
Conflictul de muncă din Valea Jiului, 
ținut "la cald" de sindicaliști

O poveste tristă
cu țigani

Având inițial o singură 
revendicare, și anume plata la 
timp a salariilor restante, sindi
caliștii lui Miron Cozma au găsit 
“chichița" care să transforme din 
comun în insolit conflictul lor de 
muncă. Ei cer acum garanții 
ferme, stipulate într-un protocol, 
prin care să le fie asigurată la zi 
plata drepturilor salariale. Acor
darea unor astfel de garanții de 
către R.A.H., în actuala 
conjunctură economică și din 
ipostaza unui operator economic 
cu grave maladii financiare, e o 
aberație. Sindicaliștii lui Cozma 
știu asta și folosesc situația 
pentru a-și permanentiza 
conflictul lor de muncă și a forța 
un "șah” la Guvern.

COTIDIAN INDEPENDENT

Că așa stau lucrurile a 
reieșit limpede în cadrul întâlnirii 
de marți dintre reprezentanții 
R.A.H. și cei ai Ligii Sindicatelor 
Miniere “Valea Jiului". întâlnirea, 
ce a avut loc la sediul D.G.M.RS. 
Hunedoara-Deva, fiind mediată 
de directorul general adjunct al 
acestei instituții, dl loan Lupșa, s- 
a dorit a fi un nou prilej de 
conciliere între părți. Referitor la 
punctul unu din revendicări s-a 
obținut consensul. R.A.H., prin 
încasarea subvenției și 
angajarea unor credite, a reușit 
plata salariilor restante. în fața 
evidenței sindicaliștii au 
acceptat concilierea primului 
capăt de revendicare. Referitor 
la garanțiile cerute la punctul doi, 

reprezentanții R.A.H. și-au 
declinat capacitatea de a putea 
onora, dată fiind situația 
economică a regiei, un astfel de 
angajament. S-a făcut o 
prezentare a ceea ce înseamnă 
astăzi plata salariilor în Valea 
Jiului. Salariile minerilor costă 
lunar regia 28,3 miliarde de lei, 
suma ridicându-se la peste 33 
de miliarde cu plata obligațiilor 
comerciale către firmele 
“arondate" economic regiei. Marți 
R.A.H. avea în cont doar 7 
miliarde de lei. Mai mult chiar, 
pentru că tot se bate monedă în 
ceea ce privește datoria CONEL 
față de R.A.H., reprezentanții 
regiei au arătat că nivelul 
acestor creanțe, de cca. 160 de 

miliarde de lei, nu este de 
natură să rezolve dificultățile 
financiare ale regiei. Chiar 
încasarea lor într-o singură 
decontare s-ar dovedi 
neproductivă, banii fiind dirijați 
automat din contul R.A.H. spre 
bugetul statului, date fiind 
imensele datorii pe care regia 
le are. S-a făcut o propunere 
ca salariile să se plătească la 
R.A.H. de trei ori pe lună pentru 
ca sumele necesare a fi 
consolidate o dată să fie mai 
mici. Un prim avans va fi plătit 
în 19 ale lunii, al doilea în 29,

Adrian SĂLĂGEAN

(Continuare în pag. 2)

APARE LA DEVA

Dna ing. Mihaela 
Muntoiu, director general al 
Societății comerciale
“Agrocomus” S.A. Deva, 
ne-a readus în atenție o 
problemă destul de 
sensibilă, dar și tristă în 
același timp, vizând soarta a 
40 de familii de țigani, 
cuprinzând în jur de 200 de 
persoane, care au fost 
mutați, după numeroase 

S-a întâmplat pe strada 
N. Grigorescu din Deva

scandaluri, de voie de 
nevoie, din blocul S.C. 
Foricon din Deva, într-un 
adăpost al firmei amintite, 
care anterior avea destinația 
ca adăpost pentru porci și se 
găsește în patrimoniul S.C. 
Agrocomus. Acest obiectiv 
este situat pe str. 
Grigorescu, lângă Abatorul 
din Deva.

De menționat faptul că 
această “mișcare” făcută de 
conducerea Primăriei muni
cipiului s-a făcut cu 
încălcarea celor mai ele
mentare reguli - abuziv clim 
spune dna director 
deoarece conducerea unității 
proprietară a obiectivului 
respectiv n-a fost în nici un 
fel consultată sau avizată 
despre ocuparea grajdului 
care făcea obiectul unei 

tranzacții de vânzare- 
cumpărare ca activ, 
existând un cumpărător 
cert. Din cauza acestui 
gest considerat deplasat 
s-a ratat șansa tranzacției 
care ar fi scăpat unitatea 
de niște mari datorii 
acumulate anterior, re
aducând-o astfel în rândul 
firmelor fără obligații față 
de bugetul statului sau al 

asigurărilor sociale, cele 
peste 300 milioane lei ce 
se încasau permițând 
lichidarea datoriilor.

Este de înțeles că s-a 
dorit a face un gest 
umanitar față de acești 
dezmoșteniți ai soartei, 
aciuați prin nu se știe ce 
împrejurări în municipiu, 
însă a face acte de caritate 
pe spezele unei firme cu 
capital de stat și în curs de 
privatizare nu constituie 
nici pe departe o soluție 
salvatoare. în plus, pe 
lângă ratarea unei afaceri 
de vânzare, aici s-au 
produs o serie de pagube 
prin distrugerea ambala-

Nicoiae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)

Județul 
Hunedoara

ANUL X ■ Nr. 2220 ■ Joi, 10 septembrie 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 pagini ii 800 LEI

gg&gg
• - Cu acest calculator poate lucra și un imbecil. 
- Zău? Dă-mi voie și mie să încerc!

Marile probleme ale județului 
Hunedoara nu sunt luate în seamă?!

Nu cu multă vreme în urmă, dl 
Gheorghe Barbu, președintele 
Biroului permanent județean al 
Partidului Democrat, președintele 
Consiliului județean, a avut o 
întâlnire cu ziariștii. Deși la vremea 
potrivită am adus la cunoștința 
cititorilor noștri o seamă de 
chestiuni politice discutate la acea 
întâlnire, din cauza spațiului 
tipografic limitat, o parte nu au fost 
menționate, lată, facem astăzi 
cunoscute câteva problemă de 
ordin economic, dar cu vădită 
tentă politică, abordate de pe 
poziția președintelui Consiliului 
județean.

• Prin atitudinea adoptată, 
Ministerul Lucrărilor Publice și 
Amenajării Teritoriului dorește să 
devină coordonator de credite 
pentru lucrările efectuate de 
instituțiile publice. Așa se face că 
respectivul minister nu respectă 
cele stabilite de legile României 
privind autonomia locală și 
județeană. Prin toate măsurile pe 
care le-a dispus în ultima 
perioadă, consiliile județene au 
fost transformate în birouri de 
statistici, care trebuie să spună 
absolut tot. Or, Consiliile județene 
și primăriile nu sunt subordonate

V 

acestui minister. Un centralism de 
o asemenea manieră nu poate să 
ducă la o reformă în administrația 
centrală și locală.

• în ce privește mineritul, în 
ultima perioadă se constată că 
“diverși colegi din coaliție prezenți 

DMimniti
în teritoriu promit multe sau nu sunt 
suficient de informați despre unele 
lucruri”. De exemplu, Legea 
zonelor defavorizate. S-a spus de 
către unii că va fi retrasă din 
Parlament și înaintată la Guvern 
sub forma unei Ordonanțe de 
urgență. Or, aceasta este retrasă 
din Parlament de mai multă vreme, 
ea aflându-se la secretariatul ge
neral al Guvernului și așteaptă să 
intre pe ordinea de zi. • Referitor 
tot la minerit “în care așteptăm să 
se întâmple ceva și în județul 
Hunedoara”, dl Gheorghe Barbu a 
precizat că Ministerul Industriilor 
“se chinuie” de o bună bucată de 
vreme să inițieze Societatea 
Națională de închidere a Minelor. 
Or, acest lucru se tărăgănează 

nepermis de mult. Ea este 
deosebit de importantă pentru 
județul nostru pentru că este 
creatoare de. locuri de muncă, 
are la dispoziție 497 miliarde de 
lei. în țară sunt propuse pentru a 
se închide 134 de mine, din care 
o parte în județul Hunedoara.

• "Programul special 
prezidențial pentru Valea Jiului” 
a fost un alt punct important 
asupra căruia a stăruit 
președintele Consiliului județean. 
S-a precizat că președintele Emil 
Constantinescu, angrenând și 
consilieri de-ai săi, a încercat să 
susțină Valea Jiului, în principal 
în infrastructură pe un program 
pe care l-a propus și l-a 
perfecționat Consiliul județean și 
primăriile. După aproape un an 
de zile de la demarare, s-a 
realizat aproximativ 2-3 la sută 
din acest program, și aceasta, 
cu mici excepții, doar prin efortul 
propriu al Consiliului județean și 
al primăriilor din zonă.

• Promisiunile de susți
nere financiară a programului 
amintit au rămas doar...

________ Valentin NEAGU
(Continuare în pag. 2)

% v

T7TK-

aceste zile, librăriile sunt extrem tie frecventate
’ de părinți yz copii.

A_________ Foto: Traian MÂNU

Dl Aurel Matei, din Deva, s-a 
prezentat la redacția ziarului 
nostru aducând o serie de 
documente - între care și extrasul 
de carte funciară - ce-i atestă, 
împreună cu sora sa, ca 
moștenitori, dreptul de proprietate 
asupra unei suprafețe de 5752 mp, 
teren situat în zona numită 
"Rocilor”. Același lucru rezultă cu 
claritate și din foaia de proprietate 
asupra numărului topo 2880.

în realitate însă, așa cum 
spune dl Matei, nu i s-a atribuit 
întreaga suprafață prevăzută în

UNDE S-A 
PIERDUT

PAMANTUL?
acte aceasta fiind diminuată cu 
exact 432 mp. încurcătura, cum 
susține, a făcut-o comisia locală 
pentru aplicarea legii 18/1991. Cu 
toate că a umblat inclusiv pe la 
Prefectură, la Direcția fond funciar,

— -  

pentru a i se face dreptate, până 
acum lucrurile n-au fost 
corectate. Deși nu este vorba 
despre o suprafață prea mare 
de pământ, proprietarul nu este 
dispus să accepte să fie frustrat 
de dreptul ce-l are și nici nu 
concepe de ce se încalcă niște 
legi clare fără ca vinovății să dea 
socoteală pentru faptele lor. 
Credința sa este că în cele din 
urmă situația va fi clarificată și 
nu va mai fi obligat să umble pe 
drumuri pentru a-și căuta 
drepturile. (N.T.)

WEST BANK DEVA
acorda dobânzi atractive la 

depozitele în lei persoanelor fizice, 
după cum urmează:

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

Informații suplimentare la 
telefoanele 234480 și 234481.

Expoziție ia Galeriile de 
Artă “Forma” din Deva
S-a vernisat cu un timp în urmă, la 

Galeriile de Artă "Forma" din Deva, o 
expoziție de sculptură și pictură. Poate 
ar fi mai bine spus că sunt două expoziții 
deschise concomitent în același spațiu.

Sculptorul Constantin Sinescu a 
realizat mai multe personale și a 
participat la și mai multe expoziții 
colective, din numeroase orașe aie țării. 
Lucrări ale membrului Uniunii Artiștilor 
Plastici din România - Filiala Deva se 
găsesc în colecții particulare din 
România, Franța, Italia, Germania, Aus
tria, Canada și SUA. în ultima sa 
expoziție, operele sunt realizate cu 
predilecție în marmură, dar și în bronz 
și în lemn.

REÎNTOARCEREA LA NATURĂ
Din pliantul realizat pentru această 

expoziție reține atenția modul elogios în 
carefîPcaracterizează creația prof.dr. 
Ion Mocioi: "Sculptorul Constantin 
Sinescu a pornit din sorgintea lui 
Brâncuși, pe căi neocolite, ca un alt 
apostol, direct preocupat de căutarea 
perfecțiunii în fibrele lemnului sau ale 
marmurei, în intimitatea aparent 
impenetrabilă a substanței, găsindu-și, 
cu deosebire în ultimii ani, confirmarea 
dăruirii sale în artă".

Pictorul Eugen Măcinic, din Sebeș, 
are și el înscris în palmaresul său vreo 
7 personale și trei expoziții colective. 
Lucrările sale, acuarelă sau în ulei, sunt 
preponderent peisaje, dar și flori, portrete

sau naturi statice. Culorile sunt calde, 
odihnitoare în peisaje, vii în tablourile 
cu flori. Privindu-i lucrările ai senzația 
că pe autorul lor îl încearcă nostalgia 
unor vremuri apuse (vezi tablourile de 
inspirație citadină), dorința de a se 
întoarce în sânul naturii, căutând um
bra codrului și murmurul izvorului.

O apropiere între cei doi artiști 
plastici e greu, dacă nu imposibil, de 
făcut. Sunt foarte diferiți. Și totuși au 
ceva în comun: aceeași dorință de a se 
reîntoarce la mama natură, chiar dacă 
mai direct exprimată de pictor și mai 
subtil, mai rafinat, de sculptor. Dacă pe 
pictor natura pare să-l predispună la 
visare, la meditație, creatorului simerian

ea îi furnizează "modele" (triptic-urile 
"Cloșcă” și “Pasăre" sau "Șopârla"), 
îi inspiră sentimentul comuniunii cu 
omul (“Spicul iubirii”). în sculpturile 
lui Constantin Sinescu natura apare 
fie stilizată până la esențializare, fie 
insinuându-se în starea sa brută, 
neprelucrată în alte lucrări, ca de pildă 
“Himera" sau “Creier".

Lucrările celor doi artiști plastici 
pot fi văzute până la 18 septembrie, 
dubla expoziție având ceva din lu
mina blândă a acestui început de 
toamnă.

Viorica ROMAN
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promisiuni, inclusiv aceea de a in
troduce într-un viitor împrumut de 
la BIRD a programului de 
termoficare din municipiul 
Petroșani. Acest împrumut era de 
120 miliarde de lei. "Vreau să știți 
că până în prezent nu s-a întâmplat 
absolut nimic" - spunea preșe
dintele Consiliului județean. De fapt 
s-a demarat o primă etapă, de 12 
miliarde de lei, prin care s-a 
renunțat la fonduri din banii

(Urmare din pag. 1) O poveste tristă
jelor și a unei barăci în va
loare de circa 20 de milioa
ne de lei. Pentru a nu mai 
suporta și alte pagube 
făcute de țigani, condu
cerea S.C. Agrocomus a 
cerut debranșarea curen
tului electric și a alimentării 
cu apă (furnizarea apei nu 
s-a întrerupt însă deoarece 
există o defecțiune la vană).

Posibilitatea de a mai 
vinde acest adăpost este 
acum mult îndepărtată, 
având în vedere că s-au 
făcut unele modificări la 
construcție, aducându-se 
cărămizi de la halda de 
gunoi, în scopul comparti
mentării pe familii a 
adăpostului respectiv.

încercând recuperarea 
obiectivului conducerea 
S.C. Agrocomus a făcut 

k intervenții la organele abili-

Petru, marele bătăuș
Pentru comiterea infracțiunii de 

vătămare corporală, poliția cercetează 
pe Petru Cionca, de 30 de ani din 
Deva.

Aflându-se el în barul „Elixori din 
Deva, a agresat un consumator pe 
care l-a bătut măr.

Sărmanului om i-au trebuit 20 de 
zile de îngrijiri medicale pentru a-și 
reveni.

Pensionarul și plasa 
de sârmă

Pe parcursul unui control efectuat 
pe linie de circulație, lucrători ai Poliției 
Orașului Petrila au verificat și 
autoturismul condus de pensionarul 
Vasile Așofronei din localitate.

Surpriza a fost că Așofronei 
transporta 25 de suluri din plasă de 
sârmă. S-a constatat că, împreună 
cu Silviu Lazăr Tazlaoanu și Nicolae 
Duca - pensionarul furase plasa din 
incinta E.M. Petrila.

Prejudiciul în valoare de 
7.000.000 de lei a fost recuperat, iar 
cei trei reținuți.

Hoața de la arte 
marțiale

Cu puțină vreme în urmă, Poliția

Joi 
IO Septembrie 
TVR I

9.00 TVR Cluj 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 
13.00 Natacha (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 
Dialog. Actualitatea editorială 
16.00 Conviețuiri 17.00 Ch. 
Chaplin: „Chariot boxer”
17.30 Timpul Europei 18.10 
D.a. 18.35 Hollyoaks (s) 19.00 
Sunset Beach (s) 19.55 Doar 
o vorbă... 20.00 Jurnal, 
meteo, sport 20.30 Festivalul 
internațional ,,G. Enescu” 
22.35 La volan 22.45 
Jurnalul de noapte 23.00 
Dintre sute de catarge...

TVR 2
9.00 Teatru TV: „Invitație la 

castel” (r) 10.45 Varietăți 
internaționale 11.00 Sporturi 
extreme (do) 11.30 Cultura în 
lume (r) 12.00 Sunset Beach 

\Js/r) 12.45 Doar o vorbă... (r) 

Consiliului județean. Mai mult, acum 
vine bugetul rectificat, "iar din 
informațiile pe care le am, constat 
că în cifre absolute județul 
Hunedoara are aproape cea mai 
mare sumă dintre județele țării, 
tăiată din investiții". Cum poate fi 
interpretată oare o asemenea 
realitate, se întreba dl Gheorghe 
Barbu. Oare nu se cunoaște la 
nivelul ministerelor situația din 
județul Hunedoara? Care este 
situația din Valea Jiului? Nu se 
cunoaște că în zonă există o cifră

cu țigani
(Urmare din pag. 1)

tate. Singurul organ care a 
răspuns prompt este Poliția, 
care a sfătuit conducerea să 
introducă acțiune în justiție 
pentru violarea dreptului de 
proprietate. Prefectura, la 
rândul ei, a încercat o me
diere și, înțelegând situația 
reală, a propus ca Primăria 
municipiului să cumpere 
acest adăpost și să-i dea 
destinația care dorește. 
Propunerea a fost supusă 
aprobării consilierilor. Cum 
consilierii n-au acceptat 
“investiția”, susținând ca 
problema să fie rezolvată de 
cei ce au luat decizia 
“mutației", s-a intrat într-un 
cerc vicios, cu consecințe 
dintre cele mai păguboase

Municipiului Hunedoara a fost 
sesizată că din vestiarele Asociației 
Sportive ,.Constructorul" au fost 
furate bjiuteru și bani aparținând mai 
multor sportivi în valoare de 
4.150.000 de lei.

în urma cercetărilor hoțul a fost 
identificat în persoana Simonei 
Blidariu, 19 ani, elevă în anul V se
ral, sportivă la arte marțiale la 
respectiva asociație.

S-a mai constatat că, în luna 
mai 1998, profitând de neatenția 
paznicului, ea a sustras cheile de la 
vestiare, după care și-a făcut dubluri 
și pe care le-a folosit la comiterea 
furtului.

Au tăiat lacătele
Trei hoți de loc din Hunedoara 

au fost prinși într-o noapte la Deva 
după ce au prădat un magazin din 
Luncoiu de Jos. Ei au fost depistați 
de o patrulă mixtă a Poliției 
municipiului în timp ce se deplasau 
cu un taxi având asupra lor bunuri 
în valoare de 1.100.000 de lei.

S-a constatat că, în aceeași 
noapte, Cristian Juchi, Viorel 
Angeru și Claudiu Spanachi au 
pătruns în magazin după ce au tăiat 
lacătele de la intrare.

13.00 Medicina pentru toți (r) 
14.00 Em. în Ib. germană 
15.10 Limbi străine. Spaniolă 
15.35 Viață de câine (d.a) 
16.00 Dragostea contează (s, 
ep. 5) 16.50 Tribuna
partidelor parlamentare 
17.00 Festivalul internațional 
„George Enescu” 19.10 Față 
în față cu autorul: Octavian 
Paler 20.10 Natacha (s, ep. 
32) 21.00 în fața dvs. 22.00 
întunericul acoperă 
pământul (dramă Germania 
’78) 23.30 Lumea sportului

ANTENA!
10.00 Planeta vie (do) 10.25 

Animal Show (s) 11.00 
Tentații periculoase (f/r) 
12.55 Fir întins (r) 13.25 Den
ver, ultimul dinozaur (d.a) 
14.00 Știrile amiezii 14.10 
Sirenele (s, ep. 3) 15.10 
Descoperiri: Coral Reefs-Un- 
dersea Paradise (do) 16.05 
Iluzii (s, ep. 41) 17.00 Legea 
lui Burke (s, ep. 2) 18.00 
Decepții (s, ep. 23) 19.30 Dal

Marile probleme ale județului 
Hunedoara nu sunt luate în seamă?!

de șomaj de aproape 20 la sută, 
chiar dacă ea nu este oficială?

Dacă toate acestea se cunosc, 
dar nu s-a făcut nimic, nu există 
decât o singură explicație. "Că în 
județul Hunedoara reprezentanții 
Consiliului județean și Prefecturii 
sunt de la USD (PD și PSDR) și nu 

pentru S.C. Agrocomus.
Pentru a-și recupera cât 

de cât ceva din pagubele 
deja înregistrate, condu
cerea firmei a decis să nu 
mai achite taxa de chirie 
pentru magazinul de 
legume din piață, ceea ce a 
determinat deja primirea 
unei somații pentru stin
gerea datoriei acumulate.

Acum, când intrăm în 
anotimpul rece, devine tot 
mai greu de crezut că va fi 
soluționată povestea tristă 
a unor familii de țigani care 
se văd mereu hărțuiți și 
fără un domiciliu stabil, 
scoși în afara oricăror 
măsuri de protecție.

Salt de la etajul trei
Deloc de invidiat situația în 

care s-a aflat recent Gheorghe 
Sorin. Radu din Hunedoara, 
muncitor la SC ,,Siderurgica" SA.

De la un reșou electric în 
funcțiune lăsat nesupravegheat, 
la domiciliul său a izbucnit un 
incendiu. Gheorghe dormea la 
acea vreme, iar când s-a trezit s- 
a speriat și a sărit pe geam de la 
etajul trei. Acum se află internat 
în Spitalul Municipal Hunedoara 
cu „fractură de claviculă”.

Apartamentul a fost parțial 
degradat, focul fiind stins de 
pompierii militari.

Bolnav ori ba?
Tot la Hunedoara, Poliția 

Municipiului îl cercetează pe 
loan Cristian Aciobăniței, 29 de 
ani, transferat recent de la IPJ 
Constanța, unde a fost cercetat 
pentru comiterea mai multor 
fapte.

La Hunedoara el va trebui 
să răspundă pentru infracțiunile 
de furt și viol comise anterior.

întrucât se pare că suferă de 
„sechele post encefalitice cu 
crize comițiale și pierderi de 
cunoștință", urmează a i se 
efectua o expertiză psihiatrică.

Rubrică realizată cu 
sprijinul IPJ Hunedoara.

las (s, ep. 85) 20.20 Twin 
Peaks (s, ep. 17) 21.15 
Cronici paranormale (s, ep. 
39) 22.00 Hombres-Războiui 
sexelor (s, ep. 64) 23.00 Știri/ 
Sport 23.15 Cape Canaveral 
(s, ep. 21)

PRO TV
9.10 Suflet de femeie (s/r) 

10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 
11.00 Mireasa însângerată II 
(f/r) 12.30 Mad About You (s/ 
r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Profesiunea mea, cultura (r)
14.20 Am întâlnit și români 
fericiți (r) 15.00 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.00 Nano (s) 
17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Suflet de femeie 18.45 Știrile 
PRO TV 19.20 Chestiunea 
zilei 19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (s)
21.30 Nikita (s, ep. 27) 22.15 
Știrile PRO TV 23.30 întâlnire 
cu presa 1.00 Seaquest (s, 
ep. 34) 

de la colegii noștri din coaliție. Nu am 
alte explicații. Păi dacă se cunosc 
toate aceste cauze, este aproape 
imposibil să nu vrei să faci ceva".

De fapt, a fost pentru prima oară 
când președintele biroului perma
nent al Partidului Democrat și al 
Consiliului județean a pus în acest 

Conflictul do muncă 
din Valea Jiului

iar restul de plată în 9 a lunii 
următoare. Propunerea a fost 
acceptată de sindicat. Unele din 
remarcile reprezentanților R.A.H. 
i-au generat însă dlui Cozma un 
bufeu de răstită grandilocvență. 
Spunându-le în față celor de la 
R.A.H. că sunt “prea mici pentru 
o cauză așa de mare", 
autointitulatul lider al tuturor 
minerilor din România s-a lansat 
într-o diatribă punând la colț tot 
ce mișcă, de la Ministerul 
Industriei și Comerțului, Ministerul 
Muncii și Protecției Sociale, până 
la CONEL. Asumându-și rolul de 
poliție sindicală în economia 
românească, cei de la Liga 
Sindicatelor Miniere "Valea Jiului” 
au amenințat că vor bloca 
accesul energeticienilor la

ȘCOLARII HUNED0RENI AU 

PREFERAT TABERELE DE
PE LITORAL

De la Administrația Per
manentă a Taberelor Școlare 
Hunedoara am aflat că în vara 
aceasta un număr de 3942 de 
școlari hunedoreni au poposit, 
după preferințe, la munte sau la 
mare.

Au optat pentru taberele la 
munte doar 354 de elevi. Dintre 
aceștia 113 au fost în tabăra 
școlară Bucșoara, 19 la Cozla, 
20 la Moneasa, 9 la Agafton, 16 
la Sovata, 39 la Păltiniș, 138 la 
Bușteni și alți 50 la Complexul 
Tuzla "Star”.

în același timp, taberele de 
pe litoralul Mării Negre au 
găzduit un număr mare de copii, 
după cum reiese din datele 
statistice. Tabăra de la 
Năvodari a primit în sezonul 
estival 399 de copii, tabăra 
Constanța 540, tabăra Eforie 
Nord 1428 și cea de la 
Costinești 1171 elevi.------------------ —----- ---------

ACASĂ
9.30 Marielena (s/r) 10.15 

Te iubesc (s/r) 10.45 Din 
toată inima (s/r) 11.30 
Dragoste și putere (s/r) 12.15 
Misterioasa doamnă (s/r) 
13.00 Vis de glorie (f/r) 15.00 
Marielena (s) 16.00 Te 
iubesc (s) 16.30 Din toată 
inima (s) 17.30 Uneori avem 
aripi (s) 18.30 Sărmana 
Maria (s) 19.30 D.a. 20.00 
Dragoste și putere (s, ep. 
168) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s) 21.30 Tenis US 
Open (rez. zilei) 22.30 
Complot de familie (co. SUA 
1976)

PRIMA TV
10.00 Călătorii în lumi 

paralele (s/r) 12.00
Pretutindeni cu tine (s/r) 
13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 15,00 Știri 
16.15 Pretutindeni cu tine (s) 
16.45 Prietenul nostru Jake 

fel problemele. “Nu-mi este în fire 
să fac astfel de lucruri, dar nici 
nu pot să trec cu vederea faptul 
că marile probleme ale județului 
Hunedoara nu sunt luate în 
seamă, pentru ceea ce el repre
zintă economie și problematică 
socială la nivel național.

depozitele de cărbune până 
când CONEL va plăti cărbunele 
livrat din Valea Jiului.

Dat fiind impasul la care se 
ajunsese cu discuția s-a 
convenit deplasarea conflictului 
de muncă, inițiat de Ligă, spre 
Confederația Sindicatelor 
Miniere din România în care liga 
este parte. Parteneri sociali la 
concilieri vor fi pe mai departe 
reprezentanții ministerelor 
economice care vor trebui să 
răspundă ipocritei cereri a 
minerilor din Valea Jiului cu 
garanții ferme că blocajul 
financiar și ineficiența 
economică în România vor fi 
abolite. Poate chiar începând de 
la R.A.H. Grea sarcină, să 
recunoaștem, pentru niște 
muritori, fie ei și înalte fețe 
guvernamentale.

Județul nostru s-a bucurat 
de prezența a 3000 de copii 
veniți din diferite zone ale țării 
spre a-și petrece câteva zile 
de vacanță pe meleaguri 
hunedorene. Astfel, tabăra 
școlară Brădățel a reunit 858 
de copii, Sântămăria Orlea 
531, Costești 739, Căprioara 
594, iar tabăra Lăpușnic 278 
de elevi.

Organizarea excursiilor 
de opt zile în străinătate a 
reprezentat o atracție 
deosebită pentru cei cu 
posibilități mai mari. în 
Grecia au călătorit 52 de elevi 
însoțiți de patru cadre 
didactice, Italia a fost vizitată 
de 38 de persoane dintre care 
35 de copii și trei cadre 
didactice, iar în Turcia au fost 
primiți 44 de elevi, împreună 
cu patru cadre didactice.

Cristina CÎNDA 

(s) 17.15 1999 (s, ep. 28)\ 
18.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 19.00 Știri 
19.45 Alo, Costinești! (div.) 
20.00 Meșterul casei (s)
20.30 Masada (s, ep. 6)
21.20 Insula morții (thriller 
SUA ’96) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow)

PRO TV * DEVA
06.35-07.00 Program co

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

ANTENA hDEVA
10.00-10.15 Știri (r) 

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

Joi, IO septembrie

O BERBEC
(21.III - 20.IV)

Vă aflați într-o formă foarte 
bună. Intuiția vă poate ajuta să 
speculați cu succes anumite 
informații. Părintele de același 
sex vă va oferi o surpriză 
plăcută.

O TAUR
(21.IV - 21.V)

Dorința dv. de a face 
speculații vă poate ajuta să vă 
îmbunătățiți situația financiară. 
Ați putea semna o tranzacție, 
dar mai înainte analizați-o cu 
conștiinciozitate. Veți primi o 
scrisoare neașteptată.

O GEMENI
(22.V - 21.VI)

Ați putea să continuați 
activitățile de ieri, cu atât mai 
mult cu cât energia dv. este 
superioară atât cantitativ, cât și 
calitativ. Sunteți chiar în măsură 
să faceți lucruri mai deosebite.

5 RAC
(22.VI - 22.VII)

Dacă doriți să faceți unele 
schimbări în apartamentul dv., 
astăzi este o zi potrivită pentru 
așa ceva. Ați putea chiar să 
faceți o tranzacție imobiliară.

O LEU
(23.VII - 22.VIII)

O zi de câștiguri și colaborări 
în scopul obținerii unor sume de 
bani. Energia dv. vă ajută să 
rezolvați orice, dar nici o 
asociere nu ar avea cum să vă 
strice.

O FECIOARĂ
(23.VIII - 21.IX)

O realizare financiară a 
prietenului (prietenei) vă va 
binedispune pentru toată ziua, 
într-un grup de prieteni veți pune 
la cale o călătorie cu itinerar mai 
deosebit.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)

O zi de alergătură: veți avea 
de rezolvat o mulțime de 
mărunțișuri și asta vă irită, 
pentru că ați dori să faceți ceva 
mai grandios, ceea ce nu este 
imposibil, dar mai târziu.

O SCORPION
(23.X - 21.XI)

Veți petrece o zi plăcută, mai 
ales datorită unei invitații pe care 
o veți primi încă de dimineață. 
Persoana iubită are nevoie de mai 
multă afecțiune din partea dv.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Discuții aprinse cu persoana 
iubită. Un prieten va interveni 
pentru a aplana conflictul. Un 
spectacol v-ar mai deconecta; 
dacă primiți o invitație, nu vă 
grăbiți să o refuzați.

O CAPRICORN
(21.XII - 19.1)

Sunteți în pragul unei crize de 
personalitate. Dacă se va nimeri 
să fie șeful de față, veți avea 
multe de tras. încercați să fiți mai 
modest pentru a preîntâmpina 
discuțiile pe un ton ridicat.

O VĂRSĂTOR
(20.1 - 18.11)

Un ajutor din afară vă va fi de 
mare folos în domeniul casnic. Mai 
aveți încă niște datorii de plătit. 
Norocul dv. se va manifesta 
astăzi la serviciu, unde^sunt 
posibile realizări neașteptate.

3 PEȘTI 
(19.11 ■ 20.1)

Popularitatea dv. crește vertigi
nos, mai ales în rândul 
persoanelor "sus-puse", Este 
foarte posibil ca aceasta să aibă 
urmări pozitive asupra situației dv. 
materiale, dar și asupra celor din jur.
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- Ce pregătiri s-au făcut, 
stimate die director Dorin Gligor, 
pentru sezonul rece și ce alte 
lucrări se află pe agenda RAGCL 
Brad?

- S-au făcut revizii și reparații 
atât la rețeaua de agent termic 
primar, înlocuindu-se tronsoanele, 
cât și o revizie completă a rețelei 
de alimentare la P.T. nr.5 ca și la 
P.T. 9. Valorile sunt semnificative, 
chiar în condițiile unui buget de 
austeritate.

Se lucrează acum la devierea 
conductei de agent primar. Este o 
lucrare deosebit de importantă, 
conductele fiind montate subteran 
și în zonă rețeaua de apă fiind 
veche și deteriorată. Deci, se 
lucrează în paralel și la 
sistematizarea alimentării cu apă 
potabilă în zona respectivă, adică 
abocurilor18,17 și cantinei Țebea. 
Referitor la agentul secundar, 
acolo unde încălzirea a fost 
deficitară se reface alimentarea 
unor blocuri. Toate aceste lucrări 
au fost efectuate din resurse 
proprii.

Continuă lucrarea de 
reabilitare a sistemului termic din 
municipiu, începută în ’94, lucrare 
de anvergură, de ordinul miliardelor.

- Să revenim la punctele 
termice.

- Revizia s-a efectuat la toate 
cele 12 puncte termice, respectiv 
s-au reparat și revizuit 
schimbătoarele de căldură, 
pompele de recirculație, s-au 
reparat hidroizolațiile, s-a efectuat 
verificarea aparatelor de măsură 
- toate acestea în regie proprie,

8 august 1998. Un mare 
număr de părinți și copii se 
înghesuie în fața sediului 

filialei Banc Post din 
municipiu pentru a ridica 

alocația la care au dreptul. 
Asemenea cozi s-au văzut și 

în alte localități ale 
județului.

Oare aceasta să fie soluția 
cea mai hună?
Foto: Traian MÂNU

Pagină realizată de:
Estera SÎNA, 

Georgeta BÎRLA, 
Valentin NEAGU

ih€tanraiirii aille Ccirsiilliiuilluiii local
La sârșitul lunii august a 

avut loc o nouă ședință a 
Consiliului local Brad. Cu acest 
prilej au fost adoptate noi 
hotărâri care vizează bunul 
mers al treburilor obștii.

De altfel, din câte ne spunea 
dna Agnes Epure, secretarul 
Primăriei municipiului Brad, de 
la începutul anului și până în 
prezent, Consiliul local a 
adoptat 69 de hotărâri. Cele 
mai multe vizează adminis
trarea domeniului public. Este 
vorba de închirieri, con
cesionări, impozite și taxe, 
repartizarea unor spații de locuit 
din fondul de stat etc.

lată și o parte dintre cele 
adoptate la sfârșitul lui august.

• "Luarea unor măsuri 
\____________ _ _________________ 

( Polițiștii și mercurul j

Polițiștii brădeni cercetează de câteva zile pe Lucian Vîrtei. Omul 
are 47 de ani, de loc din Brad și este tehnician dentar la Dispensarul 
Comunal din Crișcior. La domiciliul lui Vîrtei s-au găsit 100 g de 
mercur deținut ilegal.

( Marți la Judecătorie J
Marți, 8 septembrie a.c., la Judecătoria Brad au fost pe rol 25 de 

cauze. Foarte divers obiectul acestor cauze: lovire, înșelăciune, 
vătămare corporală, pretenții etc. Să fie asta explicația că 

v Judecătoria Brad este una dintre cele mai mari din județ?

atât din punctul de vedere al 
resurselor financiare, cât și al 
forței de muncă. Am încercat ca 
alocarea resurselor de care 
dispunem să se concentreze 
acolo unde eficiența lor este 
maximă.

- înregistrați și dv datorii către 
furnizor și la rândul dv aveți 
datornici.

- Problemele sunt deosebite. 
Ne confruntăm cu dificultăți în 

DATORNICI 
Șl DATORII

încasarea contravalorii serviciilor 
efectuate atât de la unitățile 
bugetare și agenții economici, cât 
și de la asociațiile de locatari. Numai 
unitățile bugetare au datorii 
neachitate în valoare de 1,5 miliarde 
lei. Sunt trei situații distincte, dar 
care au aceeași cauză: scăderea 
puterii de cumpărare a 
beneficiarilor. Chiar dacă din punct 
de vedere tehnic avem 
capacitatea de a relua furnizarea 
apei calde menajere și a încălzirii, 
în sezonul de iarnă, ele sunt absolut 
condiționate de lichidarea datoriilor, 
Noi suntem pregătiți, dar nu putem 
contracta cu RENEL-ul furnizarea 
agentului termic primar, de vreme 
ce înregistrăm la rândul nostru față 
de acesta un nivel ridicat al 
datoriilor.

pentru apărarea ordinii 
publice". în principal, este 
vorba de achiziționarea unor 
semafoare și amplasarea lor 
în zona pieței, montarea de 
indicatoare și devierea 
circulației de pe străzile "Avram 
lancu”, “Libertății" și “Vână
torilor", pe strada "Decebal".

Până la ora actuală s-au 
găsit semafoarele, urmând ca 
ele să fie achiziționate de la o 
firmă din zonă.

• Transmiterea unor spații 
comerciale către actualii 
deținători ai contractelor de 
închiriere. 13 asemenea spații 
au făcut obiectul discuțiilor.

O altă hotărâre prevede 
realizarea unor căi de acces 
separate din exterior la

- Care sunt raporturile cu 
asociațiile de locatari?

- Acestea sunt strict 
reglementate prin contracte de 
prestare a serviciilor, încheiate în 
acest an. începând cu facturile 
pentru prestațiile lunii august, se 
vor factura și penalitățile pentru 
întârzierile de plăți. Deci, cei ce 
întârzie cu plata vor plăti un tarif 
majorat, fiind și aceasta o măsură 
de recuperare a creanțelor.

Asociațiile au o datorie de 
aproximativ 1,9 miliarde de lei. A 
fost demarată o acțiune, la care 
participă câte un reprezentant al 
asociațiilor de locatari și, respectiv, 
al Primăriei municipiului care se vor 
deplasa la domiciliul celor ce 
înregistrează datorii pentru a fi 
atenționați. în cazul că vor 
înregistra în continuare datorii, vom 
sista toate serviciile în 
apartamentul respectiv, 
rebranșarea urmând să se facă 
după achitarea datoriilor care vor 
conține și contravaloarea lucrărilor 
de debranșare. Acolo unde 
locatarul rău-platnic va persista în 
a nu plăti, pretinzând totuși servicii, 
conform Legii 114 vom sista pe 
imobilul sau pe scara respectivă 
din bloc toate serviciile, urmând ca 

apartamentele proprietate 
particulară situate la parterul 
construcțiilor și construirea de 
terase la spațiile comerciale.

Prin această hotărâre se 
urmărește uniformizarea 
celor 36 căi de acces care se 
vor realiza în municipiul Brad.

• "Măsuri de protecție 
pentru arborii ornamentali”. A 
fost nevoie de o asemenea 
hotărâre a Consiliului local 
întrucât s-a constatat că, în ul
tima perioadă, un mare număr 
de arbori de pe străzile 
municipiului au fost distruși.

Respectiva hotărâre pre
vede că cel care va fi găsit 
vinovat de ruperea unui puiet 
sau arbore va fi obligat să 
planteze pe cheltuială proprie

I-------------------- ------------------------------------------------------------------------------
i Aflăm la Biroul forte de muncă
i
i
i
i
i
I
I
I
L

Se afla în evidentele Biroului 
forțe de muncă si șomaj 
(indemnizabili și neindemni- 
z abili) 3400 de persoane care 
sunt în căutarea unui loc de 
muncă. In total, de la apariția 
Legii șomajului, în zona Brad a 
fost înregistrat la acest birou un 
număr de 19800 persoane.

In evidența biroului se află și 
cei care solicită de la primărie 
ajutoare sociale, în prezent 

locatarii să reglementeze 
aceste probleme între ei.

- Revine adesea în discuție 
calitatea serviciilor, în 
condițiile unor tarife ridicate.

- In măsura posibilităților, 
punem accent pe calitate. Nu 
putem rupe calitatea prestațiilor 
de nivelul tarifelor. Raportate la 
venituri, tarifele par ridicate 
pentru consumatori, dar 
referitor la nivelul costurilor, ele 
sunt minime.

Am trecut de la un program 
de furnizare a apei calde menajere 
care era de două ori pe 
săptămână, între orele 11-20, la 
furnizarea acesteia de trei ori pe 
săptămână, între orele 11-22, fără 
a majora tariful la această 
prestație, ceea ce consider că este 
o creștere semnificativă de calitate, 
fără a majora tariful. Și apa rece 
se dă după un nou program, 
respectiv între ora 5 dimineața 
până la ora 1 noaptea, serviciile 
de alimentare cu apă potabilă 
funcționând fără întreruperi, cu 
excepția avariilor care pot apărea 
în rețele. Programul a fost stabilit în 
urma consultărilor cu asociațiile de 
locatari.

Există posibilitatea să 
furnizăm în oraș apa potabilă 
non-stop, ceea ce ar elimina 
unele neajunsuri, respectiv lipsa 
presiunii. Datorită faptului că în 
ultimul an am contorizat integral 
consumul de apă potabilă la nivel 
de blocuri, s-a observat un 
consum ridicat, acesta fiind 
influențat de defecțiunile 
instalațiilor interioare.

alți doi, ori, dacă nu este în 
perioada optimă de plantat, 
va plăti contravaloarea.

• "Casarea unor mij
loace fixe preluate de la fostul 
CAP Brad” - constituie 
obiectul altei hotărâri.

Trebuie spus în acest 
context câ timp de mai mulți 
ani, de la fostul CAP nu s-a 
preluat nimic. “Acum se 
încearcă să se facă lumină” 
- ne spunea secretarul 
Primăriei. O parte dintre 
bunuri s-au evaluat și s-au 
preluat nu de multă vreme. 
O altă parte au dispărut însă, 
altele se degradează. De 
exemplu cele două grajduri 
pentru care nu se găsesc 
cumpărători.
_______ _____________ /

9 
numărul acestora fiind de 450, 
față de 2000-2500 câți erau 
până nu de mult.

Celor care caută un loc de 
muncă, ii se oferă cele comu
nicate de firmele particulare sau 
de stat. „La ora actuală - spunea 
una dintre funcționare - avem 
posturi de ospătar - barman și 
de vânzător. Majoritatea 
șomerilor care au venit în 
evidențele noastre din '97 au fost

“Comori
folclorice”

(ediția a V-a)
în ultimii ani, două 

dintre manifestările fol
clorice anuale cu parti
cipare interjudețeană au 
devenit tradiționale muni
cipiului Brad: festivalurile- 
concurs “Felician Fărcașiu” 
(destinat tinerilor soliști) 
și, respectiv, “Comori fol
clorice” ■ pentru tarafuri și 
grupuri instrumentale de 
muzică populară.

- începând însă de anul 
trecut ■ precizează dna

Tradiție brâdeană
Bianca Leucian, director al 
Casei de Cultură din Brad-, 
datorită dificultăților
financiare manifestările 
amintite nu mai pot fi 
organizate ambele anual, ci 
alternativ. Anul acesta, 
respectiv astăzi și mâine, 
este rândul festivalului 
“Comori folclorice”, aflat la 
ediția a V-a, a cărei 
organizare a necesitat mult 
mai multe eforturi față de 
edițiile precedente.

- Cine sunt cei care s-au 
“încumetat" la realizarea 
acestui festival ?

Ca de obicei, prin
cipalii organizatori sunt 
Inspectoratul pentru
Cultură și Centrul Creației 
Populare ale județului 
Hunedoara, Primăria și, 
bineînțeles, Casa de 
Cultură ale municipiului 
Brad. Țin de asemenea să 
precizez că, deși am făcut 
apel în Brad, n-am găsit nici 
un sponsor aici care să ne 
ajute; s-au oferit însă

'71/14 INTRAT ÎNTR-0 
SEWIIPRIVATIZARE”

Cum spunea dl Mircea Cor, dirigintele Oficiului poștal, lunar se fac 
aici 10000 de plăți, incluzând pensii, alocații, ajutoare de șomaj sau 
sociale. Un mare volum de muncă, pentru cei 27 de salariați câți are în 
prezent poșta.

Pozitiv este faptul că de 3-4 ani au apărut noile servicii priori-post, 
un serviciu special care presupune o distribuire foarte rapidă a 
corespondenței, în special a celei interbancare (căci aici a fost marea 
lor problemă deoarece primeau corespondența târziu); ceea ce este un 
câștig extraordinar. Altă noutate este că s-au înființat centrele mari de 
tranzit, respectiv marile orașe București, Cluj, lași, Timișoara care preiau 
toată corespondența simplă și recomandată. în cadrul regiunii Timișoara, 
din care facem parte, aceasta se distribuie a doua zi. Deci, dacă azi se 
prezintă, mâine se distribuie, iar în restul țării, azi se prezintă mâine se 
distribuie. Un mare pas spre promptitudine.

‘‘Noi am cam intrat de două luni într-o semiprivatizare - mai spunea 
dl Cor. La anul, în luna iulie, se presupune că vor fi scoase acțiuni pentru 
vânzarea companiei de poștă. Aceasta presupune că vom lucra cu 
oameni mai puțini, dar la fel de bine. în perspectivă probabil se va mai 
reduce personalul. Urmează două luni de normare - septembrie - 
noiembrie, în care se va vedea activitatea fiecărui salariat. în fișa de 
lucru a fiecărui salariat vor fi trecute toate trimiterile pe care le distribuie, 
pe care le prezintă. Deci, aprecierea muncii nu va mai fi globală, fiecare 
cât muncește, atât va câștiga, ceea ce mi se pare un fapt pozitiv."

Mai notăm că, în perspectivă, respectiv în primul semestru al anului 
'99, oficiul va fi dotat cu un ghișeu informatizat, ceea ce presupune că 
timpul de așteptare la ghișeu va fi foarte scurt, totul va intra pe calculator, 
chitanța nu se va mai face manual, iar solicitantul de servicirva fi servit 
repede. Aceasta va presupune, cum bănuia dl. diriginte, iar reducere de 
personal.

cuminerii disponibilizări 
Ordonanța 22/'97,"

Intre timp, unii (foarte puțini) 
și-au găsit de lucru, alții se 
pensionează - de invaliditate 
sau limita de vârstă, în funcție 
de condițiile ce le îndeplinește 
fiecare. Posibilitățile de angajare 
sunt foarte mici, locurile de 
muncă aproape inexistente.

Au fost organizate, pentru

instituții și firme din Deva 
- filiala BCR, SARTEX 
S.A., S.C. ALMOCON- 
STRUCT, S.C. GEVIS, 
BANC POST, CEC, DAS 3 
EXIM, ILM - CONSUL
TING -, din Vața - IMI 
S.R.L. Birtin - și din 
Simeria S.C. BIO-
FARMVET.

- Ce ne puteți spune 
despre protagoniștii
acestei ediții ?

■ Formațiile care și-au

anunțat participarea sunt 
din județele Sălaj, Mureș, 
Cluj, Alba, Arad, Gorj, 
Harghita și Hunedoara 
iar recitalurile festi
valului sunt susținute de 
binecunoscuți interpreți 
hunedoreni: Mariana
Anghel, Lenuța Evsei, 
Maria Dan, Ana 
Almășana, Lidia Benea și 
Ciprian Roman. Celor mai 
bune tarafuri și grupuri 
folclorice, juriul (din care 
fac parte Marioara 
Murărescu - TVR, Gelu 
Stan - Radio Timișoara, 
Dumitru Buzoianu - TV 
Cluj ș.a.) le va acorda 
premii în valoare de 6 
milioane de lei.

Menționăm că specta- 
colele-concurs vor avea 
loc astăzi (10 sept.), în 
sala Cinematografului 
“Zarand”, de la orele 17 
și 19, iar mâine Gala 
laureaților va începe la 
ora 15, fiind urmată de 
recitalurile amintite.

----- — — — —------------- | 

și șomaj i 
șomeri, începând din 1997, ’ 

cursuri gratuite de recalificare | 

și anume de mecanici auto, | 
tâmplari, instalatori, manage- , 
ment liberă inițiativă, I 
vânzători, ospătari - barmani. | 
Majoritatea celor care vor să | 
urmeze un curs de recalificare ■ 
sunt interesați de cursurile de | 
contabilitate și de cel de ope- ■ 
rator calculatoare.
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A.casâ la Ana
- Poftiți să facem o poză 

cu nanele de ia care îmi 
culeg cântecele. Vino, nană 
Au rufă, că de ia dumneata, 
din Godinești, am cules 
perie aie folclorului nostru.

- No, hai, dragă. Da’ să 
vină și dumnealor, și copilele, 
să fim tăte ia un ioc, că-i 
faină sărbătoare azi - 
răspunde nana Aurelia Biriș, 
cuprinzând cu drag talia Anei 
Aimășana.

Nanele își adună fiicele, 
bunicile, nepoatele și poza-i 
gata!

Ana Aimășana continuă 
să rămână alături de Aurelia 
Biriș: "De ia dumneaei am 
cules "Peste deal ia nana-n 
va ie” (imprimată pe CD), 
“De-ar fi numai bine-n

“O LUPTĂ-I VIATA...”
r

La recenta expoziție de 
carte școlară, care a funcționat 
la Deva, între numeroasele 
edituri prezente cu carte a fost 
și editura “Ametist ’92" 
București, reprezentată prin 
însăși directoarea acesteia, 
dna profesoară Mariana Cristea 
Șoimu, autoare de romane. Am 
avut prilejul s-o abordăm, iar 
dumneaei ne-a răspuns cu 
amabilitate.

“La Deva mă aflu ca 
delegată a Asociației “Cartea 
Școlară" - ne spunea -, o orga
nizație nonguvernamentală for
mată de curând și din care fac 
parte 21 de edituri între care și 
“Emia” (editor dna Paulina 
Popa) și SC Rieca (patron dna 
Zorița Clipa) - din Deva. Am 
venit din București ca repre
zentant al mai multor edituri 
cum ar fi Floarea Darurilor, 
Junior, “Z", Teora, Aramis - 
majoritatea specializate , în 
editarea, tipărirea și difuzarea 
de manuale școlare, caiete și 
materiale didactice și, res
pectiv, în tipărirea de dicționare 
și enciclopedii. Toate aceste 
edituri au nevoie de protecție și 
noi dorim să o căpătăm, 
indiferent căt va fi de greu. Pe 
deasupra, unul dintre obiective 
este să participăm la toate 
târgurile și manifestările legate 
de cartea școlară în țară și în 
străinătate. Vom pleca la Bel
grad cu "Cartea românească”.

Dna prof. Mariana Cristea 
Șoimu are publicate două 
romane, dar și cărți de bucate 
și este coautoarea unui manual 
comentat pentru clasele a Vlll-a 
- partea de gramatică, manual 
de succes care a stârnit interes 
în rândul elevilor și al 
profesorilor și care s-a vândut 
bine. în afară de aceste 
preocupări, cum afirma, 
“preocuparea mea de bază 
este aceea de editor - sunt și 
director și patron și corector în 
același timp, fac tot ce trebuie 
la o editură.' 

lume", și cântece de nuntă, și 
bocete. Eu când vin acasă nu 
pot să nu mă abat pe ia 
Godinești, pe ia dumnealor. 
Că și soțul nanei, baciul Ionel, 
e neîntrecut meșter în 
încrustarea lemnului și 
confecționează dube pentru 
dubașii noștri - ne spune Ana 
Aimășana, directoarea 
Căminului cultural din 
Aimaș-Săiiște. Am realizat și 
un film cu dumnealor. Mi-au 
fost și-mi sunt îndemn în 
căutarea filonului de aur al 
folclorului. Ca și Floarea 
iacob cu soțul Romuius, de 
ia care am cules cântece de 
succes (“Doina iancuiui"), 
Oprean Mihuieț care mi-a 
dăruit “Mândră fioare-i 
norocu”’, sau profesorul

După “Simfonie în mov", 
recent a scos romanul “Viața 
în roz”. “Am luat-o în geantă și 
am venit la Deva. Nu, acțiunea 
nu este “roz”. Știți că în 
cântecul Editei Piaf, cu acest 
titlu, unul din versuri sună 
cam așa: “Viața este roz, de 
un negru întunecat". Ca mare 
amatoare de muzică și de 
literatură franțuzească (am 
terminat facultatea de română 
- franceză), m-am inspirat și 
din cântecele Editei Piaf.” Ro
manul are o tentă autobio
grafică, ca orice roman, eroina 
traversând un deceniu negru 
între anii ’80 - '89, un deceniu 
foarte greu, atât pentru ea ca 
și gospodină, căt și din 
punctul de vedere al 
profesoarei.

Dar dna profesoară Cris
tea este și mămică. Având o 
familie în care predomină băr
bații, trebuie să le gătească, 
preocupare de bază pentru 
dumneaei. “Și o fac cu plă
cere" - spunea. Surprinzător, 
cele mai multe rețete adunate 
în “Cartea de bucate" sunt din 
Ardeal. “Eu sunt moldoveancă 
dar vin des în Ardeal, am 
familii de prieteni aici care la 
rândul lor vin lâ București și 
ne întâlnim la mese festive. 
De fapt Moldova merge cu 
Ardealul și ca tradiție, și. 
lingvistic și din toate punctele 
de vedere... Dincolo de aceste 
preocupări, sunt profesoară 
de limba română și cred că 
toată viata mea este o luptă 
permanentă cu învățătura, cu 
situațiile grele, cu copiii.

Pasiunea dumneaei este 
literatura română, literatura 
clasică română - cum reliefa. 
“Eu spun că, dacă pe steagul 
pe care l-ai ridicat flutură 
numele lui Eminescu, al lui 
Caragiale sau al lui Coșbuc, 
nu mai ai nevoie de nimic. Ei 
te învață ce trebuie să faci și 
tu trebuie să faci."

Estera SÎNA 

Nicoiae Dura, cei neostenit în 
căutarea frumosului autentic 
de ia care am "Miorița"și care 
ne-a lăsat majoritatea 
colindelor din repertoriul 
dubașiior”.

Nanele o înconjoară cu 
drag pe Ana ior, fata de pe 
Valea Aimașuiui, cunoscută 
azi în țară prin cânteceie-i fără 
seamăn. "Acum, că avem 
cămin nou și mândru, și Ana 
noastră-i directoarea iui, iar o 
să suie satul nostru în văzui 
lumii!" - spun cu bucurie 
nanele. “Eu is a mai bătrână 
din ceată”, recunoaște Elena 
Blaj, deși pe chipul dumneaei 
anii n-au lăsat urme, iar Piana 
Dobrean, Rodica Bogdan 
Vesa, Maria Bândea, 
strângându-și in jur fetele și

interesează o 
cura de slăbire ?

Specialiștii în materie 
recomandă așa-numitul regim 
disociat, care asigură o slăbire 
de 6-7 kg în decursul a trei 
săptămâni. Condiția: respectarea 
riguroasă a dietei.

Deci, acest regim constă în a 
consuma într-o singură zi un 
singur fel de alimente, fără pâine, 
și anume: luni - legume; marți - 
carne fiartă sau friptă; miercuri - 
ouă; joi - lapte; vineri - pește; 
sâmbătă - fructe; duminică, orice 
fel de alimente, dar moderat.

Se va păstra strict ordinea 
descrisă pe zile și nu se va

CUM 
Înlăturăm 

MIROSUL DE:
• naftalină din haine: 

punându-le într-un loc cu aer 
cald (lângă sobă sau calorifer). 
Expunerea la aerul de afară 
accentuează mirosul de 
naftalină, deoarece aceasta 
absoarbe oxigenul din aer.

• peste de oe mâini: le 
frecăm/cu un cartof crud sau 
le clătim cu oțet, după care ne 
spălăm cu apă și săpun; 
mirosul de pește de pe 
tacâmuri dispare dacă le 
trecem prin flacăra unei hârtii 
aprinse, iar de pe vasele de 
gătit prin spălare cu apă fiartă 
și soda de rufe.

• usturoi al Surii: meste
căm o boabă de cafea prăjită, 
mâncăm puțină ciocolată sau 
bem un pahar cu lapte.

• de varză acră: nu se va 
împrăștia în bucătărie dacă în 
cratița pusă la fiert se 
introduce o felie de pâine albă, 
uscată sau un cartof curățat; 
alt procedeu, așezând pe 
capacul vasului o cârpă 
curată, înmuiată în oțet. 

nepoții, ascultă cu interes 
discuțiile în legătură cu 
formația folclorică din 
Aimaș-Săiiște. “Auziți ce se 
spune aici, in cartea scoasă 
acuma, de inaugurarea 
căminului: că un bătrân din 
Bătuța știa atâtea colinde 
câte ziie are anui. No, ăsta 
da, colindător! Dar 
dumneata, nană Blaj, te-ai 
găsit in fotografie în cartea 
asta? Că eu te-am 
recunoscut, ești dinaintea 
bisericii, lângă fie iertat 
profesorul Dura" - zise o 
țărancă intinzănd Elenei Blaj 
“cartea”să se vadă.

Am adunat aceste 
impresii în ziua când în 
Aimaș Săiiște sute de 
oameni din satele comunei 
Zam au ținut să fie părtași 
ia sărbătoarea inaugurării 
noului cămin cultural. Era 
cu vreo două ceasuri 
înaintea spectacolului din 
sala arhiplină a căminului, 
spectacol pe care i-a 
încheiat ea, Ana Aimășana, 
cu cânteceie-i ce au 
însuflețit publicul. Alături de 
mine o mamă își ștergea pe 
ascuns lacrimile ce-i 
brăzdau obrajii: “Nu vreau, 
Doamne ferește, să mă vadă 
Ana plângând". "Sunteți 
rude?" - o întreb. “E fata 
mea. Numa’pentru ea, de 
dragul ei am venit, că doară 
am în suflet o mare 
greutate. Că-i un an, zilele 
astea, de când omu’ meu, 
tatăl Anei, e în pământ. N-aș 
fi venit, da’ am venit pentru 
ea".

- Și care vă este numele, 
mamă înlăcrimată?

- Creștina. Așa îmi zice - 
Creștina Stăniș.

Lucia LiCiU

prelungi mai mult de trei 
săptămâni. Poate fi reluată după 
șase luni.

Pentru menținerea în 
continuare a greutății în limitele 
normale, mâncând obișnuit, este 
indicat ca o zi pe săptămână să 
se consume numai fructe sau 
sucuri de fructe.

Regimul de fructe, într-o zi, 
poate fi următorul: 400 g mere, 
700 g pere, 400 g prune sau 
câte 400 g suc de mere, de 
struguri ori de prune, alternate 
după dorință.

Vinde fiecare ce poate

MICII... în definiții
ÎS "schimbul cotidian de gândire, de voință, ... amestecul și 

acordul permanent a două suflete."
J. Michelet

ÎS "stare prea perfectă pentru imperfecțiunea 
bărbatului."

Chamfort 
ÎS "o instituție de stat - galera este o alta."

G. Hauptmann 
ÎS "un port în furtună, dar mai ales o furtună în port." 

G. Petitsenn 
iÎS "o știință: în orice caz nu primești decât în măsura în 

care dai."
Balzac 

ÎS "artă pe care trebuie să o creezi în fiecare zi."
R. Tagore 

ÎS "lucru imposibil și totuși unica soluție."
A. Fournier 

ÎS "ca șispânzurătoarea - o chestiune de destin"
W. Shakespeare 

ÎS "traducerea în proză a unui poem de dragoste."
A. Bougeart 

Selecție de Hie LEAHU

Vecina mea este revoltată:
- “ E pur și simplu nesim

țire cum umblă fetele astea cu 
buricul gol și fustele până în 
fund. Nici să nu se plângă 
dacă bărbații 
fac violuri. Păi 
când le văd 
așa dezbră
catei...”

Ca și cum 
simplul fapt că tinerele 
îndrăznesc să-și arate buricul 
ar fi un semn de atracție și 
consimțământ la viol.

Vecina mea uită că bă
trânele satului au fost la fel de 
revoltate când ea fiind la vârsta 
acestor tinere fete a îndrăznit 
să-și scurteze fusta mai sus de 
genunchi cu trei degete. Atunci 
aceeași atracție și neobrăzare 
era invocată în cazul fetelor cu 
minijup.

Eu cred că decența și 
seriozitatea fetelor pot fi la fel 

flNFUZIA DE PĂDUCEL]
Este recomandată'cardiacilor, câte 3 căni pe zi. Se I 

| prepară astfel: într-un vas se toarnă 7 pahare de apă | 
■ clocotită peste 7 linguri de fructe de păducel și se lasă să i 
1 stea acoperit 24 de ore. Se strecoară si •■■■ storc bine fructele. * 
I Lichidul se păstrează la frigider și se bea in timpul meselor. I 
| Se poate folosi și tinctura de păducel, considerată ca | 
- foarte eficientă în tratamentul anginei pectorale. Infuzia de . 
« flori de păducel produce scăderea tensiunii arteriale.
k_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ >

chiar dacă au fuste lungi sau 
scurte, iar buricul gol cu 
siguranță nu este o invitație 
la viol.

Moda este schimbătoare, 
femeia va în
cerca mereu 
să își arate 
frumusețea. 
Cu buricul gol 
sau cu el 

acoperit femeia trebuie 
privită ca frumusețe și nu ca 
o momeală fizică pentru o 
partidă de sex. Fiecare 
generație va găsi mijloace 
proprii și moda care să o 
reprezinte cel mai bine și 
probabil de fiecare dată va fi 
la fel de controversată și 
blamată de cei mai bătrâni.

Frumusețea femeii va 
rămâne mereu o atracție dar 
femeia trebuie admirată și 
respectată, domnilor!

Ina DELEANU



E
ficiența, Echilibrul și 
Raționalitatea sunt trei concepte 
fundamentale ce caracterizează 
instituția bancară West Bank. întemeiată 

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

m

O bancă sigură 
într-o lume nesigură
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S-A "INTABULAT" O NOUĂ 
FORMAȚIUNE POLITICĂ

Apa caldă - cea mai gravă problemă a 
municipalității

Președintele interimar al Fi
lialei Hunedoara a Partidului Na
țional Român, dl Gheorghe Dre- 
ghici, împreună cu membri ai 
biroului executiv interimar al 
acestei formațiuni politice au 
susținut marți o conferință de 
presă, prilej cu care au făcut 
cunoscute unele aspecte legate 
de "întabularea" partidului apă
rut din fuziunea prin absorbție a 
Partidului Democrat Agrar din 
România și a Partidului Noua Ro
mânie, precum și de doctrina 
politică și de programul său eco- 
nomico-social. în context a fost 
relevat faptul că luni, 7 septem
brie a.c., Tribunalul București, 
secția a IV-a civilă a rejudecat 
înregistrarea Partidului Național 
Român, dând o sentință favo
rabilă înregistrării acestei noi 
formațiuni politice, ceea ce de
notă că, după o luptă juridică de 
peste 5 luni de zile, justiția nu se 
lasă influențată de sfera poli
ticului.

Din calendarul de acțiune al 
Filialei Hunedoara a PNR este de 
amintit că în data de 26 sep
tembrie a.c. va avea loc ședința 
de constituire a Consiliului jude
țean al PNR, care va avea ca 
obiectiv pregătirea Conferinței 
județene a acestei organizații, 
ce se va ține în această toamnă.

Azi începe plata 
ajutoarelor sociale 

la Hunedoara

Surse din cadrul primăriei 
Hunedoara au anunțat că în
cepând de astăzi începe plata 
ajutoarelor sociale în ryiuni- 
cipiu. Se află în plată 410 do
sare, valoarea totală a ajutoa
relor pe luna septembrie ridi- 
cându-se la 75 de milioane de

Recorelarea pensiilor
Aproximativ 1,1 milioane de 

pensionari vor beneficia, încă 
din cursul acestui an, de reco- 
relarea pensiilor, a declarat pen
tru MEDIAFAX ministrul Muncii și 
Protecției Sociale, Alexandru 
Athanasiu. Acesta a arătat că 
specialiștii din MMPS lucrează la 
un proiect de lege privind reco- 
relarea pensiilor care va fi îna
intat și propus spre aprobare 
Cabinetului Vasile.

"Nu se poate face încă din 
cursul acestui an o recorelare 
totală a pensiilor. Pentru început, 
vor beneficia de acest lucru pen
sionarii pentru limită de vârstă și 
vechime completă. Prin această 
recorelare, dorim să îndreptăm 
nedreptățile făcute din cauza 

în același timp se va amenaja noul 
sediu situat în Deva pe str. 1 De
cembrie, nr.18. De asemenea se 
are în vedere demararea dis
cuțiilor și contactelor cu alte for
mațiuni politice cu reprezentare la 
nivel județean și local în scopul 
găsirii formațiunilor cu care se pot 
încheia alianțe electorale în pers-

Conferințâ de presă a 
Filialei județene 

Hunedoara a Partidului 
Național Român

pectiva alegerilor viitoare. Tot
odată Biroul executiv va pregăti 
regulamentul de organizare și 
funcționare al organizației jude
țene a PNR, care urmează să fie 
supus dezbaterii Consiliului jude
țean și apoi aprobării Conferinței 
județene.

Referitor la starea actuală a 
agriculturii s-a apreciat că ea 
este dezastruoasă. Grâul nu este 
preluat de la producători, cum- 
părându-se la nivel de țară abia 
450 mii tone, ceea ce reprezintă o 
cantitate cu totul nesatisfăcă
toare față de nevoile reale de 
consum ale populației de la orașe. 
Rău este că suma de 200 lei ce 
se acordă pe fiecare kg de grâu 

lei. Se continuă recuperarea 
banilor de la persoanele care au 
încasat ajutorul social înregis
trând, nelegal, venituri supli
mentare. în luna august s-au 
recuperat 7 milioane de lei.

Se conturează Centrul 
de Informare la 

Primăria Hunedoara
Sunt în curs de finalizare lu

crările noului Centru de infor

unor baze de calcul diferite pentru 
aceleași funcții și aceeași pre
gătire. Pensionarii vor primi pensiile 
recorelate din luna în care va intra 
în vigoare actul normativ respec
tiv", a explicat Athanasiu.

Ministrul Muncii speră ca su
mele necesare realizării acestei 
recorelări să fie luate din resursele 
bugetare proprii. El a adăugat că 
recorelarea pensiilor nu va afecta 
în nici un fel indexarea lunară a 
pensiilor, de 3,3 la sută, care va fi 
acordată până la sfârșitul anului. 
"Vrem însă să mai avem o întâlnire 
și cu reprezentanții organizațiilor 
de pensionari ca să știm exact și 
punctul lor de vedere în privința 
recorelării pensiilor", a conchis 
Athanasiu. 

preluat la panificație nu ajunge 
la producător, ci rămâne la cei 
ce produc pâinea. Din consta
tările de până acum s-a des
prins faptul că sistemul așa-zis 
de subvenționare a agriculturii 
pe cupoane nu și-a atins scopul, 
importante fonduri luând alte 
destinații. Neacordarea moto
rinei pe cupoane în această 
toamnă se regăsește în slabele 
rezultate existente în privința 
arăturilor, ceea ce pune sub 
semnul întrebării pregătirea re
coltei viitoare.

Dincolo de aspectele semna
late, este de menționat scăderea 
continuă a nivelului de trai al po
pulației, venitul mediu pe locuitor 
oscilând între 15-60 USD/lună, 
astfel România trecând cu pași 
mari în rândul țărilor subdezvoltate.

Față de rectificarea buge
tului s-a exprimat părerea că 
PNR nu este pentru reducerea 
prevederilor de la sănătate și 
învățământ. Totodată s-a adus în 
discuție și problema susținută 
de UDMR privind înființarea unei 
universități de limbă maghiară, 
dar PNR nu împărtășește o ase
menea idee, acceptând doar 
înființarea unei universități multi- 
culturale.

Nicoiae TÎRCOB

mare care va ființa în cadrul 
Primăriei Hunedoara. Centrul își 
propune a fi o interfață între ce
tățean și diferitele servicii și 
prestații pe care le operează 
primăria. Există patru puncte de 
informare corespunzătoare do
meniilor de gospodărie comu
nală, locativă, întreținere și ser
vicii, urbanizare sistematizare și 
urbanism, privatizare și auto
rizații de funcționare, precum și 
informații de larg interes cetă
țenesc. Centrul va fi conectat,

Senatorii și-au mărit 
propriile salarii

Creșterea cu 26 de mili
arde lei a bugetului pentru 
salariile senatorilor și ale 
personalului angajat la Se
nat a fost aprobată de Se
nat. Bugetul rezervat sala
riilor va ajunge în acest an 
la peste 75 de miliarde lei, 
iar bugetul total al Sena
tului va ajunge la 120 mili
arde de lei, față de 102 cît 
fusese aprobat la începutul

Conferința de presă care a 
avut loc marți, 8 septembrie a.c., 
la sediul Primăriei municipiului 
Deva, a oferit reprezentanților 
mass-media prezenți câteva date 
și puncte de vedere ale Primăriei 
referitor la furnizarea apei calde.

După cum se știe, furnizarea 
apei calde a fost oprită duminică, 
6 septembrie a.c., la orele amie
zii. De ce s-a întâmplat acest lu
cru? "Este un semn de întrebare 
pe care mi-l pun în continuare. 
Această situație a constituit su
părarea mea, a societății Apa- 
term, precum și a Consiliului lo
cal" - mărturisea primarul muni
cipiului Deva, dl. Mircia Muntean.

Din declarațiile făcute de 
reprezentanții Primăriei am aflat 
că în data de 2.09.'98, la sediul 
Primăriei s-au purtat discuții cu 
directorul FE Deva, prilej cu care 
s-a refăcut graficul privind re- 
eșalonarea datoriilor. "în finalul 
acestor discuții, Primăria munici
piului Deva, voind să șe implice 
și să decaleze data de pornire a 
apei calde în municipiul nostru, a 
alocat suma de 300 mii. lei soli
citând totodată societății Apa- 
term ca în următoarea zi să mai 
livreze 150 mii. lei, sumă care, 
de asemenea, a fost plătită. 
Deci, în total în două zile s-a plă
tit RENEL-ului suma de 450 mili
oane lei" - declara dl Mircia 
Muntean. în aceeași zi, în timp 

printr-o rețea informatică, la 
compartimentele specializate 
ale primăriei oferindu-se astfel 
maximă operativitate în rezol
varea solicitărilor. Au fost achi
ziționate 16 calculatoare care 
vor forma rețeaua. Investiția 
este alimentată financiar dintr- 
o sponsorizare de 170 de mili
oane de lei pe care firma Shell 
a făcut-o primăriei. Se apre
ciază că Centrul de informare 
va deveni operațional cel târ
ziu la 1 noiembrie a.c. (AS.)

anului. Creșterea bugetului 
Senatului a fost necesară 
pentru a acoperi majora
rea salariilor senatorilor, 
decisă la sfârșitul legisla
turii trecute, când a fost 
votată legea privind salari
zarea demnitarilor. Salariul 
brut al unui senator depă
șește, după aprobarea 
majorării, 10 milioane de 
lei lunar. 

ce la Deva se desfășura ședința 
Ligii Federației Municipiilor din Ro
mânia, conducerea FE Deva a 
purtat discuții cu Prefectura și 
Consiliul Județean, instituții care 
după părerea primarului munici
piului Deva nu sunt îndreptățite să 
rezolve aceste probleme.

Primarul Mircia Muntean, îm
preună cu consilierii, prezenți la 
conferința de presă, s-au dovedit 
a fi profund nelămuriți și indignați 
de dispoziția dlui Vaida de a bloca 
apa caldă la o oră de vârf.

9 cumounA 
w m Fini

La data de 22.07.1998, la se
diul Primăriei din Deva s-a încheiat 
ultimul grafic privind reeșalonarea 
datoriilor SC Apaterm SA față de 
Filiala Electrocentrale Deva. în 
luna august, Primăria trebuia să-i 
dea RENEL 2,5 miliarde lei. Din 
această sumă 1,1 miliarde reve
neau SC Apaterm SA, din care a 
plătit 950 mii., rămânând restanță 
150 milioane lei. Din cele 2,5 mid, 
1,4 mid lei reveneau bugetarilor, 
respectiv Spitalului Județean, 
Centrului sanguin, școlilor și li
ceelor. "Să nu uităm că în liceele 
Devei învață și 30% din copiii altor 
orașe, municipii și comune din 
județul Hunedoara. Spitalul Jude

MEMENTO
9 sept. 1898 - a murit 

Stephane Mallarme, poet și ese
ist francez, reprezentant de 
seamă al simbolismului și inițiator 
al ermetismului (n. 1842). Din 
opera sa literară mai cunoscute 
sunt volumul de eseuri "Diva
gații" și cel de versuri "După- 
amiaza unui faun", acesta din 
urmă inspirându-l pe compozi
torul Claude Debussy într-una 
din creațiile sale.

0 9 sept. 1908 - s-a
născut, lângă Torino, Cesare 
Pavese, celebru romancier, poet, 
eseist și traducător italian. A 
scris romanele "Vara cea fru
moasă", "Luna și făcliile", "Tova
rășul", jurnalul intim "Meseria de 
a trăi", precum și un volum de 
versuri "Moartea va veni și va 
avea ochii tăi", (m.1950)

❖ 10 sept. 1919 - a fost
semnat, la Saint-Germain en 
Laye, Tratatul de pace între Pu
terile Aliate și Austria, prin care 

^Austria recunoștea unirea Bu- 

“Fermierul” aduce noutăti♦

țean din acest an nu se mai află 
în subordinea Primăriei, cu toate 
acestea Primăria și-a achitat 
datoriile până în luna iulie, chiar 
dacă nu era îndreptățită. La fel 
cum nu trebuie să uităm nici
odată că 2500 salariați ai RENEL 
fac parte tot din municipiul 
Deva; aici se spală, aici mănân
că și tot aici își petrec timpul și 
se simt și ei frustrați de această 
situație."

La această oră, populația 
municipiului Deva mai are de plă
tit doar 1,2 mid din totalul dato
riilor vechi de 3 luni. Din spusele 
primarului, cei care nu-și achită 
aceste datorii sunt familii cu foar
te mulți copii, cu situații extrem de 
grele pentru care va trebui cău
tată o soluție fie chiar și pentru 
iertarea penalităților. Pentru so
cietățile comerciale rău-platnice 
s-a dispus oprirea definitivă a 
apei reci și calde, însă și acestea 
și-au plătit datoriile în proporție 
de 90 la sută. Așadar, cu datorii 
mari rămân doar sănătatea și 
învățământul. "Niciodată RENEL 
nu va obține integral sumele da
torate de spitale și învățământ, 
iar valoarea penalităților sub nici 
o formă nu o va recupera" - mai 
declara Mircia Muntean susți
nând că "RENEL a oprit nejus
tificat furnizarea apei calde."

Cristina CÎNDA
...

covinei cu Romania (înfăptuita la 
15 noiembrie 1918).

O 13 sept. 1913 - s-a 
prăbușit, lângă Câmpina, încer
când să treacă Carpații cu avio
nul Vlaicu II, inventatorul și pilotul 
român Aurel Vlaicu, unul dintre 
pionierii aviației mondiale.

15 sep"t 1890 - s-a 
născut în Torquay (Devonshire) 
prozatoarea engleză Agatha 
Christie, celebra autoare de ro
mane polițiste avându-l ca erou 
principal pe detectivul Hercule 
Poirot. Cele mai cunoscute titluri 
apărute sub semnătura sa: "Cri
ma din Orient Expres", "Moarte 
pe Nil", "Zece negri mititei", "Cinci 
purceluși", "Cadavrul din biblio
tecă". (m.1976)

O 15 sept. 1895-a apă
rut revista de specialitate "Ga
zeta matematică", editată de So
cietatea de științe matematice și 
avându-i ca fondatori, printre 
alții, pe I. lonescu și Gh. Țițeica.

f
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PRONO
Concursul din 13 septembrie 1998

1. Bari - Venezia 1
Deși de la gazde au plecat 5 jucători, conducerea clubului a adus 

| în lot câțiva jucători tineri, care alături de cei mai experimentați promit 
I să dea satisfacție.

2. Cagliari - Inter X2
Inter, pus pe fapte mari în acest campionat, are șanse să plece de 

| la Cagliari cu cel puțin un punct.
, 3. Perugia - Juventus 2

Oaspeții vor să înceapă cu dreptul din prima etapă, să-și apere 
I titlul de campioană.

4. Piacenza - Lazio 2
Vor avea un meci greu gazdele, ce s-ar putea să cunoască 

1 amărăciunea înfrângerilor având în vedere că după Lazio vor juca cu 
I Inter și Juventus.

? 5. Cesena - Treviso 1X
■ Un meci între două formații de forțe sensibil egale ce se poate 
! încheia cu orice rezultat.

6. Chievo - Atalanta X
La acest început de campionat, se vorbește că Atalanta este una din- J 

tre formațiile ce se vor angaja în lupta pentru un loc de frunte în clasament I

7. Cosenza - Ternana 1
După revenirea în "B", gazdele vor să dovedească că pot să și ■ 

rămână în actualul campionat.
8. F. Andria - Brescia X2 *
"Rândunelele" se prezintă destul de bine în actualul sezon, |

având un bun echilibru între toate compartimentele echipei. >
9. Genoa - Lecce X2 (
Oaspeții au început mai bine în acest tur și promit suporterilor lor ■

o comportare bună în acest campionat. |
10. Lucchese - Verona 1X j
Deși nu le va fi ușor, gazdele pot încheia învingătoare în partida . 

lor cu Verona. ’

11. Reggiana - Cremonese 1 j
în meciul lor cu ambițioșii oaspeți, fotbaliștii de la Reggiana vor | 

trebui să se întrebuințeze serios pentru a-și apropia victoria. .
12. Regina - Monza 1 '
Oaspeții au la "activ" un goi și o înfrângere în Cupă și un prim I 

insucces și în prima etapă a campionatului. • |
13. Torino - Ravenna 1X
Meci strâns, care se poate încheia în favoarea gazdelor. ■

în numărul său din luna sep
tembrie a.c. revista "Fermierul" 
aduce în atenția cititorilor săi o 
serie de noutăți. în primul rând 
acestea se referă la cele 19 
cursuri profesionale pentru fer
mieri, prin învățământ la distanță, 
cu durată de un an. în context 
sunt date toate detaliile privind 
cursurile și programele aces
tora.

De asemenea, prezintă un 
deosebit interes noua metodă 
de semănat, care constă în re
alizarea de rigole, deasupra 
rândului, fapt ce asigură condiții 
mai bune de dezvoltare a plan
telor, aici putându-se utiliza efi
cient și semănătorile SUP 29, 
unde se suspendă 8 brăzdare 
și distanța optimă între rânduri 
rămâne la 17,5 cm. în același 
timp se fac recomandări la însă- 
mânțarea cerealelor păioase în 
această toamnă. Un spațiu larg

este rezervat problemelor legate 
de legumicultură, pomiculturii, 
viticulturii și floriculturii.

Referitor la protecția plantelor 
sunt relevate, pentru specialiști, 
fermieri și agricultori, măsurile 
pentru combaterea tăciunilor la 
cerealele păioase, sortarea și 
păstrarea cartofilor, atacul din 
toamnă al afidelor la cereale, 
combaterea omidei păroase a du
dului. La problemele specifice 
medicinei veterinare și zootehniei 
sunt aduse în atenție aspecte 
esențiale legate de măsurile pen
tru combaterea antraxului, creș
terea puilor de toamnă, la dispo
zitivele pentru tratarea semințelor 
în fermele mici.

în cuprinsul revistei sunt 
prezentate, totodată, numeroase 
companii pentru producerea 
pesticidelor și altor substanțe 
chimice utilizate în agricultură și 
zootehnie. (Ă/.7Î)



1998 Cuvântul liber
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VÂNZĂRI 
CUMPÂRÂR*

• Vând teren intravilan 925 
mp, Deva, str. Sîntuhalm. 
Telefon 211620, după ora 18. 
(5892)

• Vând casă 3 camere, ane
xe, grădină, central Hunedoara. 
Telefon 716730, 069/210844. 
(5893)

• Vând apartament două 
camere, bloc cărămidă, posi
bilități privatizare. Telefon 
222426. (8494)

• Vând apartament în Micro 
2, cu două camere, tel. 714976 
(6010)

• Vând Greder URSS, Dz: 
557-31; motor rezervă, cutie 
viteză rezervă. Telefon 094/ 
509444. (5886)

• Vând convenabil tractor U 
650; tractor U 340 DT, înma
triculate, remorcă, două pluguri, 
freză rotativă. Informații Deva, 
telefon 625023. (9331)

• Vând Peugeot 305 înma
triculat, C.I., talon, preț avan
tajos. Telefon 626757. (9333)

• Vând Wartburg stare per
fectă. Telefon 622573, orele 17- 
22. (9332)

• Vând autoutilitară Mercedes 
L 407 D, 3 tone, an fabricație 
1980. Tel. 213201 și 222398. 
(5899)

• Vând tractor chinezesc, 18 
CP, cu cabină, plug și remorcă, 
30 milioane lei, Costești, 130. 
(6092)

• S.C. Termoprofil SRL 
Orăștie comercializează ghips 
carton, cu structură galvanizată 
și accesorii pentru montaj, vată 
minerală Tel, toate din import 
Austria. Geam termopan și 
tâmplărie PVC cu geam ter
mopan realizate cu materiale 
din import, Germania. Tel. 
054/243557, 092/741940, 
092/740048. (6091)

• Vând motor tăiat lemne TN, 
stare foarte bună, tracțiune 
proprie, sat Ardeu, nr. 18, co
muna Balșa. (6093)

• Vând societate comercială 
prestări servicii și comerț. Relații 
tel. 770367 (5801)

• Vând încărcător frontal cu 
cupă, 1,2 tone, tip Nicolina și 
camionetă Ford Tranzit, înma
triculată. Informații tel. 092/ 
727204 sau 094/524873 (5804)

SCHIMBURI DE & 
LOCUINȚE

• Schimb apartament 3 ca
mere și garsonieră central, 
ultracentral, confort 1 cu casă 
Deva - Simeria sau vând. Tele
fon 094/231013. (5882)

OFERTE DE 
SERVICII

• Vând Mercedes 200 Die
sel, Ford Sierra și Lada 1200 
combi, zilnic la tel. 717715 
(6009) 

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

• Vând stație A - 350 de 35
W (electronică industrială), 
egalizor EQ (electronică indus
trială), 2 birouri, cort 3 per
soane, mașină de cusut "Ilea
na" (tip dulap), prețuri nego
ciabile. Telefon 219024, după 
ora 11. (5889)_____________

• Vând pisoi Birmanezi. Tele
fon 230656.(5880)

• Vindem și montăm orice tip 
de parbrize și geamuri auto. 
Relații Complex Eurovenus, 
boxa 9. Telefon 219167. (5902)

• Vând TV 14 izoterm, motor 
Brașov sau la schimb. Ilia, Unirii, 
46, telefon 316 A.

• Angajăm urgent 2 lăcătuși 
cu experiență în domeniul 
confecții metalice ușoare. Tele
fon 054/233266. (5864)

• Ce spuneți de venituri lu
nare de plus 2,5 milioane net 
fără nici o investiție financiară? 
Concern internațional selec
tează 30 de persoane serioase 
fără limită de vârstă pentru 
pregătire gratuită în vânzări 
directe, organizare, conducere. 
Sunați acum, start imediat, 054/ 
627527. (5637)

• Angajez vânzător pentru 
punct de lucru Hunedoara. 
Informații tel: 054/230613; 092/ 
398437.’ (5887)

• Angajăm zidari. Telefon 
092/229448. (5883)

• Societate comercială anga
jează agenți comerciali pentru 
județul Hunedoara; minimum 
studii medii, vârsta maximă 35 
ani, avantaj autoturism. Relații 
tel. 219167; 233718.(5902)

• Efectuez transport persoane 
la Bekescsaba. Telefon 217882. 
(5951)

• SC FINCONT-AUDIT SRL 
conduce evidența contabilă 
pentru societăți comerciale cu 
capital privat din Deva și Hune
doara. Informații la telefon 
711451. (7058) '

■

■
■

9 SEPTEMBRIE =
1 dolar SUA
1 marcă germană
100 yeni japonezi
1 liră sterlină
1 franc elvețian
1 franc francez

9027 lei ■
5212 leij

6635 lei ■ 
14966 lei “

6350 lei ■
1554 lei"

528 lei Z

Cursurile incluse în a- 
ceastă listă au la bază co- 
tații ale societăților bancare 
autorizate să efectueze ope
rațiuni pe piața valutară. Pre
zenta listă nu implică obli
gativitatea utilizării cursurilor 
în tranzacții efective de 
schimb valutar și înregistrări.

■
■

DIVERSE

se-• Medic tratez disfuncții 
xuale, impotență, ejaculare 
rapidă, tratamentul 189000. 
01/6376273, 092/342629. (f)

• Primăria Toplița vinde la 
licitație deschisă 268 mc lemn 
fag. Licitația va avea loc în data 
de 14.09.1998, ora 14. In caz 
de neadjudecare licitația se 
repetă în fiecare zi de luni a lunii 
în curs. (5901)

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

• Primesc și ofer lei și valută 
în condiții foarte avantajoase. 
Discreție totală. Telefon 092/ 
373178, 054/219320. (5903)

• Pierdut legitimație de ser
viciu pe numele Andrei Marinela 
Zinuca, laborant Stația de apă 
Orlea. O declar nulă. (5803)

COMEMORÂRI

• Cu dragoste și recunoștință 
comemorăm memoria celui 
care a fost

dr.NISTORTOMA
Familia. (60011)

DECESE

• Suntem alături de familia 
ing. Moldovan Liviu la marea 
durere pricinuită de trecerea 
prematură în neființă a fiului 
drag

CLAUDIU MOLDOVAN
PIERDERI

pe• Pierdut carnet șomaj 
numele Baște Ana. îl declar nul. 
(6008)

• Pierdut carnet ajutor social 
Gherghina Viorel loan. îl declar 
nul. (6007)

• Pierdut legitimație de ser
viciu pe numele Szabo Carmen, 
laborant stația de apă Orlea. O 
declar nulă. (5802)

r

Colegii de la abator. (5895)

• Copiii Tatiana și Sergiu 
Zăvoian anunță cu adâncă 
durere despărțirea pentru 
totdeauna de scumpa lor ma
mă

PAULINA ZAVOIAN
înmormântarea vineri, 

11.09.1998, în cimitirul O.V. 
Călan. Nu te vom uita nici
odată. (5897)

Pentru a economisi timp și bani puteți publica 
anunțuri de mică și mare publicitate în ziarul nostru, 
apelând la agențiile publicitare din:

Uf DEVA - la SEDIUL REDACȚIEI din str. 1 
/

Decembrie, nr.35 (în clădirea Tribunalului Județean);
- la chioșcul de lângă Sala Sporturilor; - la chioșcul 
din CARTIERUL MICRO 15 (stația de autobuz 
“Orizont');

fit HUNEDOARA, pe Bulevardul Dacia (tel. 
716926);

Uf BRAD, strada Republicii (tel. 650968), 
la sediu! S. C. ’’MERCUR";

* ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă magazinul 
“Palia";

+ HA ȚEG, pe str.Progresuiui, nr. 1 (în spațiul 
secției foto). Telefoane: 770367, 770735.

Agențiile ziarului nostru asigură, la taxe 
rezonabile, publicarea cu maximă promptitudine 
a tuturor anunțurilor de mică și mare publicitate.

• Doriți să câștigați între 150-
200 000 lei/zi? Sunați la: 094/ 
210257. (5627)

PUBLICITATE

"Ctrn’ACTmL
rL U-..

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

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

- BANC CENTICUBAT POMPE INJECȚIE
în caz de neadjudecare la prima ședință, se 

organizează o a doua ședință în data de 
01.10.1998, ora 10.00.

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

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

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

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

Se oferă salariu atractiv cu posibilități de mărire. Relații la tel: 
247574; 094/620153 sau la sediul firmei din Orăștie, str. Plantelor, 
nr.5O.

V;

VREMEA
Vremea va fi în general instabilă în vestul și 

sudul țării, unde cerul va fi mai mult noros și 
temporar va ploua. în celelalte regiuni cerul va fi 
temporar noros și izolat va ploua. Vântul va fi slab 
până la moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 6 și 16 grade, iar cele maxime între 
18 și 26 de grade.

CINEMA
"PATRIA" DEVA: Godzila (11-17);
"FLACĂRA" HUNEDOARA: Șase zile, șapte nopți (11-17);
"PARÂNG" PETROȘANI: Spawn - Arma dreptății (11-14); Jocuri 

periculoase (15-17);
"CULTURAL" LUPENI: Jocuri periculoase (11-14); Sfera (15-17);
"ZARAND" BRAD: Coșmarul unui american la Paris (11-14); Pulp 

fiction (15-17);
"PATRIA" ORĂȘTIE: Al cincilea element (11-14); Alien 4 - Renaș

terea (15-17);
"LUCEAFĂRUL" VULCAN: Mica sirenă (11-14); Spawn - Arma 

dreptății (15-17);
"DACIA" HAȚEG: Romeo și Julieta (11-14); Mica sirenă (15-17);
"LUMINA" ILIA: Iubitul meu se însoară (11-13);
GEOAGIU - BĂI: Eraser (11-13).

S.C. Energoconstrucția SA. 
București

Sucursala Energoconstrucția Deva - Mintia
str. Șantierului nr.l

__________/ ~~------------- -—

A

ORGANIZEAZĂ 
LICITAȚIE

----------■———<
pentru vânzarea unor mijloace fixe amortizate:

- foarfecă manuală tăiat tablă, trusă auto 
rabatabilă, mașină de găurit, generator acetilenă cu 
cărucior, autofurgonetă TV 1-1,25 t, manometru 
reductor, mașină de îndreptat și tăiat OB, cazan 
calorifer PAC 15 elem., ferăstrău alternativ tăiat 
metale, mașină tăiat țevi și profile, polizor de colțK 
betonieră 500 1 CL.

Licitația va avea loc în data de 21.09.1998, 
28.09.1998 și 5.10.1998, la sediul sucursalei.

Pentru informații suplimentare vă rugăm con
tactați serviciul mecanizare (tel. 213221, int. 49).

SC SCORPION COMPANY
EXIM SRL

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

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

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

La cantități ce depășesc 1 tonă se negociază și se distribuie la client.

Căutăm distribuitori.
Relații la telefoanele: 717439, 718293.
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VESTI DIN SIMERIA
O firmă de elită
S.C. Laval Og.Prest SRL este 

o firmă de elită. Are două ate
liere și anume: un atelier de vul
canizare și echilibrare a roților 
de autovehicule, unde se lu
crează cu utilaje moderne din 
Germania și un atelier pentru 
reparat mașini de spălat, de cu
sut, boilere, râșnițe de cafea, 
într-un cuvânt, reparații elec- 
trocasnice și vopsitorii. Ambele 
ateliere ale firmei, situate în str. 1 
Decembrie, nr. 18 și 21, cooi 
donate de Lazăr Ognean și Va
lentin Giurgiu și unde s-a creat 
încă un număr de cinci noi locuri 
de muncă și-au câștigat un 
binemeritat renume. De altfel, 
deviza firmei, spunea dl Lazăr 
Ognean, este: servire civilizată, 
promptă, de calitate și la prețuri 
convenabile. Deviza este, de 
altfel, confirmată de numeroșii 
clienți din oraș, precum și din 
alte localități ale județului.

Croitorie pentru 
pensionari

începând cu luna septem
brie, în strada Teilor, nr. 72, func
ționează o croitorie, sub patro
najul dlui Mihai Cobzaru, care 
vine în sprijinul pensionarilor. Pe 
baza carnetelor de membri ai 
CARP Simeria, pensionarii bene

ficiază de o reducere de 20 la su
tă, atât la confecții îmbrăcăminte, 
cât și la lucrări de diverse repa
rații. Este meritul atât al Consiliului 
de administrație al CARP, dar mai 
ales al dlui Mihai Cobzaru.

Biblioteca vă invită
Biblioteca orășenească, con

dusă de dna Gherghina Arhip, a 
fost îmbogățită în acest an, până 
în prezent, cu noi cărți, în valoare 
de 1.500.000 lei, atât beletristice, 
cât și din alte domenii. Noile cărți, 
alături de celelalte, își așteaptă 
cititorii. Tot aici a fost recent orga
nizată o expoziție de carte 
"D.Bolintineanu", și un recital de 
poezie susținut de tânăra biblio
tecară Irina Țoc. în fiecare săptă
mână au loc manifestări cu car
tea, la care biblioteca orășe
nească vă invită.

în creștere
Numărul membrilor Casei de 

Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
din Simeria este în continuă creș
tere. Numai în acest an, până în 
prezent, s-a înregistrat o creștere 
cu 100 de persoane. Aceasta se 
datorește în bună măsură și fap
tului că consiliul de administrație al 
CARP, pe lângă avantajele finan
ciare acordate, organizează, cu 
regularitate, o gamă întreagă de

manifestări cultural-delective, 
seri ale amintirilor și nenumărate 
excursii pentru membrii săi, ma
nifestări care constituie un bun 
prilej de atracție pentru pen
sionari.

Excursii
Sub egida CARP, pensionarii 

din Simeria au participat în 
acest sezon estival, cu câte 
unu sau două autocare mari - la 
numeroase excursii. Astfel enu
merăm: mănăstirea Valea lui Mi
ron, mănăstirea Strungari, mă
năstirile Olteniei.și Curtea de 
Argeș, apoi Delta Dunării, bise
ricuța din Govăjdie, Valea Run- 
cului, mănăstirea Râmeț, conti
nuând cât de curând cu mă
năstirile din zona Neamțului.

La"Bobe"sub gang
Multă lume se întreabă " de 

ce la magazinul "Bobe" (sub 
gang), situat la parterul blocului 
M, este mereu mare aglomera
ție...?" Răspunsul vine de la 
sine... Aici se găsesc în perma
nență mărfuri alimentare trebuin
cioase cumpărătorilor, proas
pete și la... prețurile cele mai mici! 
Iar deservirea este "ca la 
carte"!

tos if MERC EA

Pe piața de capital de la noi 
indicele vab al pieței de capital, 
care urmărește evoluția valorii 
totale a acțiunilor tranzacționate 
atât pe bursa de valori Bucu
rești cât și pe piața Rasdaq a 
scăzut cu 3,6 procente față de 
săptămână precedentă, atin
gând valoarea de 877,5 puncte. 
Cel mai afectat sector conform 
indicelor Vanguard a fost cel al 
siderurgiei și metalurgiei care a 
pierdut în această săptămână 
7,5 procente, iar cel mai puțin 

Raport bursier'
31 august - 

4 septembrie 
1998

afectat a fost cel al petrolului și 
energiei cu 0,5 procente mai 
puțin.

La bursa de valori Bucu
rești, indicele BET care 
urmărește acțiunile societăților 
cotate la categoria I a ajuns la 
355,8 puncte, înregistrând o 
scădere cu 6,1% fața de 
vinerea trecută.

Una dintre acțiunile cele mai 
tranzacționate pe piața Rasdaq, 
Armedica SA Tg. Mureș, va fi 
retrasă de pe piață, reprezen
tanta companiei ungare Gedeon 
Richter LDD inițiind o ofertă 
publică pentru cumpărarea a 
toate acțiunile de pe piață, ur
mată de închiderea societății. 
SVM Active Internațional 

Agent Valori Mobiliare
Marcela LOViȘTE

AUTO TIMIȘOARA(X)
partener autorizat pentru zona de vest a României vă oferă: 

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

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

Spre o nouă 
mentalitate

Din Biblie am aflat că nu va mai fi un al doilea Potop. Cu 
toate acestea, observ cu îngrijorare cum omenirea și 
implicit România se duc pe Apa Sâmbetei...

Adevărul este că situația omenirii e catastrofală. Singura 
formă de supraviețuire a speciei umane o reprezintă o 
reîntoarcere la o spiritualitate profundă, la o civilizație care 
să pună cultivarea spiritului deasupra "religiei"trupului. 
Trebuie să renunțăm la toate aspectele pozitive, dar mai ales 
negative, care derivă din Renaștere.

De altfel, semnele unei asemenea întoarceri la spirit 
există. Mișcările religioase existente, de tip Medjugorje, 
arată că tinerii sunt atrași mult mai mult de mistică decât de 
o religiozitate exterioară. Filmele seriale, gen "Xena, prințesa 
războinică”, nu sunt altceva decât romane cavalerești 
transpuse într-o viziune modernă, dar nu prea diferită de cea 
medievală. Muzica tinerilor se îndreaptă cu pași mari spre 
muzica de tip medieval. Chiar și festivalul de la Sighișoara, 
de la noi din țară, e semnificativ pentru mentalitatea care se 
naște. Se știe că Romantismul a încercat, în artă, să reînvie 
gândirea Evului Mediu. Romantismul a trecut, dar eu cred că 
ne îndreptăm spre o nouă perioadă romantică, mult mai 
profundă de astă dată. Asta dacă ne mai îndreptăm undeva.

Ciprian NICKEL^
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