinete 
pentru medicii de familie, o 
sală de tratamente, un cabi
net stomatologic și labora
tor de tehnică dentară, un

laborator de evaluări bio
logice (analize) și un ca
binet de radiologie. Astfel 
noile condiții materiale co
relate cu probabila apli
care a reformei sanitare și 
funcționarea instituției me
dicului de familie creează 
premisa creșterii calității 
actului medical. Dar din 
păcate nici finalizarea no
ului dispensar nu va rezol
va o problemă acută cu ca
re se confruntă asistența 
medicală la nivelul comu
nei. Deși unele sate se află 
la distanță mare (10-20 
km) de centrul de. comună 
nu există nici un punct sa
nitar. Astfel oamenii sunt 
în continuare obligați să 
vină pe jos sau cu autobu
zul kilometri întregi pentru 
o consultație atunci când 
sunt bolnavi.

✓
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Luni 19 iulie
12.05 Mireasa cerșetoare (r)
13.30 Medicina pentru toți
14.10 Santa Barbara (r)
16.00 Emisiune în limba maghiară
17.30 O fafnilie ciudată (s, ep. 17)
19.10 Sunset Beach (s, ep. 490)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
20.45 Camera misterelor
21.00 Preotul și cârciumărița (s)
21.45 Teatru TV prezintă:,,Inelul cu briliant" (ep. 2)
23.00 Jurnalul de noapte. Sport

Marți 20 iulie
9.30 Matineu de vacanță 
11.00 TVR Cluj-Napoca 
12.05 TVR lași 
13.00 TVR Timișoara
14.10 Santa Barbara (r) 
16.00 Emisiune în limba

maghiară
17.30 O familie ciudată (s, 

ep. 18)
18.10 Voie bună la TVR
19.10 Sunset Beach (s, ep. 

491)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport 
21.00 Kristin Lavransdatter

(dramă Norvegia 1995, p. I) 
23.00 Jurnalul de noapte. Sport

18.10 Voi* bun* 
t* TVR

Miercuri 21 iulie
9.30 Matineu de vacanță
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.05 TVR lași
13.00 TVR Timișoara
14.10 Santa Barbara (r)
17.30 O familie ciudată (s, ep. 19)
19.10 Sunset Beach (s, ep. 492)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
21.00 Lumea bărbaților (s, ep. 20)
23.00 Jurnalul de noapte

Joi 22 iulie
9.30 Matineu de vacanță
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.05 TVR lași
13.00 TVR Timișoara
14.10 Santa Barbara (r)
17.30 O familie ciudată (s)
18.10 Voie bună la TVR
19.10 Sunset Beach (s, ep. 493)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
21.00 Miracole (s, ep. 11)
22.15 Cu ochii'n 4
23.00 Jurnalul de noapte. Sport
23.15 Zonă periculoasă (f.a. SUA 1990)

Vineri 23 iulie
9.30 Matineu de vacanță
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.05 TVR lași
13.00 TVR Timișoara
14.10 Santa Barbara (r)
15.30 Emisiune în limba germană
17.30 O familie ciudată (s, ep. 21)
18.10 Voie bună la TVR
19.10 Sunset Beach (s, ep. 494)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
21.00 Din dragoste sau din prietenie (dramă 

Germania/ltalia 1995, p. II)
22.30 Călător în Țara Eclipsei (do)

Sâmbătă 24 iulie
9.05 Povești de adormit copiii (s)
9.55 Stan și Bran iluzioniști (co. SUA 1942) 
13.00 La hanul cu melodii

16.10 Careul cu ... 5 ași
17.20 Star Trek (s, ep. 20)
18.20 Săptămâna sportivă
18.35 Aproape perfect (s, 

ep.21)
19.00 Teleenciclopedia
20.00 Jurnal. Meteo
20.30 Farmece (s, ep. 12)
21.20 Vedete în concert: 

Jerry Lee Lewis (înreg. de 
la Cerbul de Aur)

23.05 Revista de scandal (dramă SUA 1985)

Duminică 25 iulie
9.05 Kiki Riki Miki (mag. pentru copii)
11.00 Viața satului
14.10 E șansa ta! (div.)
16.20 Atlas
16.45 Mistere și minuni (do, p. III)
18.15 Duminica sportivă
18.30 Aproape perfect (s, ep. 22)
19.00 Mireasa cerșetoare (s, ultimul ep.) 
20.00 Jurnal. Meteo
20.30 7 zile în România
21.00 Alex și țiganca (dramă SUA 1976)
22.40 Vizitatorul (s, ep. 6)

Luni 19 iulie
12.00 Sensul tranziției (r)
13.10 Căsuța din prerie (s)
14.00 Conviețuiri
15.00 Rebelul (s, ep. 95)
16.00 Grecia (s, ep. 97)
16.45 Sahta Barbara (s, ep. 

913)
17.30 Sighișoara
18.00 Primul val (s, ep. 1)
19.00 Oameni care au fost
19.30 Axis Mundi 18 W Primul v*l

22.30 Balanța (dramă România ’92)

Marți 20 iulie
8.50 Tip-Top, mini-top (r)
10.15 Limbi străine. Engleză (r)
10.40 O familie ciudată (r)
13.00 Columbia - țara smaraldelor
13.10 Căsuța din prerie (s)
15.00 Rebelul (s, ep. 98)
16.00 Grecia (s, ep. 98)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 914)
18.00 Primul val (s, ep. 2)
20.00 Turneul Operei Naționale în Japonia
21.30 Universul cunoașterii
22.30 Pelerinaje
23.00 Preotul și cârciumărița (r)

Miercuri 21 iulie
10.15 Limbi străine. Franceză
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Star Trek (r)
13.10 Căsuța din prerie (s)
14.00 Emisiune în limba maghiară
15.00 Rebelul (s, ep. 97)
16.00 Grecia (s, ep. 99)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 915)
17.30 Medicina pentru toți (r)
18.00 Primul val (s, ep. 3)
19.30 Emisiune pentru persoanele'cu handicap
20.00 Seniorii scenei (co. Franța ’96)
21.30 Teleenciclopedia (r)

Joi 22 iulie
10.15 Limbi străine. Germană
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Star Trek (r)
12.10 Ecranizări Mircea Eliade
13.10 Căsuța din prerie (s)
14.00 Emisiune în limba germană
15.00 Rebelul (s, ep. 98)
16.00 Grecia (s, ep. 100)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 916)
18.00 Primul val (s, ep.4)
20.00 întunericul acoperă Pământul (dramă 

Germania)
22.30 Cultura sportului

Vineri 23 iulie
9.00 Lumină din lumină (r)
10.10 Limbi străine. Spâniolă (r)
11.10 Miracole (r)
12.00 Cu ochii'n 4
13.00 Rebelul (s, ep. 99)
14.30 TVR Cluj-Napoca
15.10 Limbi străine pentru copii. 

Italiană. Engleză
16.00 Grecia (s, ep. 101)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 917)
19.00 Cu ochii’n 4 (r)
20.00 Telerecital
21.00 Vânare de vânt
22.00 Time out
22.40 Ai grijă de Jo Jo (s)

Sâmbătă 24 iulie
8.05 Sailor Moon (r)
10.25 Toate pânzele sus (s. pentru copii)
12.30 TVR Timișoara
14.00 Trei familii (s, ep. 33)
15.10 Sigmund Freud (do, p. I)
16.00 Grecia (s)
16.45 Santa Barbara (s)
17.35 S.O.S. la capătul lumii! (d.a)
20.00 Refrenele iubirii
20.30 Teatrul Național de Televiziune
22.00 Opera Mundi

Duminică 25 iulie
9.00 Cronica Amazoniei (do)
9.30 Arca lui Noe (r)
11.25 TVR lași
14.00 Trei familii (s, ep.34)
15.00 Mărturisirea escrocului Felix-Crull (s, ep. 2)
16.00 Grecia (s, ep. 103)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 919)
18.30 Karaoke kids
19.00 Documentar istoric
20.00 Bruce Lee, dragonul nemuritor
20.45 Retrospectiva Premiilor APTR, ediția 1,1991
21.15 Sportmania (mag.)
22.45 întoarcerea la izvoare (dramă Franța/ 

Canada/Germania 1993, p. III)

Luni 19 iulie
10.50 Știri
12.00 Tropical Heat (s)
13.15 Nash Bridges (s)
14.00 Esmeralda (s)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 81)
16.10 Luz Maria (s, ep. 52)
17.00 Știri
17.28 Leonela (s, ep. 87, 88)
19.00 Observator
20.03 Pericol iminent (s, ep. 39)
20.50 Raven (s, ep. 16)
21.45 Burlacul (s, ep. 24)
22.15 Observator
22.48 Influență nefastă (thriller SUA 1990)

Marți 20 iulie
10.50 Știri
12.00 Tropical Heat (s, ep. 14)
13.15 Nash Bridges (s)
14.00 Esmeralda (s, ep. 75)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 82)
16.10 Luz Maria (s, ep.53)
17.00 Știri
17.28 Leonela (s, ep. 89, 90)
19.00 Observator
20.03 Tarul Nicolae al ll-lea (f. istoric SUA 1971, 

P-l)
21.45 Observator
22.18 Fără obligații (s, ep. 10)
22.50 Țarul Nicolae al ll-lea (f. istoric, p. II)

Miercuri 21 iulie
10.50 Știri
12.00 Tropical Heat (s, ep. 15)
13.15 Nash Bridges (s)
14.00 Esmeralda (s, ep. 76)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 83)

16.10 Luz Maria (s, ep. 54)
17.00 Știrile
17.28 Leonela (s, ep. 91, 92) 
19.00 Observator
20.03 Semințele viitorului (f. 

SF SUA 1996)
21.45 Damon (s, ep. 2)
22.15 Observator
22.48 Victima hazardului 

(thriller SUA 1995)
00.30 L.A. Doctors

Joi 22 iulie
10.50 Știri
12.00 Tropical Heat (s, ep. 16)
13.15 Nash Bridges (s)
14.00 Esmeralda (s, ep, 77)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 84)
16.10 Luz Maria (s, ep. 55)
17.00 Știri
17.28 Leonela (s, ep. 93, 94)
19 00 Observator
20.03 Jocul supraviețuirii (f.a. SUA 1995)
21.45 Brigada mobilă
22.15 Observator
22.48 Teroare de oțel (f.a SUA 1998)

Vineri 23 iulie
11.00 Aventurile lui Smoke Bellew (s, ultimul ep.) 
13.00 Știrile amiezii
13.15 Surfing (f.a.Australia 1986)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 85)
16.00 Luz Maria (s, ep. 56)
17.00 Știri
17.28 Leonela (s, ep. 95, 96)
19.00 Observator
20.03 Elite Model Look 1999 - România
21.45 Baywatch Nights (s, ep. 37)
23.45 Viitorul începe azi (s, ep. 65)

Sâmbătă 24 iulie
8.00 Teo și Mircea Șou
12.45 Constelația cinema (mag.)
13.15 Nightman (s, ep. 4)
14.10 Inspirația Carolinei (s, ep. 41)
14.40 Trei frați ((.a SUA 1995)
16.20 Pe cont propriu (s, ep.42)
18.00 Leonela (s, ep. 97)
19.00 Observator
19.30 Sâmbete și zâmbete (div.)
20.00 Lecția vieții (dramă SUA 1987)
22.00 Observator
22.15 Pretender (s, ep. 60)

Duminică 25 iulie
7.30 Spirit și credință 
8.00 Teo și Mircea Șou
11.15 Malibu (s, ep. 3)
12.15 Tot îrtainte - Agenția 

matrimonială (co. SUA 1970)
14.00 Duminica în familie 

(mag.)
18.00 Leonela (s, ep. 98) 
19.00 Observator
22.00 Lawless (s. a. SUA 

'97, ep. 1)
23.00 Fotbal Club Antena 1

Luni 19 iulie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
13.00 Știrile PRO TV

14.30 Oglinda timpului 
(s, ep 44)
15.00 Familia Bundy (s)
16.15 Tânăr și neliniștit 

(s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Aripile pasiunii (s, 

ep. 38)
18.30 Inimă de țigancă 

(s, ep. 42)
19 30 Știrile PRO TV

20.30 Loteria (dramă SUA 1996)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 60)
23.00 Millennium (s, ep. 11)

Marți 20 iulie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
13.00 Știrile PRO TV
13.10 Complicele (f, p. l/r)
14 40 Oglinda timpului (s ep 45)
15.05 Familia Bundy (s)
16.15 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Aripile pasiunii (s, ep. 39)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 43)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Renegatul (s, ep. 13)
21.30 Walker, polițist texan (s. ep. 8)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 61)
23.00 Millennium (s, ep. 12)

Miercuri 21 iulie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 NYPD Blue (r)
13.10 Complicele (f, p ll/r)
14.40 Oglinda timpului (s, ultimul ep.)
15.05 Familia Bundy (s)
16.15 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Aripile pasiunii (s, ep. 40)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 44)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Alesul inimii (dramă SUA ’96)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 62)
23.00 Millennium (s, ep. 13)

Joi 22 iulie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
12.30 News Radio (s)
15.00 Familia Bundy (s)
16.15 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Aripile pasiunii (s, ep.

41)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep.

45)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (s, ep. 

135)
21.30 Mercenarii (s, ep. 25)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 63)
23.00 Millennium (s, ep. 14)
00.30 Olimpiada morții

00.30 Olimpiada 
inorțil

Vineri 23 iulie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
11.00 Melrose Place (r)
13.10 Olimpiada mortii (r)
14.40 Monștri (s)
15.05 Familia Bundy (s)
16.15 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Aripile pasiunii (s, ep. 42)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 46)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Corbul, îngerul negru (s)
21.30 Shining (horror, SUA 1997, p. II)
23.10 Millennium (s, ep. 15)

Sâmbătă 24 iulie
9.30 Lois și Clark (s, ep. 33)
10.30 Star bucătar
11.00 ProMotor
13.00 Știrile PRO TV
13.10 Susan (s, ep. 20)
13.35 Bebe (s, ep. 26)
16.30 ProFashion (mag.)
17.40 Aripile pasiunii (s, ep. 43)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 47)
19.30 Știrile PRO TV
20.00 Rețeaua (s, ep. 21)
21.00 Expertul (s, ep. 21)
21.55 Știrile PRO TV
22.00 Crimă sub soare (f. p. Anglia 1982)

Duminică 25 iulie
9.00 Super Abracadabra
11.00 Babylon 5 (s, ep. 10)
12.00 Oamenii secolului (do)
13.00 Știrile PRO TV
13.15 Ministerul comediei
15.00 Auto Marele Premiu de Formula 1 al Austriei (d)
17.40 Aripile pasiunii (s, ep. 44)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 48)
19.30 Știrile PRO TV
20.0 Ally McBeal (s, ultimul ep.)
21.00 Dans pe apă (dramă SUA 1991)
23.00 O familie americană (dramă SUA 1993)
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Luni 19 iulie Luni 19 iulie
7.00 Show-ul de noapte de la discoteca „Enigma" 
9.00 Dimineața pe plajă
13.00 Nimeni nu e perfect (s)
14.00 Jerry Springer Show
15.00 Trăiește vara cu Nadine
17.00 Pretutindeni cu tine (s)
18.00 Știri
19.00 Karaoke Show
20.00 Brooklyn South (s)
21.00 Dosarele Y
21.50 Real TV
22.10 Știri
22.30 Show-ul de noapte

7.00-12.45 Filme și seriale (reluări)
13.30 Maria (s)
14.15 Adio, dar revino (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 Lanțurile iubirii (s, ep. 8)
22.10 Milady (s)
23.00 Viața unui campion (f. biogr. Canada 1986)

Luni 19 iulie
7.00 Știri
10.00 Știri
10.05 Forța destinului (r)
12.00 Rendez-vous la Tele 7 (r)
13.00 Ora unu a venit (r)
15.00 Știri
16.30 O singură viață (s, ep. 148)
17.30 Doc. Deutsche Welle
18.00 Știri
19.05 Secția de poliție (s, ep. 17)
22.00 Dincolo de stadion
23.30 Cutia muzicală

Luni 19 iulie
10.00 Școala de Zombie (horror SUA 1998)
11.30 Cavalerii Mesei Rotunde (f. romantic 

SUA ’95)
13.45 Fata din vis (co. romantică SUA 1997) 
16.00 Mortal Kombat - Anihilarea (f.a. SUA 

1997)
18.15 Teoria conspirației (thriller SUA 

1997)
20.30 O vară neobișnuită (co. SUA 1994)
22.30 Prizonieri în școală (f.a. SUA 1997)
0.15 Re-Animator (horror SUA 1985)

Marți 20 iulie
Marți 20 iulie

9.00 Dimineața pe plajă 
13.00 Nimeni nu e perfect (s)

7.00-12.45 Filme și seriale (reluări)
13.30 Maria (s)

14.00 Jerry Springer Show

20.00 Conspirația

15.00 Trăiește vara cu 
Nadine
17.00 Pretutindeni cu tine (s) 
18.00 Știri
20.00 Conspirația (f.a. SUA 

’93)
21.30 Poză la minut (s)
21.50 Real TV
22.10 Știri
22.30 Show-ul de noapte

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 Lanțurile iubirii (s, ep.

9)
22.10 Milady (s)
23.00 Nevasta preotului 

(co. Italia/Franța 1971)

Marți 20 iulie
7.00 Știri
10.00 Știri
11.15 Studioul Tudor Vornicu (r)
14.00 Medici la datorie (s) 
15.00 Știri
16.35 O singură viață (s)
17.30 Documentar Deutsche Welle
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Secția de poliție (s, ep. 18)
22.00 Cutia Pandorei
22.45 24 din 24

Miercuri 21 iulie

Marți 20 iulie
10.00 Jaful (thriller SUA 1996)
11.45 Rasputin (biografic SUA 1996)
13.45 Trei fugari (co. SUA 1989)
15.30 Nemesis III (SF SUA 1995) 
17.00 Al patrulea proto

col (thriller SUA 1987)
19.00 Dr. Jekyll și d-na 

Hyde (co. SUA 1996)
20.30 Un alt Karate Kid

(f.a. SUA 1994)
22.15 Michael Collins 

(f. biografic SUA/irlanda 
1996)
0.30 Comuniune (SF 

SUA 1989)

17.00 Al patrule» 
protocol

Miercuri 21 iulie
9.00 Dimineața pe plajă 
13.00 Nimeni nu e perfect (s) 
14.00 Jerry Springer Show 
15.00 Trăiește vara cu Nadine 
17.00 Pretutindeni cu tine (s) 
19.00 Karaoke Show 
20.00 Comisarul Rex (s) 
21.00 CI5: Profesioniștii (s) 
21.50 Real TV 
22.10 Știri
22.30 Show-ul de noapte

Joi 22 iulie
9.00 Dimineața pe plajă 
13.00 Nimeni nu e perfect (s) 
14.00 Jerry Springer Show 
15.00 Trăiește vara cu Nadine 
17.00 Pretutindeni cu tine (s) 
18.00 Știri 
19.00 Karaoke Show 
20.00 Cyborg (f. SF SUA 1989)
21.30 Apel de urgentă 
21.50 Real TV
22.10 Știri
22.30 Show-ul de noaptq

Vineri 23 iulie
9.00 Dimineața pe plajă 
13.00 Nimeni nu e perfect (s) 
14.00 Jeny Springer Show 
15.00 Trăiește vara cu Nadine 
17.00 Pretutindeni cu tine (s) 
18.00 Știri 
19.00 Karaoke Show 
20.00 Alegeți filmul!
21.30 Real TV 
22.10 Știri
22.30 Cafeneaua (dramă SUA '95)

Sâmbătă 24 iulie
10.00 Tia și Tamera (s)
10.30 Malcolm și Eddie (s) 
11.00 Gregory Hines Show
11.30 Lumea lui Dave (s) 
12.00 Legături de familie (s)
12.30 Sport Magazin 
14.00 Jerry Springer Show
14.30 Călătorii în lumi paralele (s)
15.30 Dosarele Y
16.30 Motor Plus 
17.00 Cinemagia
17.30 Apel de urgență 
18.00 Știri
18.30 Camera ascunsă 
19.00 Frasier (s)
20.00 Bumerangul (co. SUA 1992)
22.30 Știri

Duminică 25 iulie
10.00 Tia și Tamera (s)
10.30 Malcolm și Eddie (s) 
11.00 Gregory Hines Show
11.30 Lumea lui Dave (s) 
12.00 Legături de familie (s)
12.30 Povești de iubire (do) 
14.00 Duminica cu Prima 
18.00 Știri
18.30 Camera ascunsă 
19.00 Karaoke Show 
20.00 Trenul evadării (f.a. SUA 

1985)

Miercuri 21 iulie
7.00-12.30 Filme și seriale (reluări)
13.15 Maria (s)
14.00 Nevasta preotului (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 Lanțurile iubirii (s, ep. 10)
22.10 Mila'dy (s)
23.00 Aria (operă Anglia/SUA 1988)

Joi 22 iulie
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări)
13.30 Maria (s)
14.15 Aria (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 Lanțurile iubirii (s, ep. 11)
22.10 Mila’dy (s)
23.00 Perry Mason: Cazul gangsterului (f. p. SUA 

1991)

7.00 Știri
10.00 Știri
11.15 Cutia Pandorei (r) 
12.00 Dincolo de stadion
13.30 24 din 24 (r)
14.00 Medici la datorie (s) 
15.00 Știri
16.35 O singură viață (s) 
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Secția de poliție (s)
22.30 Antistatic
23.10 Lou Grant (s)

(r)

Miercuri 21 iulie
10.00 Un polițist cu explozie întârziată (co. 

SUA ’94)
11.30 Stupizii (co. SUA 1996)
13.00 Misiunea (thriller SUA 1997)
15.00 Zborul spre casă (f. pt. copil SUA 

1996)
16.45 Cei mai buni (dramă SUA 1996)
18.30 Prea mult (co. romantică SUA 1996)
20.30 Trenul cu bani (f.a. SUA 1995)
22.15 Stargate (s)
23.00 Unde ne sunt bărbații? (co. SUA 

1995)

Vineri 23 iulie

Joi 22 iulie
7.00 Știri
10.00 Știri
11.10 Primul pas (r)
13.00 Drumuri printre amintiri (r)
13.30 Cutia muzicală
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
16.30 O singură viață (s)
17.30 Doc. Deutsche Welle
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Celebritate (s)
22.00 Linia întâi
23.00 Derrick (s)

Joi 22 iulie
10.00 Lacul lebedelor (f. animație SUA 

1994)
11.30 Franklin (s)
12.00 Mizerabilii 
15.00 Mal Iute ca

n ts gi j«i»

(dramă Franța ’95) 
moartea (w. SUA 1995) 
16.45 Hugo șl Floyd (co.

SUA 1996)
18.30 Nu poți uita 

trecutul (dramă SUA
1996)
20.00 Foamea (s)
20.30 Un zâmbet ca al 

tău (co. SUA 1997)
22.15 G. I. Jane (f.a. SUA

1997)

12.M Povești de 
iubire

7.00-12.30 Filme și seriale (reluări)
13.15 Maria (s)
14.00 Perry Mason: Cazul gangsterului (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 Lanțurile iubirii (s, 

ep. 12)
22.10 Milady (s)
23.00 Deșertul roșu 

(dramă Italia/Franța 1964)

Sâmbătă 24 iulie
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări)
13.15 Maria (s)
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 (rezumatul săptămânii)
21.15 Lanțurile iubirii (s, ep. 13)
22.10 Mila’dy (s)
23.00 Nimic nou pe frontul de Vest (dramă SUA 

1979)

Duminică 25 iulie
7.00-11.45 Filme și seriale (reluări)
12.30 Maria (s)
13.15 Nimic nou pe frontul de Vest (r)
16.00 Guadalupe (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Jackie Collins
20.00 Poirot (s)
21.15 Lanțurile iubirii (s, ep. 14)
22.10 Milady (s)
23.00 Adio, dar revino (dramă Italia/Germania/ 

Franța, p. III)

Vineri 23 iulie
7.00 Știri
10.00 Știri
11.10 Lou Grant (r)
12.00 Linia întâi (r)
13.00 Cântecul și casa lui (r)
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
15.05 Post Meridian
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar Deutsche Welle
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Celebritate (s, ep. 103)
22.00 Lumea în „Clipa 2000"

Sâmbătă 24 iulie
8.00 Știri
9.00 Să fii campion
10.00 Tentații
11.00 Aventuri în aer liber (s/r)
11.45 Derrick (s/r)
13.00 Studioul Tudor Vornicu
17.00 Dincolo de anul 2000 (do)
18.00 Rendez-vous
19.00 Aventuri la Snowy River (s, ep. 49)
21.25 A fi sau a nu fi (co. SUA '83)
23.00 Magazinul de sâmbătă seara

Duminică 25 iulie
8.00 Știri
11.00 Globetrotter (r)
11.35 Lou Grant (r)
12.15 Aventuri în aer liber (r)
13.00 Ora unu a venit
15.00 Drumuri printre amintiri
15.30 Cutia muzicală
16.00 Dincolo de anul 2000 (do)
17.00 Forța destinului
18.00 Portretul unui artist
19.00 Aventuri la Snowy River (s)
20.30 Documentar (do)
21.45 Sizzle (dramă SUA ’81)

Vineri 23 iulie
10.00 Scrisori pentru Cel de Sus (co. SUA 

’96)
12.00 O cale de ieșire (thriller SUA 1994)
13.30 Arsenalul Morțli (f.a. SUA ’97)
15.15 Dorința unei mame (dramă SUA 

1997)
16.45 O vară neobișnuită (co. SUA 1994)
18.45 Echipa de hochei 3 (f.a. SUA 1996)
20.30 Inamicul public (f.a. SUA 1997)
22.15 Mulholland Falls (f. suspans SUA 

1996) .
0.00 Jurnalul Pantofului Roșu (s. er.)

Sâmbătă 24 iulie
10.30 Războiul fiarelor (s)
11.00 Un alt Karate Kid (F.a. SUA 1994)
12.45 In pași de dans (co. romantică SUA 

1995)
14.15 Fetele rele cuceresc Vestul (w. SUA 

1994)
16.00 El e Wall Sparks (co. SUA 1997)
17.45 Totul despre sex (s)
18.15 Vijelia albă (f.a. SUA 1996)
20.30 Iubitul meu se însoară (co. SUA 

1997)
22.15 Lupul (horror SUA 1994)
0.15 Beverly Hills Cop III (f.a. /co. SUA 1994

Duminică 25 iulie
10.00 Cec în alb (co. SUA 1994)
11.30 Mortal Kombat - Anihilarea (f.a. SUA 

1997)
13.15 Un admirator fanatic (dramă SUA 

1996)
15.15 Concert Backstreet Boys
17.15 Un polițist cu explozie întârziată (co. 

SUA 1994)
18.45 Michael (co. romantică SUA 1996)
20.30 Hamlet (dramă Anglia 1996)
22.45 Soluții extreme (thriller SUA ’96)
0.45 Atentat la World Trade Center (thriller 

SUA 1997)
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[ 0 minune] 
| mica i

O Mamă a opt copii este | 
j intervievată despre diferența ! 
1 adusă în viață de către primul ■ 
I și al optulea copil. Mama | 
| răspunde: |

“- Știți, când am avut pri- ■ 
J mul copil, la cel mai mic su- 1 
I ghiț al său chemam Salvarea. I
| Acum acesta de-al optulea cu 
i câteva zile în urmă a înghițit 
! o monedă de 500 lei și i-am 
I spus că o să-i scad din banii 
| lui de buzunar!"
. Mai în glumă mai în se- 
! rios astfel arată teama și ex- 
I periența în creșterea copiilor. 
| Nașterea oricărui copil este 
| o minune pentru că este înce- 
I putui unei noi lumi, este o ex-
■ periență unică și irepetabilă. 
I Dar bucuria și uimirea sunt 
| întotdeauna mai mari la naș- 
I terea primului copil căci El
■ este o experiență complet no- 
I uă, nu doar pentru mamă, ci 
| pentru întreaga familie. Vise 
| și speranțe, temeri și griji

I i II
I

i II! II
i i

II
■

ii
ii I
ilI îIl
■
iII
I

iiI
I

III
II
a
III

!na DELEANU^

sunt legate de mica ființă 
încă mult înainte de a veni în 
lume. Omulețul este ocrotit și 
apărat, uneori în mod hiper- 
protector. Mama și toți cei 
din jur se informează. Se ci
tesc cărți de specialitate, se 
primesc sfaturi de la rude, 
vecine și prieteni. Totul se 
încearcă a fi făcut “după 
carte".

Și într-adevăr doar la pri
mul copil grija de a face totul 
bine este în mare parte tea
ma de a nu face cumva ceva 
rău. Această teamă scăzând 
însă cu nașterea și creștera 
copiilor următori. Din fiecare 
experiență, chiar dacă am 
greșit ceva, ieșim mai bogați, 
iar la următoarea de același 
tip nu vom mai face aceleași 
greșeli, nu mai suntem atât 
de temători și avem o mai 
mare doză de îndrăzneală. 
Dar chiar dacă la nașterea 
fiecărui copil acumulăm ex
periență și suntem mai în lar
gul nostru ținând micuța făp
tură în palme, pentru fiecare 
copil în parte găsim bucurie 
și iubire, vise și speranțe 
legate de omuleț.

Și poate că de aceea în
totdeauna este iubit mai mult 
mezinul familiei, pentru că 
minunea rămâne. Chiar dacă 
este mai mică cu atât este 
mai prețioasă cu cât înțele- 
gând-o mai bine suntem mai 
mult uimiți.

Secrete
* efecte MOI

* Puneți o sugativă 
pe fundul borcanului în 
care țineți zahăr, sare sau 
orez. Aceasta va absorbi 
umiditatea și produsele 
vor fi mereu bune de 
folosit.

* Nu aruncați gențile 
care s-au demodat. Decu
pați din ele diverse forme 
geometrice, frunze sau 
flori, pe care le puteți 
aplica drept garnitură pe 
tricouri, pe fuste sau pe 
blugii copiilor dumnea
voastră.

* Dacă într-un ano
timp ați folosit prea puțin 
umbrela, deschideți-o 
uneori și lăsați-o astfel la 
umbră, pentru a evita să 
se taie mătasea.

* Petele superficiale 
(praf, noroi etc) de pe hai
nele de piele pot fi înlătu
rate trecând peste piele o 
ceapă tăiată în două.

* Deși pare ciudat, 
peștele sărat se desărea- 
ză dacă puneți în apă o 
lingură de sare grunjoasă.

*■ Pentru ca laptele 
să nu se prindă la fiert, pu
neți pe fundul cratiței o far
furioară răsturnată.

Grupaj de Iile LEAHU

“Consider că industria alimentară trebuie 
făcută de specialiști”

- Am auzit 
că logodni
cul tău e 
bâlbâit!
- Da, dar 
defectul se 
observă nu
mai atunci 
când vor
bește!

- Coordonați, stimată dnă Tania Manole, de peste 
un an, secția Abator Deva și în același timp sunteți șefa 
biroului producție a SC “Decebal" SA, lucru deloc ușor 
pentru o femeie cu responsabilități și în propria familie. 
Vorbiți-ne despre activitatea societății, despre cum a 
rezistat ea actualelor condiții ale economiei de piață.

- Cu toate greutățile perioadei de tranziție, societatea 
a reușit să reziste în timp atât greutăților generate de 
aprovizionarea cu materie 
primă și materii auxiliare, cât 
și celor generate de con
curență datorată economiei 
de piață. Apariția unor firme 
particulare cu același profil a făcut ca producția realizată 
de societatea noastră să scadă, preferințele cumpă
rătorilor fiind împărțite. Dar, în principal, la reducerea 
volumului producției a contribuit simțitor invazia de 
produse de carne din import, produse subvenționate în 
țara de origine și, prin urmare, aflate pe piața românească 
la un preț cu mult sub prețurile interne. O cauză principală 
a reducerii prQducției noastre este scăderea puterii de 
cumpărare a populației. Față de producția realizată în 
primii ani de după revoluție, se constată o scădere 
simțitoare a producției de carne și preparate din carne, 
singura activitate la care am reușit să menținem nivelul 
producției fiind Fabrica de conserve din carne. Reducerea 
volumului de activitate a impus și o reducere a 
personalului, cam 50 la sută dintre angajați beneficiind de 
Ordonanța 91’97.

- Se știe că s-a construit o nouă și modernă fa
brică de conserve în Deva, care aparține tot de so
cietatea “DecebaT.

- Da. în această perioadă de tranziție, în care au fost 
promovate foarte puține investiții, noi am reușit să 
construim o nouă fabrică de conserve în municipiul 
Deva, situată lângă “Devii”. în paralel, s-a lucrat la fabrica 
veche, reușind să mărim producția de conserve și să 
facem față astfel cererii pieței.

- Care sunt sectoarele de activitate ale secției pe 
care o conduceți și ce pondere ocupă aici forța de 
muncă feminină?

Discuție cu dna inginer Tania Manole, 
șefa secției Abator Deva a SC “Decebal” SA

Despre metodele 
contraceptive

Medicul ginecolog semna
lează pentru femeile care folo
sesc pilulele contraceptive sau 
sterilet câteva lucruri:

□ - Femeile de peste 35
de ani nu pot folosi pilulele dacă 
fumează peste 15 țigări zilnic.

O - Riscul de a lua pilule 
la întâmplare, fără o determi
nare exactă a profilului hormo
nal și a stării de sănătate ge
nerală, este foarte mare.

O - Steriletul clasic poa
te fi păstrat până la 5 ani, cu 
condiția efectuării controalelor 
periodice și a unei igiene per
fecte. Dacă apar sângerări 
sau dureri locale, femeia se va 
prezenta imediat la medic, căci 
se impune îndepărtarea ste- 
riletului.

O - Steriletul cu hormoni, 
ultima descoperire în domeniu, 
nu poate fi păstrat mai mult de 
1 an. După această perioadă, 
pentru un timp, se folosește 
altă metodă contraceptivă.

Trebuie să se mai știe că 
anticoncepționalele pot regu

lariza ciclul; în plus există posi
bilitatea îmbunătățirii, printr-un 
amestec special de hormoni, a 
stării tenului cu probleme de 
acnee juvenilă.

Medicamentele de acest 
fel trebuie luate zinic, la ace
eași oră. Nu toate femeile reu
șesc aceasta și se știe că 
între cauzele sarcinilor nedo
rite este faptul că una din 
pastile a fost uitată în cutie.

Efectele secundare după 
administrarea acestor pilule pot 
fi: dureri de sâni, stări de vomă, 
mici sângerări, cicluri menstruale 
scurte, creșterea în greutate, 
apariția acneei, dureri de cap, 
schimbări bruște de dispoziție, 
greutate și dureri în picioare, 
probleme vizuale. Ele pot apărea 
imediat sau la 2-3 luni de la ad
ministrare. în asemenea cazuri, 
prezentarea la medic este obli
gatorie pentru a fi schimbată 
metoda contraceptivă.

Ginecologii nu recomandă 
steriletul decât după o primă 
naștere.

Temperamentul și culorile preferate
ALBUL este caracteristic persoanelor 

idealiste, ce trăiesc în sfere înalte sau care 
doresc să se desprindă de cenușiul coti
dianului.

GALBEN. Timiditate și exuberanță. 
Bun confident și prieten, cu efect cal
mant asupra celorlalți, de la care, la 
rândul său, așteaptă o confirmare a 
valorii proprii.

PORTOCALIU. Nu este prea bine orga
nizat, dovedindu-se o fir^ complicată. E 
sociabil, vesel, optimist.

ROZ. Face totul ca să impresioneze pe 
ceilalți în mod plăcut și reușește pentru că 
are o fire dulce.jși fermecătoare.

ROȘU. O fire deschisă, prietenoasă, 
voioasă, imaginativă. Această persoană 
are mult sex-appeal.

•-

VERDE. Caracter în general puternic. 
Preferat spontan, denotă echilibru, simț 
camaraderesc, fidelitate. Această culoare 
îndeamnă la singurătate.

MARO. Chibzuință, spirit chibzuit, fire în 
general interiorizată.

GRI. Fire sinceră, neprefăcută, inde
pendentă și puțin retrasă. Așteaptă cu 
discreție un om care s-o înțeleagă.

ALBASTRU. Dorință de a fi agreabil (ă); 
cerebralitatea predominând asupra sensi
bilității.

VIOLET. Originalitate și prestanță, do
rință de a face impresie. Mari înclinații 
artistice, observă rapid greșelile celorlalți, 
ceea ce-i creează dificultăți.

NEGRU. O persoană enigmatică, nu 
pentru a respinge ci pentru a atrage.

Ciorbă de varză. Se înă
bușă în ulei și puțină apă o cea
pă tocată și o legătură de zar
zavat (morcovi) dat pe răză- 
toarea de mere timp de 5 minute. 
Se adaugă apă (2-3 I) și se 
pune varza (o căpățână 
mică) tăiată fideluță sau 
dată pe aceeași râzătoare, 
un fir de cimbru și se lasă 
la fiert până se 
înmoaie bine. 
Atunci se face 
o dresură din 
făină, bulion și 
puțină apă (sau
fără bulion, dacă adăugăm roșii 
crude fără pielițe și semințe). 
După alte 10 minute de fiert, 
ciorba e gata. Cine dorește îi 
poate adăuga și mărar verde 
tocat fin.

Salată de vară. Cantitățile 
se stabilesc după numărul de 
persoane și preferințe. Castra

- Principalele sectoare sunt: cel de preluare a animalelor, 
tăiere, tranșare, valorificare subproduse de abator, fabricație 
preparate de carne, sectorul de desfacere carne și pre
parate. Este în curs de pregătire deschiderea unui nou 
sector de produse de panificație, pentru asigurarea ne
cesarului de pâine și produselor de patiserie, la început 
pentru salariații societății. Femeile reprezintă aici un procent 
de 51 la sută dintre salariați, iar pe ansamblul societății

aproximativ 70 la sută.
- Care sunt preocupările 

pentru diversificare, pentru o 
calitate ireproșabilă a 
preparatelor?

- Ne preocupăm să diversificăm producția atât la 
preparate cât și la conserve, ne străduim să facem față 
exigențelor calitative ale cumpărătorilor și totodată suntem 
preocupați de îmbunătățirea modului de prezentare a 
produselor noastre. în acest sens, am început prezentarea 
produselor de carne sub formă preambalată, reușind 
astfel să îmbunătățim atât aspectul cât și să mărim 
termenul de valabilitate a produselor preambalate în vid. Ne 
preocupă în continuare îmbunătățirea designului eti
chetelor, a modului de ambalare a conservelor, trecând de 
curând și în acest sector la prezentarea conservelor 
înfoliate. Pentru satisfacerea nevoilor tuturor categoriilor 
de cumpărători, gama sortimentală de preparate cuprinde 
atât produse ieftine cât și un număr mare de specialități, 
apreciate de beneficiarii noștri.

- Ați absolvit în 1980 Facultatea de tehnologia și 
chimia produselor alimentare de la Galați. Ce v-a 
determinat să vă orientați spre profesia de inginer 
tehnolog, să lucrați în industria alimentară?

- Am considerat că este o profesie cu specific feminin, 
că în acest domeniu s-a făcut destul de puțin. Industria în 
care lucrez este o prelungire a bucătăriei casnice, a 
activității fiecărei gospodine, căci există o interferență între 
ele. Consider că industria alimentară trebuie făcută de 
specialiști, nu lăsată la îndemâna oricui, că femeile întrunesc 
în general calitățile care se cer într-o asemenea îndeletnicire.

Convorbire consemnată de 
Estera SÎNA 

..................... -........................................................ ....................................... <

Moda
Se poartă iar imprimeurile 

animaliere (care imită desenul 
blănurilor) pe mătase sau 
voal. Din aceste materiale se 
confecționează bluze - man
tou sau rochii asimetrice. Blu
za din voal semitransparent 
se poartă lungă (până la 
glezne), cu șlițuri laterale și 
revere adânci, peste pantaloni 
din mătase grea. Iar rochia 
are o bretea mai lată pe un 
umăr și una din lanț metalic pe 
celălalt. Imprimeurile sunt de 
gri cu negru.

în această vară mai sunt 
moderne bluzele tunică din in 
sau cânepă sau rasele călu
gărești din in topit alb peste 
fustă și maieu negre. Combi
nației de alb și negru i se poa
te adăuga și griul (la o bluză 
albă șr o fustă neagră, ambele 
din bumbac, se poate asorta o 
fustă de viscoză gri, purtată 
pe sub cea de bumbac.).

Nu sunt excluse din ținuta 
noastră nici celelalte culori 
(ar fi și monoton să fim toate 
în alb, negru și gri). Dacă albul 
ne ferește dș căldură, culorile 
închise ne protejează de ra
diațiile solare, dăunătoare pie
lii, celelalte ne înveselesc.

I
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Laborator 
cosmetic
‘Ca bază de machiaj 

pentru vară, folosiți o loți
une specială împotriva ar
surilor solare, pentru a pre
veni îmbătrânirea și rida- 
rea feței. Machiajul trebuie 
să fie diafanț fraged; nu ui
tați că demachierea este 
importantă pentru a vă păs
tra prospețimea tenului.

*Pentru tenurile deshi
dratate se recomandă o 
mască din miez de pepene, 
de 2-3 pe săptămână. Se 
omogenizează bine o bu
cată de miez de pepene 
roșu cu o lingură de smân
tână și câteva lingurițe de 
infuzie de tei și mușețel. 
După curățirea tenului, 
aplicați pasta obținută și 
rămâneți cu ea 30 de 
minute.

‘Pentru mâinile aspre, 
amestecați o cremă pe bază 
de glicerină cu ulei de 
măsline călduț; după ce, 
seara, vă ungeți cu acest 
amestec, puneți-vă mănuși 
din bumbac și rămâneți cu
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veții se curăță total sau parțial 
(chiar deloc dacă sunt mici) și 
se taie rondele subțiri (când 
castravetele e mai gros se cra
pă în două sau în patru, pe lung). 
Ardețul se taie fideluță iar roșiile 
felii sau cubulețe mici. Pentru a 
da un gust picant salatei tocăm 
mărunt o ceapă sau câțiva căței 
de usturoi, ori ambele. După 

gust se pot adăuga 
frunze tocate de 
pătrunjel, mărar 
sau țelină, după 
cum îi place fiecă
ruia. Sau cine

vrea să nu o mănânce cu pâine 
poate rade în ea puțină telemea. 
Apoi se pune ulei, sare după 
gust, eventual piper și se ames
tecă bine. Poate constitui o sa
lată delicioasă lângă friptură, 
cartofi prăjiți sau cea mai ușoa
ră și răcoritoare cină de vară, 
servită doar cu puțină pâine.

I ele peste noapte. ■
' Altă metodă: amestecați 1
* sucul de la două lămâi cu o * 
i linguriță de ulei de , 
l măsline; se aplică pe mai- ■ 
l nile spălate în prealabil. Se l 
1 vor proteja mâinile cu mă- 1
* nuși de bumbac o jumătate *
l de oră, apoi se vor clăti cu , 
I apă călduță. ■
■ ‘Pentru calmarea arsu- ■
1 rilor solare se recomandă 1
* mierea, bogată în săruri j 
i minerale și vitamine. Se va ,
■ folosi miere fluidă de sal- ■
■ câm sau tei, masând ușor l
1 zonele afectate.
’ ‘Un remediu pentru j 
i ochii iritați este apa de ,
■ trandafiri. Puneți-vă corn- ■ 
• prese cu aceasta sau cu o * 
1 loțiune de albăstrele și efec- 1 
J tele vor fi surprinzătoare, J 
i Dacă ele nu apar, apelați la a
■ medicul oftalmolog. ■
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• Vând urgent, ieftin, pian 
cu coadă, necesită repa- 
rații. Tel. 713538 (2827)

DIVERSE

VANZAR1 
-(CUMPÂRAR t r

• Vând garaj, meditez 
engleză, autorizat, Minerului

• Vând casă cu grădină, 
0,33 ha, sat Aurel Vlaicu, nr. 
212, județul Hunedoara, tel. 
058/732507, după ora 16. 
(3084)

L 3, ap.1, seara, acasă. 
(3228)

ÎNCHIRIERI

• Vând urgent casă, în 
Deva, str. E.Văcărescu, nr. 
42. (3086)

• Vând apartament 2 ca
mere, decomandate, parter, 
Deva, str. Minerului, bloc 30, 
plus teren garaj, preț fix 85 
milioane lei, tel. 622604, după 
ora 16. (8014)

• Vând casă 2 camere, 
Simeria, elevator auto, mi
crobuz, APT 4 M. Tel. 
218245. (8090)

• Vând apartament 3 ca
mere, ultracentral și Trabant 
Break. Tel. 227479 (8094)

• Vând apartament 3 ca
mere, ultracentral, lângă 
Poliția oraș. Tel. 216721, 
după ora 20. (8093)

• Vând casă mare pentru 
demolare, construită din 
fundație de piatră, ziduri 
groase de cărămidă, lemn de 
brad, acoperită cu țiglă. 
Informații Dîncu Mare, 152, 
corn. Mărtinești. (2830)

• Vând apartament 2 ca
mere, Hunedoara, str. Gh. 
Lazăr, zona OM, cu beci și 
telefon. Informații tel. 720313, 
728313, zilnic. (3829)

• Vând apartament 3 ca
mere, îmbunătățiri, în Hațeg, 
teren la munte, în Retezat, 
500 mp. Informații tel. 770757 
(3109)

• Vând VW Golf TDI 
stare foarte bună, an fa
bricație 1988, înmatriculat. 
Deva, telefon 094/515534. 
(8092)

• Vând Mitsubishi Lancer 
EX, 1600, an fabricație 1981, 
8.000.000 negociabil, C.I., 
motor rezervă. Deva, str. 
Primăverii nr. 2. (8097)

• Vând (schimb) Dacia 
1310 din 1991, cu apar
tament 2 camere, deco
mandate, în Hunedoara, tel. 
730133.(2819)

• Vând combină agricolă 
Class sau schimb, variante, 
tel. 094/505241 (3226)

• Cumpăr celulare GSM
defects, decorez și repar 
rapid și ieftin. Tel. 094/ 
859958. (3338)__________

• Vând vitrină frigorifică. 
Telefon 094/600401. (8351)

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

• Vând ouă de prepeliță 
(medicament) cu in
strucțiuni. Tel. 057/289966, 
057/248064 (4247)

• Vindem chioșc me
talic, vizibil lângă Cantina 
“Siderurgica” Hunedoara. 
Informații tel. 211275.

• Ofer spre închiriere 
spațiu central, 200 mp, tel. 
223468(3220)

• Ofer spre închiriere 
spațiu comercial central, 
36 mp, vizavi de Catedrala 
Orăștie, tel. 247371,094/ 
611375(3088)

• Caut spațiu comercial 
(sediu firmă), suprafața 25-30 
mp, parter bloc sau casă 
particulară Deva, zonă cen
tru sau apropiată de centru. 
Informații telefon 055/430652. 
(8098) ’

^OFERTE DE \ 
" SERVICII

• Școala Generală nr. 3 
Deva angajează temporar 
zugrav (femeie). Relații la 
secretariatul școlii. (8099)

• Transport auto 1 tonă, 
Renault Trafic. Telefoane 
216483,092/712716. (8096)

• DUAL Centru de Com
petență CIEL! Organizează 
curs de inițiere în utilizarea 
calculatorului și operatori 
programe CIEL! Conta
bilitate și Gestiune Comer
cială - pe calculatoarele din 
cadrul Centrului de Instruire 
DUAL. Informații la tel. 
230449,211446. (8018)

• DUAL Centru de Com
petență CIEL! oferă pentru 
utilizatorii CIEL! programul 
pentru raportările privind 
facturile restante conform 
ORDONANȚEI 77/99. Re
lații la telefoanele 230449, 
211446. (8018)__________

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

• Locuri de muncă pentru 
toate persoanele fără ocu
pație, inclusiv pentru elevi, 
studenți, aflați în vacanță. Nu 
fiți timizi. Sunați chiar acum 
ca să începeți de mâine. Se 
oferă câștiguri atractive. Tel. 
621446,094/280444 (8082)

• Asociația familială "Irina” 
execută lucrări de con
strucții, finisaje, zugrăveli, 
instalații sanitare, termice. 
Tel. 092/725860. (2818)

Cadavru 
neidentificat 
Lucrătorii Postului de 

Poliție Vețel efectuează 
cercetări pentru luarea 
măsurilor legale și Iden
tificarea cadavrului de 
sex feminin, în vârstă de 
cca 30-35 de ani, găsit în 
data de 11 iulie a.c. în albia 
Mureșului, în aval de 
barajul de la Mintia.

• S.C. Combor SA, cu 
sediul în Orăștie, str. Luncii 
nr. 3, convoacă la sediul 
societății., în data de 
26.07.1999, ora 10, adu
narea generală extraor
dinară a acționarilor cu 
următoarea ordine de zi: 1. 
Aprobarea de principiu a 
modificării statutului refe
ritor la administrarea so
cietății. 2. începerea pro
cedurii de selecție a admi
nistratorilor. 3. Diverse. 
Dacă adunarea generală nu 
este constituită conform 
legii, se va ține a doua zi, la 
aceeași oră și în același 
loc. (3091)

• Declar pierdut certificatul 
de acționar nr. 285409 emis 
de SIF Banat Crișana pentru 
925 acțiuni de la nr. 
280211666 până la nr. 
280212640, pe numele 
Drăgoi V. Tanasie.

DECESE

• Salariații Bankcoop 
Deva sunt alături de colegul 
Popa Lucian în momentele 
de grea încercare pricinuite 
de pierderea celei care a fost 
o soție și mamă exemplară

ing. MARA POPA 
Odihnească-se în pace! 

(8353)

• Copleșiți și îndurerați de 
năprasnica veste a încetării 
din viață a scumpei noastre 
fine

MARA POPA 
adresăm lui Lucian și Lucia 
sincere condoleanțe. Sun
tem alături de voi în marea 
încercare. Nașii Rodica și 
Sandu Popa. (8345)

AVICOLA 
SA DEVA 
ANGAJEAZĂ 

FRIGOTEHNISTI 
pentru exploatare 

și întreținere 
instalații cu 
amoniac la 

Abatorul de păsări
Șoimuș. (8017)

AI\lUl\IT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 

1990 și a HG nr. 364/1999 se convoacă 
pentru data de 29 iulie 1999, ora 10, Ia sediul 
Societății din Deva, str. Griviței nr. 37, ADU
NAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIO
NARILOR de la S.C. C0MPPIL HUNED0ARA- 

iEVA S.A., cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea de principiu a modificării 

Actului constitutiv /Statutului, referitor la 
administrarea societății, după cum urmează:

“Societatea este administrată-de către 
persoane fizice sau juridice, române sau 
străine, în baza unui contract de administrație.

Principalele atribuții ale administratorului 
sunt cele prevăzute in contractul de admi
nistrație.

Prevederile contractului se completează cu 
dispozițiile Legii 31/1990, republicată, pre
cum și cu prevederile Codului comercial și ale 
Codului civil, aplicabile”.

2. începerea procedurii de selecție a admi
nistratorilor, respectiv:

- Constituirea comisiei de selecție a admi
nistratorilor

- Aprobarea remunerării lunare a membrilor 
comisiei de selecție

3. Diverse
în cazul neîntrunirii condițiilor legale, 

ADUNAREA GENERALĂ se reprogramează la 
data de 30 iulie 1999, ora IO, in același loc.• Soțul Lucian, fiica Lucia 

anunță încetarea din viață 
după o lungă și grea 
suferință a celei care a fost 
o soție deosebită și o 
mamă iubitoare

POPA MARIA (MARA)
în vârstă de numai 41 de 
ani. Corpul neînsuflețit se 
află depus la Casa Mortuară 
din Deva iar înmormântarea 
va avea loc vineri, 16 iulie 
1999. Dumnezeu să o 
odihnească în pace! (8100)

Aflăm de la 

poliție 

în flagrant
Lucrătorii Biroului Or

dine Publică Petroșani au 
prins în flagrant pe Meri- 
ean Alin, de 27 de ani, 
din municipiu, fără ocu
pație, recidivist, în timp ce 
încerca să părăsească in
cinta Cofetăriei ,,Expres" 
din Petroșani, unde a pă
truns prin spargerea gea
mului de la vitrină și a în
cercat să sustragă bunuri 
în valoare de cca 5 mili
oane lei. Cel în cauză ur
mează a fi prezentat Par
chetului cu propunerea 
de arestare.

L-a bătut pe 

gardian
Este cercetat în stare 

de libertate Grec Ștefan, 
de 45 de ani din Deva, 
fără ocupație, care în data 
de 21 iunie a.c. l-a agresat 
pe gardianul public Sav 
Miron în timp ce acesta 
executa serviciul de pază 
la o societate comercială, 
provocându-i leziuni ce au 
necesitat 9-10 zile de în
grijiri medicale.

Rubrică realizată cu 
sprijinul iPJ Hunedoara

ATELIERELE CENTRALE 5.A. CRIȘOOR
str. Uzinei, nr. 1, jud. Hunedoara

ANUNȚĂ repetarea LICITAȚIEI PENTRU VÂNZAREA următoarelor: strunguri, 
freză, pod rulant, macara portal, utilaje pentru turnătorie, transformatoare sudură, 
ferăstrău alternativ, polizor, electrocompresor, locomotive și vagoane CFU, ec. 760 
mm, mijloace transport auto, motostivuitor cu furci laterale, linie ferată, ec. 760 
mm, podețe linie ferată, gater mecanic, presă hidraulică 400 tf.

Licitația are loc în fiecare zi de marți, la sediul societății, ora 10,30, până la 
epuizarea stocului.

Informații suplimentare se pot obține la telefoanele: 054/656211, 054/ 
651408, int. 143, serviciul marketing.____________________________________

CERERE DE OFERTĂ
Consiliul local al municipiului Orăștie

cu sediul în Orăștie, str. Armatei, nr. 17, județul Hunedoara,
ANUNȚĂ

Organizarea CONCURSULUI DE SELECȚIE A ADMINISTRATORULUI LA SC 
“ACTIVITATEA GOSCOM" SA ORĂȘTIE (cu activitate specifică de gospodărie 
comunală), în data de 30.08.1999, ora 10, la sediul consiliului, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de Urgență nr. 49/1999, a Normelor metodologice aprobate prin 
Hotărârea Guvernului României nr. 364/1999 și Hotărârea Consiliului Local Orăștie, nr. 
81/1999

Documentația de concurs poate fi consultată la sediul societății din Piața Victoriei nr. 
19 Orăștie, în zilele lucrătoare, între orele 10-12.

Ofertele se depun în plic sigilat, în termen de 30 zile de la ultima publicare a cererii de 
ofertă, la sediul Consiliului Local Orăștie, cu mențiunea pentru Comisia de Selecție a 
administratorului, la S.C. “Activitatea Goscom* SA Orăștie.

Instituțiile selectate pentru testarea aptitudinilor legate de procesul decizional și 
cunoștințe în domeniul relațiilor economice internaționale sunt Centrul Național de 
Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală împreună cu Asociația Națională 
Patronală și Profesională de Gospodărie Comunală și Locativă București.

Relații suplimentare se pot obține la telefoanele: 054/241019 (Consiliul local Orăștie) 
și 054/241723 (SC Activitatea Goscom SA Orăștie).

Președintele Consiliului de Administrație al 
S.C. APOLLO S.A. DEVA

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR, în dota de 02.08.1999, la sediul firmei 

din Deva, str. 1 Decembrie, nr. 37/A, jud. Hunedoara, ora 10, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea de principiu a modificării Actului constitutiv/statutului, referitor la administrarea 

societății, după cum urmează:
"Societatea este administrată de persoane fizice sau juridice, române sau străine, în baza unui 

contract de administrație.
Principalele atribuții ale administratorului sunt cele prevăzute în contractul de administrație. 
Prevederile contractului se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/90, republicată, precum și cu 

prevederile Codului comercial și ale Codului civil, aplicabile".
2. începerea procedurii de selecție a administratorilor, respectiv:
- Constituirea comisiei de selecție a administratorilor
- Aprobarea remunerării lunare a membrilor comisiei de selecție
3. Diverse.
în cazul neîntrunirii cvorumului necesar, a doua convocare este pe data de 03.08.1999, ora 10.
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amenajata conform 
pretențiilor unui 

municipiu
(urmare din pag. 1)

• între prezent și viitor
La data vizitei noastre, în 

câteva puncte ale pieței se 
lucra intens. Pentru a afla 
amănunte,referitoare la acți
unile de amenajare care au loc 
în cadrul pieței, ne-am adresat 
dlui Dan Bulz, administratorul 
pieței.

- La preluarea pieței au 
fost necesare o serie de re
parații și îmbunătățiri în sec
toarele esențiale funcționării 
pieței în condiții umane. Astfel, 
primul obiectiv avut în vedere a 
fost realizarea rețelei de ilu
minat inexistentă până anul 
trecpt. S-a trecut apoi la vop
sirea interiorului și exteriorului, 
la repararea acoperișului și 
amplasarea geamurilor, la re
facerea căilor de scurgere a 
apelor pluviale. Pentru o mai 
bună și corectă igienizare 
punctul de desfacere a cărnii 
și a preparatelor din carne a 
fost faianțat, dotat cu venti
latoare și alte aparaturi utile, iar 
în incinta pieței s-a pus în func
țiune o fântână prevăzută cu 
robinet care asigură necesarul 
de apă potabilă și facilitează 
spălarea produselor agricole. 
De curând am mărit capaci
tatea de desfacere cu 40 la 
sută, având în momentul de 
față 100 mese pentru produ
cătorii agricoli (legume și fruc
te), 100 mese acoperite pentru 
producătorii de lactate și 48 
mese închiriate societăților co
merciale cu capital privat. Și în 
piața Obor au început o serie 
de lucrări. Bunăoară, suntem în 
stadiul de finalizare a căilor 
accesibile, platforma este beto
nată, în proporție de 90 la sută 
și bordurată, iar porțile Oborului 
sunt deja pregătite. In paralel 
cu lucrarea noastră, Primăria 
va reface drumul și căile de 

^scurgere a apelor. Lucrările s-

au realizat în mare parte cu 
RAGCL, cărora le mulțumim 
pentru sprijinul și aportul pe 
care l-au adus.

- Ce considerați că mai 
trebuie făcut pentru ca aceas
tă piață să fie într-adevăr așa 
cum v-ați propus die adminis
trator?

- In viitorul apropiat vom 
avea în vedere asfaltarea în 
totalitate a piețelor, revopsirea 
acestora pentru a căpăta un 
aspect plăcut și cald. Cum lu
crările de modernizare au înce
put în primăvara aceasta, spe
răm că pe 30 septembrie să le 
finalizăm. Mărturisesc că acest 
termen de execuție este sta
bilit doar între mine și 
Dumnezeu. Și mai este un as
pect: administrația piețelor se 
autofinanțează, așadar fon
durile de investiții provin doar 
din încasări. Pentru lucrările din 
acest an am preconizat suma 
de 400 milioane de lei. Un alt 
vis al meu a fost punerea în 
funcțiune a unui han în incinta 
pieței. Hanul este prevăzut cu 
un restaurant, cu capacitate de 
45-50 de persoane și 8 came
re cu 30 de locuri de cazare 
pentru cei care vin aici cu 
marfă și chiar și pentru turiști, 
fiind singura unitate de acest 
gen din municipiu. Din păcate, 
nu am avut timpul fizic necesar 
pentru a mă dedica acestui 
proiect, dar sper că la toamnă 
totul va fi realitate. Tot prin 
ajutorul acordat de RAGCL 
sau refăcut grupurile sociale, a 
fost posibilă aranjarea came
relor, treburi care au fost luate 
de la zero.

Munca a fost enormă, ți
nând cont de faptul că perso
nalul angajat de care noi ad
ministrația dispunem este insu
ficient (aici lucrează doar un 
administrator, două casiere și 
trei muncitori necalificați, care 
deservesc două piețe).

Recent, așa după cum 
a relatat pe larg și cotidi
anul nostru, cei 11 consi
lieri care sunt de mai multă 
vreme în război declarat 
cu primarul Mi reia Mun
tean au ținut să-și prezinte 
cu exactitate poziția față 
de acest conflict; au făcut-

primăriei pe o perioadă de 
trei luni de zile, timp în ca
re atât serviciile de spe
cialitate din cadrul primă
riei cât și cetățenii pot veni 
și pot aduce obiecții aces
tuia, urmând ca ulterior, ia 
refacerea iui, să se țină 
cont de ele. Cei doi tehni-

*
♦
*
*

De azi ia Deva

m LNShuNID'-«RAsiil
[ DEALER AVTORIZAT •

L -J ROMANIA SA
DOIUI1 PORCI DE 11(1 KG IN 6 LUNI ?
DORrn PROCENT DE CARNE IN CARCASA DE PORC RE KrN ?
DORH1 PUI DE CARNE LA 2 KG IN 45 DE ZD LE ?
RORm SA OMWH 112 DF OUA PF. AN ?
DORrrrsA RFDWTTI MORTALITATEA t A PUI PANA LA 2% ?
DOR ffl SA ORIWn CU 1 KG OF FURAI I NB. I KG DF LAPTE IN PLUS ?

Războiul dintre 
consilieri și 

primarul Devei 
continuă

o cu ajutorul unei confe
rințe de presă care a avut 
ioc ia finele șăptămânii tre
cute, conferință care a 
abordat din nou subiectul 
atât de delicat a! construirii 
stației de carburanți 
SHELL. Drept răspuns, 
dorindu-se în fapt un drept 
ia replică, primarul muni
cipiului Deva, dl. Mi rd a 
Muntean, a convocat ia 
rându-i o conferință de 
presă susținând că ceea 
ce au făcut consilierii a 
fost doar o' “diversiune ”.

Dl Muntean a precizat 
încă de ia început că tre
buie foarte bine înțeles că 
situația juridică a terenului 
pe care urmează ca firma 
SHELL să construiască 
stația de carburanți nu are 
nimic în comun cu refuzul 
consilierilor de a aproba 
Proiectul de Urbanism Ge
nerai, care în fapt este o 
chestiune pur tehnică. Ba 
chiar, domnia sa a decla
rat că "printr-o rea-voință, 
la refacerea PUG-ului nu s- 
a avut în vedere nici una 
dintre obiecțiile făcute de 
către cetățeni și de către 
serviciile de specialitate 
din cadrul primăriei". Așa 
după cum se cunoaște, 
PUG-u! se afișează în holul

cieni de ia Urban Proiect 
care urmau să refacă 
PUG-ui nu au avut ■ în opi
nia diui primar Mircia 
Muntean - întâmplător 
această atitudine. Prin ur
mare s-a apelat ia sprijinul 
unor specialiști locali așa 
încât astăzi, 14 iulie a.c., va 
avea ioc o ședință reunită 
a comisiilor județene și lo
cale prin care se vor dis
cuta obiecțiile aduse Pro
iectului de Urbanism Ge
nerai, urmând ca acesta 
să fie adoptat cât mai re
pede. în căzui în care PUG- 
ui va fi validat în forma 
dorită de către primărie, 
conținând deci și con
strucția stației de carbu
ranți, va fi semnată ime
diat autorizația de con
strucție pentru firma 
SHELL. Di primar a spus 
că semnarea autorizației 
este perfect legală și că 
în demersurile sale dom
nia sa a fost puternic 
susținut de către fostul 
subprefect, di. Segesvari, 
actele fiind perfect legale 
și contrasemnate și de 
către alte persoane din 
cadrul primăriei, respec
tiv secretarul și consi
lierul juridic.

Andrei NiSTOR

Potrivit unei informații 
de ultimă oră pe care am 
primit-o de la dl Liviu Antal, 
directorul general al SC 
Apaterm SA Deva, locuitorii 
orașelor Hațeg, Călan, 
Simeria și ai municipiului 
Deva beneficiază de apă 
rece din cursul zilei de ieri.

După o întrerupere de 
câteva zile a funcționării sta

ției de epurare de la Sântă- 
măria-Orlea aceasta a fost pu
să în funcțiune la jumătate din 
capacitate, fapt ce permite 
aprovizionarea localităților 
amintite cu apă rece într-o pri
mă fază după un program sta
bilit de către unitățile de gos
podărie comunală și locativă.

De asemenea, din 
cursul zilei de azi la Deva

va începe furnizarea apei 
calde tot după program, 
având în vedere situația 
dificilă existentă, iar spre 
sfârșitul săptămânii, când 
apele Rîului-Mare se vor 
limpezi, livrarea de apă 
rece și caldă pentru Deva 
va reveni la normal.

Corne! POENAR

Ajutoare pentru sinistrată
Asociația Luptătorilor 

din Decembrie ’89 Deva, 
printr-o delegație formată 
din dnii Carol Panduru, 
președinte, dr. Gheorghe 
Firczak, vicepreședinte și 
purtător de cuvânt, prof. 
Leon Tomuța, secretar,

Aurel Pop și Radu Stoicovici, 
membri, s-a deplasat în 
zona calamitată din județul 
nostru cu ajutoare. Acestea 
au constat în alimente 
(pâine, conserve și apă 
minerală) în valoare de 
4.210.000 lei. Ele au fost

distribuite la Râu Mare, 
fiind preluate de ing. 
Eugen Dărăban, și la Râu 
de Mori pentru locuitorii 
satului Ohaba-Sibișel, fiind 
preluate de primarul 
localității, dl lopel 
Munteanu.

SALARIAT» »E LA DEVA TRANS AU ÎNCETA'» 
GREVA

După cum ne-a comu
nicat ieri dimineață dl ing. 
loan Roman, directorul SC 
Deva Trans SA, marți după - 
amiază, salariații societății au 
încetat greva de lucru spon
tană, organizată luni și marți, 

^reluându-și activitatea.

Ei mențin însă deschis con
flictul colectiv de muncă până 
când organele abilitate - Prefec
tura Hunedoara, Primăriile Deva și 
Brad și Ministerul Transporturilor 
- le vor soluționa revendicările.

Reamintim că este vorba 
despre măsuri locale pentru

stoparea concurenței neloiale 
în transportul de persoane, 
acordarea de subvenții pentru 
completarea și modernizarea 
parcului auto, discutarea pro
gramului de restructurare a 
societății și adoptarea de mă
suri corespunzătoare. (D.G.)

FOLOSIT!

PENTRU FURMAREA ANIMALELOR

BRAD. Str AVRAM ]ANd I Mr W. Tel/Fax «JMfflffi
SIMERIA, Str. Victoriei, Nr.2A, Tel. 092467971.

SC “.‘ARDELEANA” SA
Cu sediul în Deva, str. N. Grigorescu, nr.45

închiriază spațiu comercial situat în Petro
șani, b-dul 1 Decembrie 1918, bloc 82, parter.

Informații suplimentare la telefon 054-215554.

SC ~HEBBA~ SA Beva
ANGAJEAZĂ INGINER SPECIALIST ÎN 

ACTIVITATEA DE PRELUCRARE A 
LEMNULUI.

Condiții:
> domiciliul stabil în zona Brad;
> experiență în domeniu;
> posesor permis de conducere.
Cel interesați vor depune la sediul societății 

aflat în Deva, b-dul Decebal, bloc P, mezanin 
(lângă sediul Banc Post), un CV însoțit de o 
recomandare de la ultimul loc de muncă. 
Informații la telefoanele: 211053, 215082 sau 
la sediu.

Oferim salariu atractiv și condiții bune de 
muncă.

i" VREMEA
Vremea va fi în general

. prezenta înnorări accentuate în vestul țării, la deal și ! 
J la munte, unde vor cădea averse de ploaie, însoțite ] 
1 de descărcări electrice și intensificări ale vântului. în 1 
I județ vremea va fi instabilă, cu ploi și descărcări I

I
instabilă. Cerul va !

I electrice. Se vor înregistra peste 50 I apă/mp.
i_____________________________________________l

Convocare
Administratorul unic al

SC AGI^TRANSPORT SA HUNEDOARA-DEVA
Convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR la 

data de 30.07.1999, ora 10, la sediul societății din Deva, str. Portului, nr.2, cu următoarea 
ordine de zi:

1. Aprobarea dc principiu a modificării statutului societății;
2. începerea procedurii de selecție a administratorilor, respectiv:
> constituirea comisiei de selecție a administratorilor;
> aprobarea remunerării lunare a membrilor comisiei de selecție;
3. Diverse.
Dacă prima adunare nu se va putea ține la data de 30.07.1999, conform prevederilor 

legale, a doua adunare generală va avea loc a doua zi, adică 31.07.1999, ora 10.

în atenția persoanelor 
disponibilizate!

CAMĂ STAR COMPANY SRL, în 
cadrul Programului de Redistribuire 
a Forței de Muncă, organizează 
începând cu data de 19.07.1999 
cursuri GRATUITE de inițiere și 
orientare în organizarea și 
derularea propriei afaceri. Informații 
suplimentare și înscrieri la sediul 
societății din strada Mihai Emi- 
nescu, nr.2 (sediul Fundației Pentru 
Tineret) sau la telefoanele 230717 
și 218111, zilnic, între orele 10-16.

Grupul Școlar de 
Transporturi și 
Telecomunicații 

“Transilvania” Deva 
Organizează 

CONCURSUL pentru 
ocuparea postului de 

SECRETAR, în data de 23 
august 1999.

Informații suplimentare la 
secretariatul unității din 
strada 22 Decembrie, nr.116, 
telefon 221591.

\____________ ______________/


