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Prefectura județului Hunedoara 
Comunicat de presa

Până la 21 octombrie 1998 locatarii trebuie să se constituie 
în asociații.

După această dată agenții economici prestatori de servicii 
de gospodărire comunală nu vor putea încheia contracte decât 
cu asociațiile care au fost constituite.

Conform articolelor 69 și 70 din Legea locuinței nr. 114/ 
1996, republicată, la data de 21 octombrie 1998 expiră termenul 
de constituire a asociațiilor proprietarilor de locuințe.

Pentru a putea beneficia în continuare de serviciile oferite 
de agenții economici prestatori de servicii de gospodărire 
comunală, locatarii din clădirile cu mai multe locuințe (blocuri) 
proprietate privată sau mixtă au obligația să se constituie în 
asociații până la data de 21 octombrie 1998.

După această dată agenții economici care furnizează servicii 
de gospodărire comunală (energie termică, apă rece și apă 
caldă, energie electrică etc.) nu vor mai încheia contract decât 
cu asociațiile constituite în temeiul legii menționate mai sus.

BCR urcă
Prestigioasa revistă brita

nică THE BANKER a publicat in 
numărul din septembrie a.c. 
clasamentul celor mai importante 
500 de bănci comerciale din 
Europa alcătuit în funcție de 
capitalul de rangul 1 care 
definește puterea unei bănci de 
a acoperi pierderi actuale sau 
potențiale. în premieră, între 
primele 250 de bănci din Europa 
intră și o instituție bancară din 
tara noastră: BANCA
COMERCIALĂ ROMÂNĂ ocupă 
poziția 243, ceea ce reprezintă o 
“ascensiune" cu 124 de locuri 
față de anul trecut.

în ierarhia celor mai puternice 
bănci din Europa

Pe locurile 315 și 440 se 
clasează alte 2 bănci românești 
- BRD și BRCE. în fruntea topului 
european se află grupul britanic 
HSBC Holdings (cu un capital de 
27392 milioane dolari), urmat în 
ordine de Credit Agricole Groupe 
(Franța), Deutsche Bank 
(Germania), ABN AMRO Bank 
(Olanda) și Union Bank of Swi
tzerland (Elveția).

în TOP 500 european, BCR 
este cotată cu următorii indicatori 

(în conformitate cu Raportul 
Anual '97 al băncii auditat de 
Price Waterhouse):

* Puterea băncii (capital de 
rang 1) = 338 mil. USD, în creștere 
cu 16% în termeni reali față de 
anul precedent; această valoare 
situează BCR pe primul loc în 
România și pe poziția 13 între 
băncile central-europene;

* Mărimea activelor = 2249 
mii. USD, locul 402 în Europa;

* Soliditatea băncii (raportul 

capital/ active) = 15,03%; acest 
indicator clasifică BCR pe locul 
33 în lume, față de poziția 200 
ocupată anul trecut.

Referitor la eficiența activității 
bancare menționăm că BCR este 
cotată cu un raport costuri/venituri 
= 59,7%, comparabil cu cel 
obținut de multe dintre primele 10 
bănci din lume.

Ascensiunea continuă a BCR 
în clasamentele europene și 
mondiale confirmă, o dată în plus, 
credibilitatea și reputația de bancă 
solidă, echilibrată și dinamică de 
care se bucură în mediile 
financiare.

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

Județul 
Hunedoara

CUVÂNTUL
LIBER

Tehnologiile occidentale confirmă
DA, SE POT OBȚINE PRODUCȚII

AGRICOLE PERFORMANTE

Profitând de prezența 
fermierului german 
Werner Wald în județul, nostru, 

cu prilejul
popularii cu porci 
de rasă proveniți 
de la ferma sa a 
unei ferme ce și- 
a început acti
vitatea la Rîu de 
Mori, am purtat o 
discuție detaliată
în legătură cu activitatea firmei 
pe care o conduce. Ferma sa 
are în proprietate privată o 
suprafață de 220 ha. Lucrările 
agricole pe întreaga suprafață 
ce o deține le execută împreună 
cu tatăl și fiul său, având și

'Discuție cu dl. ' 
Werner Wald, 

fermier din 
Groszgerau, landul 

Jlessen (Germania),

ajutorul unui polonez “bun la 
toate". Soția sa se ocupă în 
special de creșterea porcilor, 

efectivul mediu 
fund (pe lângă 
cele 35 de 
scroafe de pră- 
silă și vieri) de 
220 purcei cres
cuți până la 20- 
30 kg, constituind 
crescătoria de

bază - după care se livrează 
pentru îngrășare și sacrificare 
la alte firme specializate. Are 
legături stabile și permanente 
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In prag de 
mileniu III

Să fie vinovată floor 
trecerea sezonului?

în vâltoarea disputelor în jurul 
universității în limba minorităților 
naționale, au ieșit la rampă 
“patrioții"... Cu fraze sforăitoare, 
“cu strămoșii care dorm sub

glie", “cu dușmanii care pândesc 
la granițe”, ei trag semnale de 
alarmă, urmăresc cu binoclul 
dușmanii de afară sau din 
interior, dar neapărat străini. într- 
un cuvânt, scot celebrul strigăt 
de luptă: “Națiune, fii deșteaptă" 
... iar conu’ Leonida, săracu, 
dormea...

De fiecare dată când situația 
economică este proastă, când 
oamenii nu-și primesc salariile la 
timp, când bugetul nu are bani 
pentru medicamente, când 
profesorii nu au bani de pâine, 
trebuie musai găsit un subiect 
de discuție și un vinovat, 
neapărat alogen! Acum sunt 
vinovați ungurii, evreii, iar peste 

câteva zile, de vină o să fie 
criza din Rusia. Acestea sunt 
momentele când este "nevoie" 
de un dușman, când atenția 
poporului poate fi distrasă 
doar de strigăte de luptă, 
neapărat patriotice! Dar între 
timp lor nu le pasă că țara se 
duce de râpă. Nu le pasă că 
țara se scufundă în mocirla 
unei crize morale grave, cu 
urmări catastrofale. Nu le pasă 
că 90% din țigările de import 
intrate în țară sunt introduse 
prin contrabandă (D. Remeș 
dixit). Nu le pasă că flota a fost 
vândută în folosul unor grupuri 
de putere. Nu le pasă că 
agricultura se duce de râpă, că 
țara se îneacă în gunoaie, că 
justiția a devenit un târg 
ordinar, unde totul se vinde și 
se cumpără, că vameșii 
protejează contrabandiștii, că 
40% din economie se 
derulează în zona gri... Dacă 
însă te uiți la ei, acești patrioți 
de ocazie se îmbracă cu

Gheorghe GRUN

(Continuare în pag. 8)

In comerțul din■

Geoagiu-Băi

Cum este firesc, comerțul 
într-o stațiune balneară de 
interes național ar trebui să se 
ridice la standardele cele mai 
înalte, să satisfacă pretențiile 
exigente ale populației. Dacă se 
întâmplă așa 
sau cel puțin 
pe-aproape, 
am încercat să 
constatăm, 
trecând prin 
magazinele din Geoagiu-Băi, ale 
unor societăți cu capital privat 
sau ale cooperației de consum.

Un părculeț cu flori, bine 
întreținut, este prima “carte de 
vizită" cu care-și întâmpină 
potențialii cumpărători magazinul 
S.C. Simon Blanc Prest SRL 
(patron Simona Pera din 
Geoagiu Sat). în spațiul co
mercial se aflau prezentate spre 
vânzare produse cosmetice, 
chimicale, încălțăminte sport, 
articole vestimentare, ochelari 
de soare. Lipseau însă 
cumpărătorii. “Vara merge bine, 
când se termină sezonul însă, 
este gata - era de părere 
vânzătoarea Nicoleta Mihoreanu. 
Aprovizionarea se face de la 

firme diferite, ai căror repre
zentanți vin cu mărfurile la fața 
locului". Adaosul comercial 
practicat este de 100 la sută. 
Vânzările sunt acum mai lente, 
realizându-se doar 3-400.000 

lei zilnic.
La ABC-ul 

aparținând S.C. 
Brădet intrau 
totuși cumpă
rători. Poate 

datorită tipului de mărfuri aflate 
în aprovizionare (produse 
alimentare, dulciuri, cafele, 
țigări, băuturi), dar și adaosului 
mic practicat. “Vânzările sunt 
influențate mult de cota de 
adaos - aprecia dna Mariana 
Șimon. Cu cât este mai mică, 
cu atât sunt mai mulți clienți și 
nu riști să stai cu marfa pe 
raft. Dar dacă angrosiștii au 
prețuri mari - și sunt destui 
care au - crește automat prețul 
mărfii”. Notăm că aici adaosul 
este de până la 20 lâ sută, că 
sunt zile bune în care se vinde

Estera SÎNA, 
Cristina CÎNDA

(Continuare în pag. 8)

(CETATE DEVA SA
Făină albă tip 550 
1650 lei/kg + TVA
Tel: 054 - 217937(213356

Cerul va fi temporar noros 
și pe alocuri va ploua în vestul și 
sud-vestul țării, unde și vântul se 
va intensifica trecător. Tempe
ratura va crește ușor față de 
ziua precedentă, minimele fiind 
cuprinse între 3 și 10 grade, iar 
maximele între 12 și 22 grade.

gWEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. D parter 
Telefon 234480 

Fax 234483 
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele In lei 
persoanelor fizice!

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

în grădina lui Ion Broței din 
Petros se recoltează cartofii.

Foto: Tralan MÂNU

Investirii “cu încetinitorul” 
la Certejul de Sus

7. lliri zbcr spre Maillllcircai
Lipsa resurselor financiare 

face ca majoritatea investițiilor 
susținute de bugetul statului să 
depășească cu mult termenele 
finale de punere în funcțiune. Nu 
face excepție de la această 
regulă nici portofoliul de investiții 
care se află în curs de derulare 
în comuna Certejul de Sus.

începută cu peste doi ani de 
zile în urmă, investiția re
prezentată de modernizarea 
centralei termice și înlocuirea 
rețelei termice a localității avea ca 
termen de finalizare ultimul 
trimestru din acest an. Ea este 
realizată doar în proporție de 50 
la sută. Din cele declarate de dl 
Ovidiu Bugi, viceprimarul 
localității, am reținut că în 
prezent, înlocuirea vechii rețele 
termice a localității abia a fost 
începută. S-au înlocuit cca. 200 
de metri de tuburi, dintr-un total 
de peste un kilometru, cât 

măsoară întreaga rețea. Valoarea 
investiției, la prețuri reactualizate, 
se ridică, conform declarațiilor 
interlocutorului, la peste 3 
miliarde de lei.

Cea mai importantă lucrare, 
neîncepută încă, vizează 
introducerea gazului metan la 
Certej, Nojag, Hondol, Bocșa și 
Săcărâmb. Valoarea acestei 
investiții este de cca. 10 miliarde 
de lei, în prezent fiind în curs de 
finalizare proiectele necesare 
obținerii unei finanțări de la buget. 
De menționat că 10-15 procente 
din costul acestor lucrări revin 
beneficiarilor ei, cca. 30 de 
milioane de lei fiind deja adunate 
de la oameni pentru întocmirea 
documentației. Fără o alocare 
minimă de 2-3 sute de milioane de 
lei, la care speră primăria din 
Certejul de Sus, investiția nu are 
nici o șansă de a demara.

Bugetul primăriei din acest an 

s-a ridicat la cca. 700 de 
milioane de lei, din care 300 de 
milioane au reprezentat 
defalcări de la bugetul de stat. 
Din acești bani s-au efectuat 
reparații curente la școlile din 
Certej, Vărmaga și Nojag. Se 
execută lucrări de asfaltare a 
drumului Certejul de Sus- 
Săcărâmb, pe porțiunea 
rămasă până în centrul 
Săcărâmbului, ce va fi 
terminată în cursul anului viitor. 
A doua etapă a acestei lucrări 
va fi reprezentată de asfaltarea 
în continuare a acestui drum 
județean până la Geoagiu. 
Investiția este evaluată în 
prezent la 570 de milioane de 
lei. Au fost executate lucrări de 
asfaltare și la drumul ce leagă 
localitățile Nojag și Vărmaga,

Adrian SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. 2)

Buletinele meteorologice 
anunță în continuare vreme rece 
și ploaie. îngrozitor. Să stai toată 
ziua în casă. Mai ales când ești 
în concediu. Și departe de cuibul 
tău. încercăm să ne punem în 
aplicare planul gândit chiar de la 
plecare pentru o asemenea 
eventualitate. Ne propusesem să 
mergem câteva zile într-o țară cu 
o climă mai caldă. Măcar în 
timpul verii. Cum la noi nu era. 
Nici în Germania. Prietenii noștri 
ne-au îmbrățișat imediat ideea. 
Oricum, n-aveam de ales decât 
ceva în spațiul Schengen. Poate 
în Franța, în Grecia, în Spania, 
în Italia.

în Germania, în toate orașele, 
mari sau mici, există numeroase 
agenții de turism care au legături 
cu agenții similare din lumea 
întreagă. Trebuie doar să-i spui 
computerului ce dorești și el îți 
dă rapid răspuns la orice 
întrebare. Deja a doua zi, Trixi 
ne-a adus varianta cea mai bună: 

15 zile, în condiții avantajoase de 
preț și servicii, în Mallorca - 
celebra insulă din Marea 
Mediterană, râvnită de turiști de 
pe toate meridianele globului.

Punct ochit, punct lovit. Peste 
câteva zile, într-o dimineață

mohorâtă de luni, eram în mașină 
și ne îndreptam spre aeroportul 
din Dusseldorf. Imensă această 
aerogară,' una dintre cele mai 
mari și mai moderne din Europa. 
Ne învălmășim prin mulțimea 
pestriță; la ora 4 ne luăm 
documentele de drum de la biroul 
Neckerman, de la care 
cumpărasem sejurul, iar la 6.10, 
după un control vamal sumar, de 
rutină, ne aflăm la bordul unui 
Airbus A 320-200 al companiei 
AERO LLOYD. în numai 10 

minute avionul era plin, 200 de 
locuri, și decola spre ținta 
visurilor noastre, acel paradis 
al turismului mondial - Palma 
de Mallorca. Aveam să 
constatăm pe monitoarele 
electronice dintr-o imensă sală 
de așteptare, care afișau 
neîntrerupt cursele ce plecau 
spre toate colțurile lumii, că 
avionul nostru era al patrulea 
care decola până la acea oră, 
începând cu ora 6, spre insula 
Mallorca.

Eleganta aeronavă ia 
repede înălțime și viteză. 
Plutește lin pe coama norilor de 
un alb strălucitor, înghite 
nesățioasă distanțele cu 500- 
600-750 de kilometri pe oră și 
la altitudinea de 13.800 de metri, 
în timp ce stewardesele ne 
servesc micul dejun și cafeluța. 
Pe ecranul monitoarelor se

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 2)
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LEGEA SPĂLĂRII BANILOR A 
PRIMIT AVIZ FAVORABIL

Comisia juridică din Senat a avizat 
favorabil proiectul de lege pentru 
prevenirea și sancționarea spălării 
banilor. Proiectul prevede înființarea 
Oficiului Național de prevenire și 
combatere a spălării banilor, format 
din șapte membri numiți în funcții prin 
Hotărâre de Guvern, pe o perioadă 
de cinci ani. Oficiul prezintă anual 
rapoarte de activitate și adoptă decizii 
cu majoritate de voturi.'

Sub incidența legii intră societățile 
bancare, instituțiile bancare și cu 
credit, instituțiile financiare, societățile 
de asigurări și reasigurări, agenții 
economici care desfășoară activități 
de jocuri de noroc sau amanet, 
persoanele fizice și juridice care 
acordă asistență de specialitate 
juridică, contabilă, notarială și 
financiar-bancară. Persoanele

menționate sunt obligate să 
stabilească identitatea clienților 
pentru orice tranzacție a cărei 
valoare depășește 10.000 ECU.

Comisia juridică a Senatului 
a decis majorarea pedepselor 
pentru nerespectarea obliga
țiilor privind confidențialitatea 
informațiilor deținute de 
personalul Oficiului. Astfel, 
Comisia a modificat varianta 
Camerei Deputaților, în care 
infracțiunea de acest tip era 
pedepsită cu închisoare de la 
șase luni la cinci ani, majorând 
pedeapsa de la doi la șapte 
ani.

Avizul comisiei este 
consultativ, decizia finală 
urmând să aparțină plenului 
Senatului.

7. lin zlboir spire
Mailllloircai

(Urmare din pag. 1)

repetă, la intervale regulate, 
elementele zborului: ruta, 
înălțimea, viteza, temperatura de 
afară, distanța parcursă, timpul 
trecut de la decolare,.minutele 
rămase până la aterizare.

Survolăm Luxemburgul, 
întinse teritorii franceze, ne 
apropiem de înălțimile Genevei 
și ne scăldăm privirea în Lacul 
Leman, reintrăm în spațiul 
francez, apoi pătrundem în 
imperiul Mării Mediterane. Privim 
prin hublouri imensitatea 
întinderilor de ape. Avionul 
pierde ușor din înălțime. Din 
depărtare, parcă născând din 

k valuri, o întindere de pământ vine

spre noi, mărindu-se 
continuu. O admirăm la 
întreaga dimensiune, îi 
deslușim o parte din 
splendorile știute din cărți și. 
filme. Este Mallorca - cea 
mai mare insulă din 
Arhipeleagul Baleare. 
Aterizăm lin pe un aeroport 
nu atât de mare, căt de 
frumos și de modern din 
capitala Parma.

După sumarele 
formalități de rigoare, 
autocare silențioase aveau 
să ne risipească prin 
puzderia de stațiuni și de 
hoteluri. Făceam cunoștință 
cu Un colț de lume în 
Mediterana.

Investiții “cu
V

încetinitorul”
(Urmare din pag. 1)

această investiție, evaluată la 
380 de milioane de lei, fiind 
terminată în proporție de 40 la 
sută.

Una din problemele ridicate 
de dl viceprimar Bugi s-a 
referit la posibilitatea achi
ziționării de către primărie a 
unei mașini de concasat piatră, 
care ar permite reduceri 
substanțiale ale cheltuielilor, pe 
care instituția le face cu 
întreținerea drumurilor pietruite 
comunale. “Aducem piatra 
măcinată tocmai de la Bră- 
nișca, ceea ce reprezintă, dus- 
întors, o distanță de 80 de 
kilometri. Costurile cu trans
portul, lăsând la o parte 
cheltuielile cu prelucrarea 

^pietrei, sunt extrem de mari

pentru noi. Dată fiind geografia 
locului, necesarul de piatră 
măcinată e mare, așa că 
achiziționarea unui utilaj mobil 
de condasat piatră ne-ar 
avantaja din două puncte de 
vedere. în primul rând ar 
reduce cheltuielile de între
ținere la drumurile pietruite, iar 
pe de altă parte ar permite 
realizarea unei pietruiri a 
actualelor drumuri de hotar, din 
pământ, care, în condiții de 
umiditate, devin impracticabile”, 
precizează dl Bugi. Interlo
cutorul apreciază că adoptarea 
Legii bugetelor locale, în forma 
propusă de proiect, ar aduce 
primăriei din Certejul de Sus 
venituri de peste 5 miliarde de 
lei anual, ceea ce ar permite o 
gestionare superioară calitativ 
a comunei.

nZ/ jo1
rW TVR1 ■ -

I 9.00 TVR Cluj 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Pentru dvs., doamnă! 
(r) 13.00 Natacha (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.0 Dia
log. Actualitatea editorială: 
Târgul Internațional de la 
Frankfurt 16.00 Conviețuiri 
17.30 Timpul Europei 18.35 

j Stăpânul lumii (s. da) 19.00
Sunset Beach (s, ep. 318) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
sport, ediție specială 21.00 
Prietenul nostru comun (s, 
ep. 2) 22.00 Reflecții rutiere 
22.10 Cu ochii’n patru 22.50 
Jurnal de noapte 23.00 
Dintre sute de catarge

TVR 2
8.30 Teatru TV (r) 10.00 

Memorialul durerii (r) 11.00 
K-Comorile lumii (do) 11,35

> Amendă pentru 
prostituate

Se pare că cea mai 
veche meserie din lume nu 
va pieri niciodată. O
dovedește și faptul că, recent, polițiștii deveni au 
aplicat amenzi mai multor țipe care-și vindeau trupul 
amatorilor. Câte 200.000 de lei au-trebuit să plătească 
Floarea Dineu, 19 an, din Bistrița, Viorica Bălan, 30 de 
ani, din Miniș, județul Arad, Claudia Cublișan, 22 de 
ani, din Mărtinești, Laura Aleman, 25 de ani, Lidia 
Prisecariu, 28 de ani, Marcela Lazăr, 17 ani și Carmen 
Lup, 21 de ani, toate din Hunedoara. Ele au fost 
depistate în zonele Sălii Sporturilor și Restaurantului 
“Ardealul" acostând șoferi aflați în tranzit.

Au furaț drujba și vițelul
Doi indivizi fără ocupație din Dealul Mare, comuna 

Vălișoara, s-au pus pe furate. Se numesc Vasile Lazăr și 
Dorel Tamaș. Ei “lucrau" noaptea. Din locuința lui Aurel 
Suba din Tomești au furat o drujbă și mai multe bunuri, în 
valoare totală de 6.539.000 de lei. Apoi, într-o altă 
noapte, din gospodăria Anei Muntean, din Vălișoara, au 
furat un vițel. în cauză este cercetată și Liliana Claudia 
Avram, 18 ani, din Crăciunești, concubina lui Lazăr. Se 
pare că nici ea nu este străină de cele dpuă furturi.

Cristian fură ia Hunedoara
Un orăștian de 19 ani a încercat o “lovitură" la 

Hunedoara. Cristian Vasile Rîpa se numește și a fost

depistat într-o noapte de o 
patrulă de ordine a poliției 
transportând bunuri în valoare 
de mai multe sute de mii de lei. 
Cercetările au stabilit că

acestea proveneau din spargerea unui magazin “ABC" 
aparținând de SC “Proserv Dan" SRL Hunedoara.

Tâlharul se numea Florin
Sâmbătă, 3 octombrie curent, aproape de miezul 

nopții, la Poliția Municipiului Deva s-a prezentat și I.M. 
de 16 ani din Zam. El a reclamat faptul că, în timp ce se 
afla la barul "Colina", a fost tâlhărit de un necunoscut. 
Prin violență, acesta i-a luat un lănțișor și o brățară de 
aur în valoare de 700.000 de lei. Tâlharul a fost 
descoperit în dimineața zilei următoare. Se numește 
Florin Rezmeș, are 25 de ani, de loc din Brad. Nu are 
nici o ocupație, în schimb are antecedente penale.

A șaptea oară fără permis de 
conducere!

Alexandru Danciu, din Rapoltu Mare, a avut până 
nu de mult permisul de conducere suspendat de șase 
ori. De fiecare dată pentru conducere sub influența 
băuturilor alcoolice. Acum i s-a suspendat a șaptea 
oară.! De ce? Pentru că, aflându-se el la volanul 
autoturismului, nu fe-a asigurat la punerea lui în 
mișcare și a tamponat un alt autoturism.

Rubrică realizată cu sprijinul 
i.P.J. Hunedoara

Cultura în lume (r) 12.00 Sun
set Beach (s/r) 12.45 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! (r) 
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 Țiganca (s, ep. 3) 16.50 
Tribuna partidelor parla
mentare 17.00 Ceaiul de la 
ora 5 (div.) 19.10 Față-n față 
cu autorul. Invitat scriitorul 
Emil Mladin 20.10 Natacha (s, 
ep. 52) 23.30 Lumea
sportului

ANTENA!
7.00 Știri 7.15 Dimineața 

tievreme (mag.) 10.00 Știri 
10.15 Agenția de presă (r) 
10.20 Iluzii (s, ep. 60) 11.20 
Prezentul simplu (r)12.30 
Sâmbete și zâmbete (r) 13.25 
Planeta vie (do, ep. 86) 14.00 
Știrile amiezii 14.30 Foișorul 
de foc (talkshow) 15.30 Dal
las (s, ep. 100) 16.30 Știri 
17.00 Trei destine (s, ep. 17)

Și pune-l în buzunar. 
Acum poți!

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

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

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

conectare gratuită pentru orice tip de abonament CONNEX GSM.

RS
DEVA
Bd. Decebal, bl. Al, parter 
tel. 054-233 519

* nu include T.VA

CONNEX
Sună bine. Pentru tine.

DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM

18.00 Decepții (s, ep. 51)
19.30 Marius Tucă Show 
21.00 Nightman (s, ep. 5) 
22.00 Procurorul (s, ep. 4) 
22.50 Agenția de presă 23.30 
Moon 44 (f. SFSUA 1990)

PRO TV
9.10 Suflet de femeie (s/r) 

10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 
10.45 When Love Kills (f/r)
12.30 Nebun după tine (s/r) 
12.55 Știrile PRO TV 14.20 
Am întâlnit și români fericiți 
(r) 15.00 Tânăr și neliniștit (s) 
16.00 Nano (s, ep. 137) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 Suflet de 
femeie (s) 18.15 Știrile PRO 
TV 19.20 Chestiunea zilei
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Melrose Place (s, ep. 96)
21.30 Nikita (s, ep. 31) 22.15 
Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 
Prietenii tăi (s, ep. 5) 22.55 
Știrile PRO TV 23.00 întâlnire 
cu presa

ACASĂ
9.00 Guadalupe (s/r) 9.45 

Seriale (r) 10.55 Ca la mama 
Acasă (r) 11.30 Dragoste și 
putere (s/r) 12.15 Miste
rioasa doamnă (s/r) 12.45 
Tunurile din Navarone (f/r) 
15.00 Guadalupe (s) 16.00 Te 
iubesc (s) 16.30 Din toată 
inima (s) 17.30 Uneori avem 
aripi (s) 18.25 Ca la mama 
Acasă 18.30 Sărmana Maria 
(s) • Concurs 19.25 D.a. 
20.00 Dragoste și putere (s, 
ep. 191) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s) 21.30 Verdict: 
crimă (s) 22.30 Rio Bravo (w. 
SUA 1959)

PRIMAT/
" 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 16.00 Știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45

3
§

2
8

Prietenul nostru Jake (s] 
17.15 1999 (s, ep. 43) 18.0C 
Călătorii în lumi paralele (s] 
19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s) 20.15 Masada (s, 
ep. 9) 21.15 Teroare îr 
adâncuri (dramă SUA ’78] 
23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe (talkshow)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 ■ 
09.00 “Bună dimineața, PRC 
TVe al tău!” (coproducție cl 
stațiile locale) 10.00-10.4£ 
Program comercial PRO TV 
Deva 17.30-18.20 “Ghici cine 
bate la ușă?” (talkshow] 
23.50-24.00 Știri locale

ANTENA 1-DEW
10.00-10.15 Știri (r 

10.Î5-10.30 Plai de cânt ș 
dor 10.35-11.00 Muzică 
promo 16.35-17.30 Pro 
gram muzical 17.30-17.5 
Interviul săptămâni 
17.55-18.00 TELEX 22. 
22.15 Știri locale (r)

negescep
Joi, 8 octombrie

O BERBEC
(21.III - 20.IV)

Azi vă vor avantaja 
drumurile, chiar și cele scurte. 
Veste ambiguă de la frați, dar 
nu vă îngrijorați. Așteptați un 
telefon care întârzie.

O TAUR
(21.IV - 21.V)
Sunteți tentat să încercați 

ceva inedit căci chestiunile 
oculte încep să vă preocupe. 
Un prieten are nevoie de 
sprijinul dv. și ar fi bine să i-l 
acordați.

O GEMENI
(22.V ■ 21.VI)

Vă va bucura cadoul pe 
care vi-l doriți șl tocmai l-ați 
primit. Prietenii vă vor aminti de 
niște telefoane de felicitare.

O RAC
(22.VI - 22.VII)

Nu amânați luarea unor 
decizii. Mintea dv funcționează 
excelent și nu aveți de ce vă 
teme. La slujbă, o zi cu emoții, 
ceea ce vă va obosi. O plimbare 
pe jos v-ar prinde bine

2 LEU
(23.VII - 22.VIII)

Veți afla despre o decizie ce 
a fost luată fără să fiți consultat 
și care vă dezavantajează. Nu 
vă supărați pe cel ce a greșit 
căci nu vă dorea răul.

O FECIOARĂ
(23.VIII - 21.IX)
Partenerul de viață vă cere 

mai multă atenție și tandrețe 
căci, implicat în chestiuni 
profesionale, l-ați neglijat, Veste 
de la partenerii de afaceri.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.XI

Vizita unor prieteni vă va lua 
prin surprindere și va trebui să 
vă anulați programul prealabil. 
Discuția cu o femeie mai tânără 
vă va aduce în atenție o 
problemă majoră. j

O SCORPION
(23.X - 21.XI)

Unul din părinți va rata un 
câștig, ceea ce vă va afecta 
deoarece ați mizat pe ajutorul 
acestuia. Cu siguranță însă că 
vă veți descurca și singur.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Sunați la persoana iubită și 
invitați-o la plimbare; v-ar face 
bine. Nu-i spuneți despre tot 
ceea ce ați auzit pentru ca să 
nu faceți o gafă. La serviciu, 
feriți-vă din calea șefului.

O CAPRICORN
(21.XII - 19.1)

Câteva drsmuri scurte vă vor 
scoate din ritm. Vi se oferă o 
companie plăcută și ore de vis. 
Câteva săptămâni vă vor 
îmbunătăți starea de spirit.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Nu luați azi decizii pripite 
pentru a nu strica ziua care vă 
este altfel favorabilă. Aveți 
șansa de a realiza ceva 
deosebit în căminul dv. Familia 
vrea să vă ajute, dar mai mult vă 
încurcă.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.III)

Ziua se remarcă prin ineditul 
situațiilor în care sunteți pus. 
Dar veți face față cu brio, ceea 
ce vă pune într-o lumină 
favorabilă în fața celor din jur.



8 OCTOMBRIE 1998 Cuvântul liber j — - ■■■■■■■■■ — -

Unde sunt călătorii? I
La Simeria, se știe, există 

unul dintre cele mai importante 
noduri de cale ferată din această 
parte de țară. îndeobște, când se 
spune Simeria, se spune CFR. 
Tocmai de aceea ne-am propus 
să vedem ce se întâmplă aici. 
Așadar...

... "Trenul accelerat 243 din 
direcția ... sosește în stație...". 
Și a sosit. Puțini călători urcă 
și coboară. De fapt acesta a 
fost primul lucru care ne-a 
atras atenția. Față de anii tre- 
cuți, când “Gara" era foarte ani
mată, vânzoleală, bagaje, stri
găte, înghesuială - acum aici 
este liniște. Ni s-a părut chiar o 
gară prea mare, pentru ceea ce 
se petrece astăzi aici.

S-o luăm însă cu începutul, 
iar asta înseamnă intrarea în 

I gară (cu îngăduința dumnea
voastră o să-i spunem așa). 
Fața i-â‘fost luată de puzderia 
de chioșcuri apărute în ultima 
vreme. Și-am avut răbdarea să 
le numărăm. La numărul 20 ne
am oprit. Și-au mai rămas câ
teva...

în general, în interior este 
curățenie. Poate am fost noi 
prea devreme (cu puțin înaintea 
prânzului), dar grija pentru cu
rățenie este evidentă. Inclusiv 
pe peron. în schimb, vechimea 
gării este fidel reflectată de 
băncile din sălile de așteptare. 
Cele din lemn din sala de clasa 
a ii-a ne-au adus aminte de o 
zicală: "vechi, antice și de de- 

*- -

țiuit". La clasa I este modern. Fo
tolii de pe care “curge" mușa
maua, două mese rămase “ ca 
după război”, infiltrații pe pereți 
etc. Dacă ar fi să alegem după 
sălile de așteptare, am cumpăra 
bilet de călătorie clasa a ii-a.

Mergem însă mai departe și 
spunem: gara este mai curată 
față de perioadele trecute. Iar ce 
poate reflecta în bună măsură 
nivelul de civilizație dintr-un nod

acolo, am tras concluzia că va fi 
o treabă de durată, frumoasă.

Dacă șeful polițiștilor era 
plecat cu treabă, ne-am arun
cat o privire pe gazeta "Poliția 
TF informează”, lată ce se re
comandă: “Atenție la bagaje și 
buzunare - infractorii acțio
nează oriunde”; “O geantă atâr
nată de umăr rămâne la discre
ția hoților”; “Nu vă lăudați că 
aveți sume mari de bani” etc.

de cale ferată de talia celui din 
Simeria este și grupul sanitar. Ei 
bine, aici nu avem a spune decât 
lucruri bune. O fi 1000 de lei 
intrarea, dar...

înnoiri se văd și în pasajul sub
teran. Din lucrul făcut până acum

Nu am plecat din Stația 
CFR Simeria cu trenul. Am luat 
însă cu noi imaginea unor efor
turi în a face din această parte 
importantă a orașului ceva care 
să reprezinte 'cu demnitate oa
menii de aici.

Un balon de 
oxigen (a 

Comsim SA
•

în urma procesului de priva
tizare de masă prin cupoane și 
certificate, la SC Comsim SA 
Simeria s-a vândut un pachet de 
40,3 la sută din totalul acțiunilor. 
De curând, privatizarea la 
această societate a cunoscut o 
nouă etapă întrucât 40 la sută 
din acțiunile nevândute au fost 
achiziționate de către SC Ivo- 
niciu SCS Deva. în urma acestei 
vânzări de acțiuni, conducerea 
SC Comsim SA Simeria speră 
ca activitatea comercială să fie 
relansată și pusă pe atte prin
cipii. Cum ne preciza printre 
altele dl Florin Șonea, directorul 
Comsim SA, problemele cu care 
se confruntă unitatea de față nu 
sunt dintre cele mai lejere. Lipsa 
în primul rând a lichidităților în 
societate a condus la pierderi și 
datorii cu efecte negative asu
pra derulării întregii activități. 
Directorul societății, dl Florin Șo
nea, ne-a mai precizat că nu se 
vor face disponibilizări, cel puțin 
în imediata perioadă, iar vân
zările vor crește față de lunile 
anterioare. De asemenea, con
ducerea societății crede că anul 
1998 se va încheia cu un bilanț

economico-financiar și cu un 
profit cel puțin ia același nivel cu 
cel din anul 1997.

Furturile au 
crescut de la 

an la an
Deși Simeria pare un oraș li

niștit, fiecare zonă își are dede
subturile ei. Potrivit datelor pe 
care ni le-a furnizat dl It. col. To- 
miță Anucuța, comandantul poliției 
locale, problemele cele mai mari le 
creează infractorii voiajori. Sime
ria este un important nod de cale 
ferată, iar fluctuația călătorilor 
fiind mare, infractorii voiajori pro
fită de aglomerație, dau lovitura 
apoi dispar. De aici apar o serie 
de dificultăți în identificarea făpta
șilor pe de o parte, iar pe de altă 
parte nemulțumiri ale redamanților 
care vor să li se rezolve imediat 
problema.

Dacă se face o retrospectivă 
a fenomenului infracțional din 
1990 rezultă limpede o creștere a 
acestuia an de an cu circa 18-20 
la sută, cu excepția acestui an 
când numărul infracțiunilor este 
cam același cu anul 1997.

Comandantul poliției locale, dl 
Tomiță Anucuța, ne-a mai spus că 
cele mai multe furturi se înregis
trează din societățile comerciale,

fapt ce implică pentru viitor o mai 
mare atenție din partea perso
nalului acestora, inclusiv o întă
rire a sistemului de pază.

Până în prezent în acest an 
s-au înregistrat doar șase in
fracțiuni cu violență, una dintre 
cele mai dramatice fiind cea a lui 
Pop Teodor care, în urma unui 
conflict spontan, i-a aplicat ta
tălui său mai multe lovituri cu un 
scaun în urma cărora acesta a 
decedat.

Revenind la furturi, interlo
cutorul nostru ne-a mai precizat 
că în aceste situații prinderea 
hoților este mai dificilă întrucât 
aceștia fug în direcții necunos
cute. Este nevoie de multe căutări 
și de o colaborare cu colegii din 
alte localități, fapt ce necesită 
timp. Cu toate aceste greutăți, 
numărul celor identificați denotă 
o activitate susținută din partea 
lucrătorilor de poliție a căror 
muncă nu este deloc ușoară.

Accidente 
grave

Pe nouă luni ale anului în 
curs, pe raza orașului Simeria s- 
au înregistrat nouă accidente 
grave de circulație soldate cu opt 
morți și patru răniți grav. Cauzele 
principale ale acestora au fost 
viteza, depășirile neregulamen- j 
(are și neacordarea de prioritatt. j

SCADE NUMAR'J). CE LOR CE SPUN “DA"

z
| Privatizarea merge 
I înainte
I
■
■
I
I
I
I
I
I

I
I
I

Firesc, și la Simeria, ca de 
altfel și în alte localități urbane ale 
județului, privatizarea a avut și are 
condiții optime de manifestare și 
afirmare. Ca rezultat la ora actuală 
în orașul așa numit al ceferiștilor 
există circa 220 de societăți co
merciale - cu răspundere limitată - 
SRL - asociații familiale și per
soane fizice care s-au privatizat. 
Numai în perioada trecută din 
acest an - cum ne spunea dna 
Elisabeta Borcan, de la Serviciul 
inspecție comercială al Primăriei, 
au fost înregistrate 48 de cereri 
de privatizare.

I Munca în primul. - 
rând

Și la Simeria marea majori- 
| tate a societăților private au ca
■ obiect comerțul, dar nu sunt
■ puține nici cele care au la bază 
i producerea de bunuri materiale 
| sau serviciile către populație.

I Ținând seama de faptul că în
Simeria exjștă o fabrică de mar- 

| mură și de tradiția ce o are pre- 
i lucrarea acestui material în 
: oraș, există circa 30 de cioplitori 
I în marmură foarte pricepuți ce 
| execută orice fel de comandă. 
■ Acești meseriași au realizat cea 
■ mai mare parte a monumentelor 
I ridicate în ultima vreme în cin-
| stea eroilor căzuți în cele două 
I conflagrații mondiale, ca și în 

evenimentele din Decembrie
| 1989. Specialiștii în prelucrarea 
i marmurii realizează felurite co- 
! menzi fiind cunoscuți nu numai

în județ ci și în afara lui, ba chiar și 
peste hotare, multe comenzi ve
nind din afara țării - Germania, 
Israel, Ungaria ș.a.

Primele locuri în TOP
S-a dovedit că societățile cele 

mai viabile sunt cele care produc, 
cele care oferă servicii oamenilor, 
într-un TOP alcătuit poate subiec
tiv, pe primele locuri se înscriu S.C. 
"ADONIS” SRL, administrator dl 
Dionis Nicorici, firmă specializată 
în instalații ce a introdus gazul 
metan în satele Cărpiniș și Uroi, 
S.C. "MULTI DINAMIC SERV", admi
nistrator dl Sorin Stanciu, specia
lizată în confecționarea de tăm- 
plărie din aluminiu și care am auzit 
că va face și tâmplărie din plastic, 
asociația familială “POP COM 
ILEANA” ce produce materiale de 
construcții ș.a. Recent un între
prinzător particular a închiriat un 
spațiu la fosta fermă zootehnică 
a fostei CAP Sîntandrei unde are 
intenția să pună pe roate o acti
vitate productivă.

Disponibilizării se - 
apucă de afaceri

Simeria are și ea disponibilizații 
ei care nu-s deloc puțini și aceștia 
provin din întreprinderile orașului și 
mai ales de la calea ferată. Luând 
în mână o grămadă de bani, unii 
dintre aceștia au de gând să se 
apuce de o afacere. Mulți au venit la 
serviciul de specialitate al primăriei 
să întrebe cum se pot privatiza și de 
ce acte au nevoie în acest sens. 
Din păcate un asemenea act se 
dovedește dificil întrucât se cer 
multe avize și aprobări. Un privatizat

ne-a spus că cel mai mult durea- ■ 
ză obținerea avizului Inspecto
ratului de sănătate publică care I 
durează uneori o lună de zile. | 
Asemenea situații îi face pe unii ■ 
privatizați să-și înceapă activi- * 
tatea înainte de a obține toate I 
avizele necesare. Se apreciază | 
că la ora actuală numai circa 70% ■ 
din societățile ce funcționează au • 
toate autorizațiile cerute. S-a ajuns | 
și la situația absurdă ca și pentru ■ 
un stand de vânzare a presei și a J 
cărții de pildă să se ceară auto- I 
rizație de la Agenția județeană de | 
protecție a mediului. |

înghesuială marcȚ | 
pentru cârciumî I

Desigur, și în Simeria cei mai | 
mulți privatizați au ca obiect de ■ 
activitate comerțul. în gara ora- * 
șului - de fapt un puternic nod I 
de cale ferată - în fața acesteia | 
mai precis spus, funcționează ■ 
22 de chioșcuri la care se adau- I 
gă două din clădirea gării și | 
cinci aflate pe peron. Marea ma- I 
joritate dintre acestea nu sunt ! 

altceva decât cârciumi. Cineva I
ne spunea că, în chiar vecină- | 
tatea Primăriei, pe distanța a ■ 
circa o sută de metri, funcțio- * 
nează cinci unități ce desfac I 
băuturi alcoolice. Sigur, nimeni | 
nu-i poate impune unui om în ce . 
domeniu să se privatizeze, fie- I 
care fiind liber să se apuce de | 
orice treabă dorește. Dacă afa- ■ 
cerea este sau va fi viabilă sau J 
nu asta îl privește pe. fiecare, I 
direct și personal, să zicem așa, | 
și faptul acesta nu privește pe ■ 
nimeni, în afara celui în cauză. *

După ce ne-a spus că, în perioada trecută din 
acest an, în Simeria s-au înregistrat 93 de căsătorii 
- ultimii ce au spus DA fiind dșoara (fostă) Mioara 
Dragomir, profesoară la Școala Nr. 1, și dl Sergiu 
Aurel Praporgescu, de loc din București, profesor 
la Liceul din Simeria, cărora, ca și celorlalți recent 
căsătoriți, le urăm casă de piatră! - dna Estera 
Drinca de la biroul stare civilă a spus:

- în ultima vreme se manifestă un fenomen și 
anume scăderea numărului de căsătorii.

- Cum se explică oare fenomenul respectiv?

- După părerea mea are la bază câțiva factori. 
Primul ar fi sărăcia și nesiguranța zilei de mâine. 
Șomajul crește mereu și în orașul nostru. în curând 
vor începe disponibilizările și la calea ferată. în al 
doilea rând lipsa de spațiu de locuit. Noii căsătoriți 
n-au unde locui, iar să stea înghesuiți cu părinții nu 
le convine nici lor, nic. părinților. în al treilea rând - 
și acesta este faptul cel mai grav - tinerii și-au 
pierdut speranța că cel puțin în viitorul apropiat 
țara și oamenii ei o vor duce mai bine.

- Aveți perfectă dreptate, dnă Estera.

"Cultura nu stă intr-o 
clădire”

1 Gaz metan în toate ir 
casele

în satele Simeria Veche, Bîrcea 
Mare, Sîntandrei, Săulești și Uroi 
gazul metan introdus în ultimii ani 
arde. Recent S.C. Adonis SRL a 
terminat introducerea gazului me
tan și în satul Cărpiniș. Deci, fla
căra albastră se va aprinde în 
curând și aici. Cu aceasta se poa
te spune că toate casele Simeriei - 
sau aproape toate - au gaz metan.

Salarii de mizerie
Prin Ordonanța nr. 22/1997 a 

Guvernului s-a stabilit o nouă grilă 
de salarizare pentru lucrătorii din 
primării. Ordonanța însă nu se 
aplică deoarece încă n-au fost 
stabilite modalitățile de punere în 
practică. Așa că lucrătorii Pri
măriei Simeria continuă să aibă 
salarii de mizerie. Un funcționar 
simplu are 400 000 de lei salariu 
pe lună iar unul cu studii supe
rioare 700 000 lei. Foarte puțin

față de cât muncesc și ce răs
pundere au. /

Treabă bună 1
S.C. Crizantema SRL, admi

nistrator dl Vasile Deacț și-a 
luat în grijă întreținerea spa
țiilor verzi, pomijor și curățenia 
orașului. Și - după cum s'e 
apreciază, inclusiv de Primă
rie, Crizantema face o treabă 
foarte bună, lată încă un argu
ment că privatizarea se afirmă 
și la Simeria.

Discuție cu Marcel Anghel, 
directorul Casei de cultură 

"Sigismund Toduță"

- Domnule director, când s- 
a vorbit de activitatea culturală 
din oraș în ultimii ani s-a vorbit 
mai mult de o Casă de cultură 
în construcție care nu se mai 
termină. Există totuși o activi
tate culturală la Simeria?

- Sigur că da. Avem sediu în 
Parcul Dendrologic, avem spații 
pe care eu le consider sufici
ente pentru cât se face acum 
într-un domeniu neglijat. Ne mul
țumim deocamdată cu ce avem.

- Argumente, die Anghel. 
Ce se face concret acum în 
spațiul cultural al orașului?

- Am reînființat ansamblul 
de dansuri și cântece populare. 
Acum suntem în stadiul repeti
țiilor. Cu taraful am fost la festi
valul "Comori folclorice" de la 
Brad, unde am ocupat locul al III- 
lea, iar grupul folcloric a obținut 
premiul special.

- Este suficient?
- Nu. Dar ca să revenim, ideea 

pentru care ne-am luptat și ne ba
tem noi a fost aceea că, excludem 
cacofonia, cultura nu stă într-o 
clădire. Cultura este în activitate. 
Tocmai asta încercăm să facem.

- încercați ori faceți?
- Este evident că ne stră

duim și finalizăm multe lucruri bune. 
Avem, de exemplu, Cenaclul de 
literatură și >artă "Ion Budai 
Deleanu", unde din două în două 
săptămâni se citesc creații proprii.

- Câți oameni vin la o mani
festare de genul acesta?

- Nu prea mulți, dar sunt de toa
te categoriile sociale și de vârstă.

- Spuneați că aveți și alte 
încercări.

- Exact. Vrem să reorganizăm 
"Serile de romanțe". Ne gândim apoi 
la o "Seară a sufletelor deschise", 
pe care dorim s-o permanentizăm în 
ideea de a fi mai buni, mai îngă
duitori cu cei din jurul nostru.

- Ce este cel mai greu pentru 
directorul Casei de Cultură din 
Simeria ?

- Faptul că o lungă perioadă 
de timp nu s-a făcut nimic. Acum

este foarte dificil să urnești un 
oraș!

- Dacă ar exista această 
clădire impozantă finalizată, 
numită Casa de Cultură, ar fi 
mai ușor să se manifeste actul 
cultural la Simeria?

- Evident. Acum nu putem 
primi un spectacol, nu putem da 
un spectacol. Practic am ieșit din 
circuitul cultural național.

- Alte posibilități ar exista?
- Teoretic da, practic, ba. Să 

mă explic. în oraș există o sală 
cinematografică cu 400 de locuri 
nefolosită. De vreo doi ani acolo 
nu s-a făcut nimic, iar acum este 
degradată. Toate încercările noas
tre de a realiza ceva acolo s-au 
izbit de un zid numit "Cinemato
grafie". Este păcat că o asemenea 
clădire este pierdută pentru oraș.

Pagină realizată de Valentin NEAGU, Traian BONDOR, Cornel POENAR 
Foto: Traian MÂNU
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^îun iyV)ondîalâ a

femeii din O^FJedîul J^urnl
La Conferința Mondială a 

Femeilor de la Beijing s-a stabilit 
ca pe 15 octombrie să fie 
sărbătorită Ziua Mondială a 
Femeii din Mediul Rural. începând 
din 1996, când această zi a fost 
sărbătoriră pentru prima dată, s- 
a pornit o campanie de informare 
pentru a face din această zi o 
sărbătoare cu adevărat mon
dială.

Ca în întreaga lume, și în 
România femeile de la țară au un 
rol major în asigurarea sigu
ranței alimentare, în dezvoltarea 
și stabilitatea zonelor rurale, dar, 
din păcate, nu întotdeauna 
recunoscut pe deplin.

Pentru a întâmpina Ziua Mon
dială a Femeii din Mediul Rural, a 
fost demarată - de către Confe
derația Națională a Femeilor din 
România - o campanie de 
conștientizare a problemelor 
femeilor de la țară. Spre a 
sărbători într-un mod aparte 
ziua de 15 octombrie, C.N.F.R. a

inițiat un circuit pentru 
vizitarea unor zone rurale din 
mai multe județe ale țării la 
care vor participa doamne din 
confederație și din alte 
organizații neguvernamentale 
din țară și străinătate, precum 
și interpreți de muzică 
populară și alți artiști. Traseul 
va fi următorul: București, 
Conțești, Târgoviște, Voinești, 
Câmpulung, Rucăr, Bran, 
Lerești, Brădetu, Topoloveni, 
Găești, Lunguieț, București.

Va fi un prilej deosebit 
pentru femeile din zonele 
vizitate să-și petreacă ziua 
dedicată lor cu adevărat 
sărbătorește, etalându-și 
superbele costume populare, 
ascultând muzică populară și 
chiar „jucând" după cele mai 
îndrăgite melodii. Vor fi etalate, 
în expoziții, obiecte de 
artizanat realizate de către 
cele mai talentate femei din 
mediul rural.

Centrul de plasament Baia 
de Criș. Bucătăreasa Ileana 
Ievuța și ospătară Mariana 
Meșter pregătesc masa celor 
peste 60 de copii ocrotiți în 

această instituție.
Foto: Traian MÂNU

PERSONALITATEA ȘI
NUMĂRUL PSIHIC (III)

□ Este numărul celor născuți în 7, 16 și 25. Sunt guvernați 
de Ketu (Nodul Sud al Lunii) și asta-i face să fie nehotărâți, 
neliniștiți, instabili. întâmpină atâtea eșecuri în viață încât se cred 

ghinioniști. Au suflet bun, sunt romantici, sentimentali și 
independenți, prietenoși și cu popularitate ușor câștigată. Sunt 
concomitent idealiști și materialiști, se învăluie în mister. îi 
pasionează științele oculte. Cred în coexistența pașnică, au o 
memorie excelentă. Viața lor se stabilizează după 34 de ani.

□ Corespunde celor ce s-au născut în 8,17 și 26 ale
fiecărei luni. Sunt guvernați de Saturn. Opt e numărul 

misterului și nativii sunt deseori neînțeleși chiar de cei apropiați. 
Foarte muncitori fac orice sacrificiu spre a-și împlini 
angajamentele. Sunt introvertiți, rezervați, profunzi, răbdători, 
serioși, reflexivi, calmi și echilibrați. Au un caracter puternic, 
înving orice obstacol. Viața lor e o luptă permanentă. Firea 
solitară, lipsa de umor îi face să fie singuri. Aparent reci și 
distanți, sunt blânzi și atenți cu ceilalți. Nu-i satisfac succesele 
mărunte, visează realizări mărețe. Urăsc ipocrizia, demagogia, 
sunt onești, practici, inteligenți. împlinirea financiară vine după 35 
de ani.

□ Aparține celor născuți în zilele de 9,18 și 27. Planeta 
guvernantă e Marte, ce degajă energie greu de stăpânit. Nativii 
sunt agitați, veșnic angajați în diverse activități, luptători 

înnăscuți răzbesc în orice domeniu doar pe căi cinstite. Sunt 
curajoși, apreciază aventura, ambițioși, cu voință de fier, hotărâți. 
Ușor de provocat, explodează mai repede ca dinamita. Optimiști și 
independenți, cu o energie inepuizabilă, sunt liberi, deschiși, 
neînfricați, impulsivi până la tiranie. Cunosc succesul și au calitățile 
necesare obținerii lui.

Condimentele și
sanatatea

Maestrâ în teracote
“n

• “Femeia pe care zeii o 
hărăzesc cu frumusețea sufletului 
alături de, cea a trupului, este 
într-adevăr un fenomen nieclar, 
pe care îl descifrăm prin dragoste 
și îl simțim prin neprihănire, iar 
atunci când încercăm să-l 
descriem prin cuvinte, dispare din 
fața ochilor noștri în spatele 
vălului nedumeririi și confuziei”.

DJUBRAN (din “Aripile 
frânte’’)

ÎNTRE SOCRATE
Șl XANTIPA

k.__________________________________________ ^.1

• Vânzătorul o întreabă pe 
cumpărătoare:

- Nu vă interesează un sac 
de dormit ieftin?

- Nu, mulțumesc. Sunt 
căsătorită de câțiva ani cu unul...

• “Intre persoane aflate 
mereu alături, ura și dragostea 
sporesc necontenit: în fiecare 
clipă se găsesc motive de a se 
iubi sau a se urî mai înfocat".

Balzac
• - De ce te-ai gătit așa?
- E vorba de o ședință...
- Nu știam că ai început să ai 

ședințe.
- Nu eu, soțul meu are...

Montaj de Hie LEAHU

Buna cuviință oriunde și oricând

Am fixat întâlnirea pentru ora 13. 
Doream s-o cunosc pe dna Catița 
Belințan la locul de muncă din fabrică. 
Tânărul inginer George Băcilă, șeful 
atelierului de prelucrări manuale ale 
teracotei, m-a însoțit arătându-mi 
drumul. Singur mi-ar fi fost greu să mă 
descurc în incinta Refractarei Baru- 
Mare. Am aflat că dna Catița Belințan, 
Cati cum îi spun colegele și colegii, 
lucrează de mulți ani în întreprindere. A 
muncit în diferite secții de producție și 
dl inginer a găsit-o în atelierul din 
secția a ii-a teracote. Are meseria în 
sânge, dublată de conștiinciozitate și 
seriozitate, spune dl Băcilă. Muncește 
de la 17 ani. Am găsit-o la bancul de 
lucru luptând cu lutul și matrițele 
ornamentate cu modele românești, în 
care argila ia forma teracotei. Din 
mâinile măiestre, fără mănuși de 
protecție, ies lucruri de artă. Teracota 
frământată de dna Cati încălzește 

. casele multor oameni.
Meseria a moștenit-o de la losif 

X,

Vass, tată! ei, nume cunoscut încă 
în fabrică cu toate câ “Moșul" a ieșit 
de mult la pensie. Pe urmele lor 
calcă Dana și Marcel, copiii ei și 
nepoții lui Vass, Claudiu și Marius,, 
îndeletnicindu-se deocamdată cu 
școala.

în secția dnei Belințan lucrează 
14 angajați, majoritatea femei. Deși 
plafonul halei este înalt, aerul este 
greu respirabil din cauza prafului, dar 
dna Caii nu se plânge, pare să n-o 
deranjefe praful, nici munca în 
schimburi. Este mulțumită că ara 
locul ei, drepturi egale cu bărbații și 
poate câștiga la fel de mult pentru 
ea și familia sa. Ca salariată cu 
vechime îndelungată în fabrică ar 
putea solicita să fie mutată în alt loa 
de muncă unde nu se lucrează în 
schimburi și praf, dar asta ar 
însemna să renunțe la profesia pe 
care o practică cu pasiune și pe care 
cu dragoste a transmis-o copiilor ei.

Virgi! BUTAȘ

Se știe că în anumite afecțiuni 
condimentele (sau măcar unele 
dintre ele) sunt interzise, Dar, 
după unii specialiști, sunt și cazuri 
în care acestea sunt indicate 
pentru efectele lor. lată câteva 
condimente, la îndemâna oricărei 
gospodine, cu acțiunile lor 
benefice asupra sănătății.

Ardeii iuți. Cei mici și roșii 
activează circulația și digestia, 
combat febra și bacteriile, chiar 
timiditatea. Cei verzi întăresc 
inima, stabilizează circulația și 
stimulează digestia, previn atero- 
scleroza și diareea. Se consumă 
în diverse mâncăruri.

Chimenul ajută contra 
crampelor și balonărilor, îm
prospătează respirația, ame
liorează afecțiunile respiratorii, 
liniștește psihic. Se folosește 
sub formă de supă, pe chifle 
sau ca ceai.

^INucșoara^dezintoxic^.

întărește ficatul, liniștește 
nervii, este antiinflamatorie. E 
bună în mâncăruri de legume, 
de cartofi sau în salate de 
crudități.

Cuișoarele sunt depu- 
rative, antibacteriene, cal
mează durerile, ajută digestia și 
circulația. Sunt folosite în 
dulciuri sau mâncăruri.

Piperul favorizează di
gestia și asimilarea, activează 
circulația, ameliorează 
constipația, răcelile; combate 
durerile, oboseala, dificultățile 
de concentrare și depresiile. 
Poate fi folosit în orice 
mâncare.

Scorțișoara relaxează, 
stimulează 
armonizează 
cerebrală și emoțională, 
întărește memoria. Se 
folosește în dulciuri dar și în 
mâncărurile aromate. « J

A menține raporturile bună cu 
vecinii reprezintă o operație delicată 
de care depinde felul în care este 
transmisă ,.imaginea" noastră, dar și 
conviețuirea fără dificultăți într-un 
bloc de locuințe.

între vecini trebuie să existe 
relații civilizate. Se recomandă să nu 
stricăm liniștea dând drumul la radio 
sau la televizor la 
maxim, lăsând 
copiii să țipe sau 
să tropăie, ori câl- s®»/ ifr IC
nele de aparta- W
ment să latre, mai ■■
ales în timpul orelor de odihnă. De 
asemenea, vom avea grijă de 
instalațiile sanitare pentru a nu 
inunda vecinii de la etajele 
inferioare. Când avem invitați și 
dacă se și dansează e bine să-i 
prevenim pe vecini, cerăndu-ne 
scuze pentru disconfortul produs.

Asemenea sindrofii să fie însă cât 
mai rare.

Vecinii trebuie totodată să 
coopereze pentru menținerea 
curată și in bună stare a spațiilor 
de folosință comune. în cazul 
vecinilor care locuiesc la case 
raporturile sunt mai directe, dar 
uneori mai complexe. De obicei 

între aceștia, în 
special în mediul 
rural, se stabi
lesc relații de 
întrajutorare, 
după cum se pot 

întâmpla și relații tensionate, 
dușmănii care se pot transmite și 
generațiilor următoare.

Buna cuviință cere să păstrăm 
căt mai cordial posibil relațiile cu 
vecinii, fără să fie depășit un 
anumit prag al caracterului privat al 
vieții fiecăruia.

MARIAM*  CâlSTIA Mariana Cristea

circulația, 
activitatea

r/_______________________________

Sfere cu cașcaval
Cantități: 1/4 i lapte, 130 g unt sau margarină, 320 g făină, 5 ouă, 200 

g cașcaval sau telemea, sare.
Se pune laptele șl untul într-o cratiță pe aragaz și se adaugă câte 

puțină făină până ce adăugăm întreaga cantitate. Se fierbe pănă ce se 
omogenizează și se obține o pastă care se desprinde ușor de cratiță. Se 
adaugă puțină sare. Amestecăm bine compoziția, pănă nu se răpește 
adăugăm (rând pe rând) ouăle (4). La urmă se răzuiește trei părți din 
cașcaval și se amestecă din nou. Se formează sfere mici care se ung cu 
un ou și apoi se răzuiește cașcaval peste ele. Se coc în cuptorul încălzit 
ia foc potrivit.

r_^--------------------------------
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Mâinile cu pielea aspră din 
cauza detergenților se vor trata 
astfel: se dizolvă scrobeală în apă 
rece peste care se toarnă apă 
clocotită. Când amestecul este 
călduț, se înmoaie mâinile timp de 
10-15 minute. Dacă pielea mâinilor 
este uscată, frecăm mâinile cu o 
felie de lămâie ori de câte ori le 
spălăm; zeama de lămâie curăță și 
unghiile, împiedicând creșterea 
pielițelor în jurul lor.

Pentru a evita pătarea mâinilor 
de la curățatul legumelor și fructelor, 
trebuie să umezim mâinile cu oțet și 
să nu le ștergem, ci vom aștepta să 
se usuce de la sine. La terminarea 
lucrului, mâinile vor fi spălate cu apă

și săpun. Alt procedeu, să le 
frecăm, ude, cu felii de lămâie 
sau cu tărâțe de grâu.

Pentru îndepărtarea miro
sului de alimente de pe mâini, se 
freacă mâinile cu un cartof crud 
sau cu oțet de 9 grade. Mirosul 
de usturoi de pe mâini va 
dispărea folosind pentru 
fricționare zaț de cafea. Cel de 
pește va fi diminuat clătind 
mâinile cu oțet sau prin spălare cu 
apă călduță în care am turnat 2 
lingurițe de apă oxigenată.

în cazul mâinilor umede, se 
recomandă spălarea cu mălai 
sau cu făină de grâu, 
amestecate cu apă călduță.
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IMFONIE 
IN • 

MOV

Inspirat din “La vie en rose", 
cântecul emblematic al Edithei 
Piaf, din deceniul al cincilea al 
acestui secol, romanul Marianei 
Cristea “Viața în roz”, apărut 
recent la Editura “Artemis 92" 
din București, este povestea 
unei femei pe care o întâlnim în 
fiecare zi. Dar o femeie care 
are curajul și demnitatea 
rostirii adevărurilor complexe 
despre ieri, făcăndu-ne să

_______________________________

“Viața în roz” și o “Simfonie în mov
înțelegem că libertatea de 
gândire înseamnă o majoră 
angajare față de sine și față de 
semeni.

“O viață în roz? - se 
întreabă autoarea în finalul cărții 
sale. Probabil că așa arăta 
(viața - n.n.) când femeia făcea 
parte din cohorta nebunelor 
emancipate care doreau să tră
iască pe picioarele lor. Femei 
care se sculau în zori și se 
culcau târziu și acopereau în 
timpul de veghe meseria de 
mamă, de soție, de om al 
muncii, de femeie și uneori de 
amantă." Culoarea trandafirie 
din cartea scriitoarei are nuanțe 
cenușii, ca-n versurile cân
tecului compus și cântat cu har 
de Edith Piaf: “Viața în roz, de 
un negru întunecat". Pentru că 
eroina romanului străbate' 
deceniul fierbinte al vieții de

femeie și “deceniul negru al 
poporului său - anii 1980-1989 - 
încercând să țină garda sus". 
Cum reușește?

Răspunsul îl aflăm în cele 
370 de pagini citite “cu sufletul 
la gură". Pagini care te cheamă, 
te îmbie să le parcurgi prin 
stilul lejer, clar, învăluitor cu 
care au fost scrise. Simplitatea 
exprimării, sinceritatea dis
cursului definesc o creație 
literară cdmplexă și durabilă, 
asupra căreia autoarea s-a 
aplecat cu stăruință, acribie și 
pasiune. Scrisă la persoana 
întâi, cartea, cu tentă auto
biografică, te aprqpie de eroină, 
îndemnăndu-te s-o însoțești pe 
coclauri moldave - unde face 
apostolat ca nimeni altul - apoi 
printre hățișurile Capitalei, fără 
slujbă, fără acoperiș, pe care 
odată găsite le înnobilează cu

profesionalismul specialistului 
modest, dar conștient de valoa
rea sa, cucerindu-și o veritabilă 
personalitate, cu harul de mamă 
și gospodină. O personalitate 
lovită de sus și de jos, din 
stânga și din dreapta, ce se 
luptă dârz cu frecușurile 
societății, și care ne oferă, cu 
generozitatea dăruirii depline, 
frumusețea propriului exem
plu."Cine fusesem noi? Tineri 
visători, plini de îndrăzneli de 
tot felul, plini de ambiții și 
energii universale. Eram acum 
în rândul oamenilor, niște biete 
ființe aliniate, pe fața cărora se 
întâlneau înfrângeri, zboruri 
întrerupte, sacrificii inutile" și 
autoarea încheie: “în mod sigur, 
viața în roz de aici, din Est, este 
de un roz mai palid din cauza 
frecușului cu problemele 
ridicate de o societate de tip

nou. O societate care a preluat 
problemele societății vechi, a 
creat altele și aleargă acum, 
spre sfârșitul mileniului, să le 
rezolve într-un fel sau altul. ”

“Simfonie ■ în mov” este 
preludiul romanului “Viața în roz" 
al Marianei Cristea. în această 
carte eroina străbate drumul 
greu “al cunoașterii de sine după 
ce a fost repartizată ca 
profesoară într-un sat oarecare 
de pe harta țării. Va întâlni aici 
dragostea unui medic, va încerca 
să-și apropie colegii și elevii, va 
cunoaște disperarea adusă de 
moarte și viața îi va intra un timp 
sub semrlul .mov al doliului 
sufletesc, pentru ca la capătul 
acestei perioade să întâlnim un 
personaj nou."

Cu acest personaj pornește 
Mariana Cristea la drum în “Viața 
în roz". Șl are o siguranță

nedezmințită în alegerea 
cuvântului. Bogată spiritual, cu 
multiple disponibilități de 
exprimare, autoarea își 
dezvăluie, în cele două volume, 
o dată cu talentul scriitoricesc, 
și puritatea inimii. Memoria 
hârtiei va purta către mâine 
numele Marianei Cristea.

Lucia LICIU
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TÂNĂRUL, CA O "PA/ÂRE RARĂ”
îmbătrânirea și de- 

popularea satelor românești 
par a marca tot mai pregnant 
“arhitectura” mediului rural. 
Unele așezări sunt efectiv pe 
cale să dispară, în timp ce în 
altele n-a mai călcat picior de 
tânăr în ultimii ani. Județul 
nostru își are și el “părâsiții” 
săi, mai cu seamă acolo unde 
configurația reliefului și 
depărtările îngreunează și 
limitează căile de acces.

Cu toată frumusețea 
rustică a peisajului și cu aerul 
binefăcător, cu toată îndârjirea 
gospodarilor de a răzbi și de a 
rămâne statornici, comuna 
Bunila face deja parte din

f---------------------------------------------------
21 de ani, fără 

ocupație, 
recidivist

Acestea sunt câteva date 
biografice ale lui Paul 
Alexandru Panta din Deva. 
Mai mult, de curând, lucrători 
ai Biroului Poliției Criminale, 
din cadrul . Poliției 
Municipiului Deva, au stabilit 
că el este și autorul mai 
multor furturi din unități 
comerciale de pe raza 
municipiului. Este cercetat 
pentru comiterea infracțiunii 
de furt calificat.

Acostați și bătuți 
de fete

Se pare că mai nou și fetele 
s-au pus pe “treabă”, lată de

S-au strâns ciorchine în 
| preajma clădirii școlii (Etablis- 
| sețnent secondaire de l’Elysee,
■ Lausanne) 26 de liceeni deveni cu 
; dascălii care i-au însoțit și, 
I împreună cu prietenii elvețieni și cu 
| părinții acestora, care le-au fost 

| gazde, au zâmbit în fața aparatului
■ fotografic. Era în ziua de rămas bun 
■din prima jumătate a lunii 
I septembrie. Acum, poza și-a găsit 
| locul de onoare în albumul fiecărui 
| elev, iar împărtășirea impresiilor din 
J recenta lor călătorie peste hotare 
I creează momente deosebite, 
| așteptate cu interes de ceilalți 

| colegi.
i Așadar, 26 de elevi de la Liceul 
! Teoretic “Traian” din Deva, însoțiți 

I de profesori, au participat la un 
| schimb școlar internațional în 

| Elveția. La sfârșitul lunii august -
■ după multe obstacole în obținerea 
: vizelor - devenii au pornit spre țara 
I cantoanelor.
j - Ne-a așteptat un program pus 
| la punct cu minuțiozitatea tipică 
I elvețiană, încâtam știut de la sosire, 
I pe zile și ore, ce activități vom avea 
1/ ne-a spus dna prof Corina Dîncan, 
| director adjunct. Cumin Elveția elevii 
i încep anul școlar în august, prin 
! bunăvoința directorului școlii gazdă, 

I elevii și profesorii au fost scoși din 
| programul de învățământ, pentru a 

| se ocupa de noi. Chiar a doua zi a
• început programul schimbului
* școlar, elevii noștri putând opta între 

I trei ateliere (cercuri): foto, cinema, 
| jurnalism. Beneficiind de o dotare 
| excepțională în ateliere, elevii
■ elvețieni și români au realizat 
I materialele care au constituit baza 
I în alcătuirea unei expoziții finale (în 
| afara acestor ateliere întreaga
■ excursie a fost filmată, pe casetă
! video, de dl prof. Viorel Manolescu). 

! în mediateca Liceului "Traian” 
t__________________________ 

rândul celor amintite mai sus. 
Viața e cu adevărat grea și nu 
are de oferit prea multe celor 
de aici; motiv suficient de 
puternic pentru ca tinerii să fie 
nevoiți să-și găsească rostul 
în altă parte. în satul centru de 
comună, spre exemplu, me
dia de vârstă e de aproximativ 
50 de ani și practic nici o 
familie tânără nu se mai 
găsește aici. Satele Cerișoara 
Florese și Poienița Voinii stau 
ceva mai bine în privința asta, 
majoritatea tinerilor care au 
rămas având serviciul la 
Ghelar, iar tinerele la... 
gospodărie.

Tinerii și infracțiunea
ce spunem acest lucru. într-o 
seară, după ce au consumat 
la restaurantul “Ciuperca” din 
Hunedoara, Viorel Varga, 20 de 
ani, și Felicia Crețu, tot 20 de 
ani - au fost întâmpinați la 
ieșire de patru persoane. 
Acestea i-au agresat și 
deposedat de bijuterii și bunuri 
în valoare de 840.000 de lei. 
Polițiștii hunedoreni au reușit 
identificarea și reținerea 
agresorilor. Este vorba de 
Cerasela Rus, 19 ani, Mirela 
Bîrdea, 20 de ani, și Rodica 
Bîrdea, 23 de ani - toate din 
Hunedoara și fără nici o

Schimb școlar internațional
elevii (excursioniști) și colegi din 
mai multe clase urmăresc filmul 
realizat de liceeni în atelierul de 
profil, sutele de fotografii și află 
“n” noutăți din lungul drum al 
schimbului școlar internațional, pe 
Care prof. Nicolae llișiu le’ 
împănează cu momente de voie

bună și inerentele întâmplări, mai 
ales surprizele diferitelor taxe de 
pe întregul traseu. “Am avut noroc 
la achitarea acestor taxe cu 
gazdele noastre elvețiene. Ele ne- 
au ajutat, plătind jumătate din costul 
excursiei. Noi am reușit să 
strângem pentru acest drum peste 
21 milioane lei, dar erau insuficienți. 
Cu ajutorul lor ne-am descurcat 
onorabil. Copiii s-au documentat, 
au învățat multe în acest schimb, 
au cules impresii de pe un traseu 
european deosebit, care le rămân 
pentru viață și cred că și-au reluat 
cursurile în liceu mai bogați 
sufletește. Dar, să vă 
împărtășească ei impresiile” - 
propune dl prof. Nrcolae llișiu.

Oarecare entuziasm și 
optimismul proprii mai-ales 
vârstei tinere nu lipsesc însă 
cu totul nici în Bunila; 
împlinindu-și obșteasca 
datorie, Mircea Bistrian 
(viceprimar), Camelia Lucaci 
(director de cămine culturală) 
și Mihai Cocioban (plutonier la 
postul local de poliție), toți trei 
foarte tineri, se află zi de zi aici, 
ajungând doar spre seară 
acasă - altundeva decât în 
Bunila.

- încercăm sa ajutăm și noi 
cum putem satele noastre, 
asta fiind cam singura noastră 
împlinire, mărturisește 
viceprimarul comunei. Dar 

ocupație. Se pare că au avut și 
un șef, în persoana lui loan 
Varga, 30 de ani, muncitor la 
SC “Panicor” SA Hunedoara.

Vasile a furat 
mașina!

într-o noapte, de pe o stradă 

din municipiul Deva a fost furat 
autoturismul HD - 03 - DGR. 
La scurt timp, polițiștii deveni 
au depistat hoțul. El se 
numește Vasile Sav, este din 
Sulighete, nu are nici o 
ocupație, în schimb are 
antecedente penale. (V.N.)

Liceenii au răspuns îndemnului 
după ce au proiectat și filmul 
realizat în atelierul de profil, ca 
lucrare finală: “Demonstrație de 
modă Elytra". Un film de 9 minute 
pentru care 10 elevi români au 
muncit 9 zile, învățând de la colegii 
elvețieni cum poate fi realizată o 

peliculă, ei fiind și actorii și 
prezentatorii, și operatorii, și 
regizorii. Daniela Ioana Pisoiu, din 
clasa a Xll-a E: “Am simțit acolo o 
altă concepție despre viață, o grijă 
deosebită pentru mediu, pentru 
suflet, aceasta reflectându-se în 
relațiile cu ceilalți. La tineri am 
remarcat o anumită superficialitate 
în ce privește viitorul lor, poate și 
pentru că li se oferă totul. 
Posibilitățile lor materiale sunt mult 
superioare nouă, școala-i foarte 
bine dotată cu aparatură modernă 
pentru toate disciplinele, elevii au 
mai mult timp liber pentru muzică, 
teatru, sport. Nu sunt îngrădiți de 

• reguli, nu sunt încărcați cu materii, 
au drept de alegere, iar orarul este 

trebuie să te sacrifici într-un fel 
sau altul, dacă vrei să se 
realizeze ceva durabil.

- Am rămas să lucrez în 
Bunila avându-i pe bunici aici, 
ne spune Camelia Lucaci; 
altfel nu mă încumetam la 
pasul ăsta, pentru că e foarte 
greu, mai ales iarna, când 
abia avem cu ce ajunge...

într-adevăr, viața e aspră 
acolo sus, la Bunila, unde 
numai cu eforturi și 
tenacitate se răzbește, fie că 
pe umerii’unora apasă deja 
ani grei, fie că alții sunt la 
mijlocul sau chiar la 
începutul drumului. (G.B.)

)
/
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Qln gând și o 
poantă Qa

/Lașitate
"Lașitatea este lucrul pe 

. care tinerii îl iartă cel mai ‘ 
greu, căci, de obicei, ei văd' 

i în curaj meritul suprem și\ 
I scuza tuturor viciilor."

Pușkin i

Rugă
Un tânăr asistă ta mai multe I

I

I căsători civile și-și face cruce 1 
' zicând:

- Doamne fă ca să nu mă-\ 
I nsor niciodată. Și dacă mă însor, ' 

să nu mă înșele ne vasta. Și dacă I 
1 mă înșală, să nu aflu. Și dacă 1 

aflu, să nu mă supăr. Și dacă 
mă supăr, să nu-i spun ceva. Și\ 

I dacă-i spun, să nu se supere.
Și dacă se supără, să nu: 

I divorțeze!
X. V. V, s.. V X X. S

I 
I 
|
iI
I

de la 7-12, o pauză de prânz de 
două ore și apoi de la 14-16”. “Ei 
discută pe probleme școlare, 
intervine Elena Alina Dobre (clasa 
a X-a A), am asistat la orele lor de 
mate și engleză - se desfășoară 
pe bază de dezbateri, foarte utile”, 
“Eu am văzut cum se învață la | 
istorie - spune Ciprian Drăgan ■ 
(clasa a Xll-a D). Materialul a fost ! 

prezentat la TV și pe marginea lui ■ 
s-a discutat. Se explică fenomenul, I 
apoi se dezbate". Mircea Edu (clasa | 
a X-a B), foarte activ în atelierul cin- | 
ema, e impresionat de stilul de viață j 
al colegilor elvețieni, pentru care 1 
prezentul înseamnă totul, dar și de I 
deschiderea spre vest, spre | 
civilizație, prilejuită de acest schimb ■ 
de experiență. Despre această ! 

civilizație vorbește cu respect • 
Daniela Benza (cl. a Xl-a E), I 
impresionată și de regulile din familie | 
(meselede prânz și cină, la ore fixe, 
cu toți ai casei), dar și de imaginile 
de neuitat de la Lausanne, Berna, 
Liechtenstein, Viena, Budapesta, 
din alte marf orașe europene, 
despre care povestesc cu admirație 
Gosmin Lungu (d. a Xll-a B), Șerban 
Blagu (cl. a IX-a B) și alții din grupul 
celor 26 de liceeni pentru care 
schimbul școlar a însemnat: | 
informâre, cunoaștere, inițiere în | 
tehnicile foto, cinematografiei, . 
jurnalismului, vizitarea unor orașe • 
și obiective culturale de interes I 
internațional, locuri mirifice care dau | 
vieții frumusețe și constanță, a 
însemnat Prietenie.

O prietenie înfiripată la 
Lausanne, cu șanse de trăinicie, 
pentru că liceenii deveni încep 
pregătirile pentru a-și primi aici noii 
colegi.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

I
I
I
I
I
I

Lucia LICIU I
___________ I

“La ce bun atâta școală? Cu 
sau fără școală tot șomer 
rămân!”

Din perspectiva șomajului 
poate că ai dreptate, doar între 
șomeri sunt persoane cu 8 
clase și sunt cu studii 
superioare... Dorian știi care e 
diferența între ei? Cei cu studii 
minime au șanse minime. O 
diplomă certifică studiile 
făcute, poți să o folosești dacă 
ai ocazia dar poți face și munci 
inferioare studiilor făcute. Cu 
8 clase însă nu vei putea nici
când să obții un post unde sunt 
necesare sțudii superioare.

într-adevăr sunt mulți tineri 
cu diplome care fac munci 
necalificate dar fii sigur că își 
vor folosi diploma și 
cunoștințele acumulate în anii 
de facultate de îndată ce li se 
va ivi ocazia.

• Nu există fumător care să nu fumeze.
• Culmea ochilor: să ai ochii albaștri și să 

vezi stele verzi.
• O fată mare în casă este un prilej ca mama 

să iasă mereu la plimbare.
• Hoții cei mai mari sunt aceia despre care 

nu se știe nimic.
• Haina te face să fii om, iar uniforma să fi 

salutat.
« • Se întâlnesc deseori capete de vițel care 
nu se vând la măcelar.

K______ __ ______________________________________________________________________________

VAI\1 HALEIXI [XVII]
Al 11-lea disc al grupului Van 

Halen intitulat "Balance" a fost 
lansat pe piață la 4 februarie 1995 
intrând direct pe locul 1 în Bill
board (11.02.1995) și No.7 în UK 
(30.01.1995).

Balance are o durată de 51 
minute pe el figurând piesele: The 
Seventh Seal/ Can’t Stop Lovin’ 
You/ Don’t Tell Me (What Love Can 
Do)/ Amsterdam/ Big Fat Money/ 
Strung Out/ Not Enough/ After
shock/ Doin’ Time/ Balunchitherium/ 
Take Me Back și Feelin'. Eddie Van 
Halen încearcă să îmbună
tățească muzicalitatea grupului 
introducând pe Balance mai multe 
balade fără a omite însă solourile 
fioroase de chitară. Hagar s-a 
ocupat de textele pieselor, 
încercând să egaleze succesul 
lui Right Now el s-a axat pe 
problemele sociale, dovadă fiind 
piesa 
Don’t Teii 
Me (What 
Love Can 
Do), însă 
în cazul lui Amsterdam el a greșit 
știindu-se că acest oraș este un 
sanctuar al prostituției și 
afacerilor dubioase.

Primul extras pe single Don’t 
Tell Me (What Love Can Do) a 
figurat pe locul 27 în UK 
(16.01.1995) și a fost în heavy 
rotation pe MTV. După apariția 
single-lui Can't Stop Lovin' You 
(locul 33 în UK la 27.03 și locul 30 
în Billboard la 15.04.1995), o 
excelentă baladă ce a devenit 
power-play la posturile de radio 
din întreaga lume, grupul Van 
Halen a plecat într-un turneu 
promotional european alături de 
Bon Jovi. După câteva showuri 
în premieră în Japonia, în vara lui 
1995 Van Halen a avut un turneu 
american cu casa închisă, în timp 
ce în clasamente figura un alt 
single extras din albumul Balance, 
^balada Feelin’.

MUSIC BOX

Să nu crezi că anii de studiu 
sunt inutili, că oricum te paște 
șomajul.

Nu trebuie să vezi totul în 
alb sau negru. Viața e 
construită dintr-o infinitate de 
griuri, o mulțime de alterna
tive.

DIALOG™ 5))
Nimeni nu pretinde să faci 

imposibilul dar e de așteptat 
să faci cât de mult poți. Nu-i 
disprețui pe cei din vârf ci 
încearcă și tu să urci, luptă și 
cu siguranță vei culege 
roadele. A renunța doar pentru 
că există o eventuală 
perspectivă negativă nu mi se 
pare o soluție bună.

Ina DELEANU

Pe parcursul turneului presa de 
scandal a lansat din nou zvonul 
că David Lee Roth s-ar reîntoarce 
în grupul Van Halen motivând că 
Hagar ar consuma exagerat de 
mult alcool fiind angajat în diverse 
altercații publice, iar Roth a avut 
realizări discografice slabe fiind 
părăsit de grup. într-o conferință 
de presă Eddie Van Halen spunea: 
“Acum 10 ani Hagar l-a înlocuit pe 
Roth. Publicul nu l-a primit prea bine 
pe Sammy deși avea o prodigioasă 
■carieră solo și asta deoarece fanii 
mai sperau într-o revenire a lui Roth. 
Prin prestațiile sale remarcabile și 
faptul că știa să cânte la chitară 
Hagar a reușit să substituie 
acrobațiile și jocul de scenă al lui 
Roth, ajungând la rangul de rock- 
star. Hagar este un om de nădejde 
și este mult mai sobru decât Roth. 
Dintoată campania de presă 

singurul lucru 
adevărat este 
faptul că am 
terminat 
războiul per
sonal cu Roth. 

Acum mă pot întâlni cu el și să ne 
salutăm ca doi foști prieteni".

După câteva luni de odihnă în 
iunie 1996 cei din Van Halen au 
început lucrul la un best of ce va 
cuprinde și câteva piese noi. 
Alături de ei în studiouri a intrat 
ca invitat și David Lee Roth în 
vederea remixării vechilor hituri. 
Reconcilierea dintre Van Halen și 
Roth s-a produs în luna 
septembrie cu ocazia ceremoniei 
de decernare a premiilor MTV 
când vechii prieteni s-au 
îmbrățișat în aplauzele publicului. 
Chemat ca invitat Roth a reușit 
până la urmă să susțină partitura 
vocală în piesele noi incluse pe 
best of: Humans Being (de pe 
soundtrackul filmului Twister), 
Can't Get This Stuff No More și 
Me Wise Magic, (va urma)

Horia SEBEȘAN^



Cuvântul liber ===== 8 OCTOMBRIE 1998

ÎNCHIRIERI

jțjjțlMBTMupv’4*NNBlk
MATRIMONIALE |

• Bărbat în vârstă de 70 ani, cu 
pensie de 590.000 lei pe lună, caut 
femeie vârsta 60 ani, cu casă și fără 
copii. Adresa este Brad, Azilul de 
bătrâni. (8707)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând în Deva teren intravilan ■ 
cu anexe, accept și două rate. 
Telefon 217208. (3094)

• Vând teren DN 7 Deva, 3100 
mp, 35.000 lei/mp inclusiv TVA. 
Telefon 094/515487,222096. (5261)

• Vând casă, curte și grădină, 
Petreni. Informații Petreni, nr. 103. 
(3075)

• Vând casă, anexe, grădină în 
Șoimuș. Telefoane 230633, 247322. 
(3092)

• Vând urgent casă cu grădină, 
sat Batiz, nr. 115, Hunedoara. (5576)

• Vând casă, curte, grădină, apă, 
canal, gaz, telefon 054/241158 
(3405)

• Vând Lancia Thema, 2000 cmc, 
an fabricație 1987, înmatriculată, 
7000 DM, negociabil. Telefon 671656. 
(3104)

• Vând Volvo 760/ 1985 Fulf Op
tion Turbo Diesel motor nou. Telefon 
094/231962. (3098)

• Vând Dacia 1310 zero km, 
vitrină frigorifică Italia, ladă frigorifică 
400 I, casă marcat bani, cântar 
semiautomat nou, aragaz 4 ochiuri 
plită nou, 5 mese plus 20 scaune 
plastic noi. Telefon 221870. (3097)

• Cumpăr copiatoare vechi, 
dezafectate, pentru piese. Ofer între 
50-100 DM pe bucată. Relații la 
telefoanele 092/238348 sau 054/ 
713800. (OP)

• Vând triciclu electric pentru 
handicapați, fabricație 1989. Tel. 
668141, după ora 20 (3032)

• Vând mașină tricotat cu cartelă. 
Telefon 731590, zilnic, orele 9-16. 
(3101)

• Vând motocicletă Planeta 5. 
Informații telefon 730080. (3096)

• Cumpăr porumb știuleți, Rapolt, 
nr. 100. Telefon 669277. (7768)

• Cumpărtalon Ford Sierra, 4 uși, 
capacitate 1,6, zilnic, după ora 16. 
Tel. 717715 (5569)

• S.C. COKET SRL vinde îmbră
căminte, încălțăminte second-hand 
nesortată și sortată pe sezon, la 
prețuri accesibile. La peste o tonă 
cumpărată oferim transport gratuit. 
Informații Reșița, tel. 055/228282 sau 
092315826, 092315824. (OP)

• Ofer ouă de prepeliță pentru 
tratament. Vând cartofi roz. Tele
foane 623904, 214974. (5259)

• închiriez biliard. Vând mobilă 
dormitor, sufragerie, bucătărie, 6 
milioane. Telefon 260091. (3106)

• închiriez rochii de mireasă și 
accesorii, modele deosebite, pentru 
domnișoare deosebite. Orăștie, 
Primăverii, 19. (5734)

OFERTE DE
SERVICII JP

• Societate comercială anga
jează absolvenți promoția 1998. 
Solicitanții sunt rugați să trimită C.V. 
la căsuța poștală nr.22, Oficiul Poștal 
nr.6 Deva. (OP)

• Angajăm inginer vânzări în 
domeniul telecomunicațiilor, vârsta 
maximă 30 ani, domiciliul stabil în Deva, 
și gestionar cunoștințe gestiune pe 
calculator, vârsta maximă 30 ani, domi
ciliul stabil în Deva și telefon la domi
ciliu. Informații la telefon 214777 sau 
la sediul din Deva, Bdul Decebal, bl. P, 
mezanin. (3081)

• 1.500.000- 2.000.000 net/lună!!! 
D.S.Max Canada pregătește gratuit 
30 de persoane dinamice în noile 
divizii de marketing. Experiența nu 
este necesară. Fără limită de vârstă. 
Telefon 054/627527. (5423)

• Primim și oferim împrumuturi în 
lei și valută. Informații telefoane: 054/ 
219320; 094/504174; 092/373178. 
(3095)

• Primarul comunei Buceș orga
nizează concurs pentru ocuparea 
postului de gardian public, în data 
de 19 octombrie 1998, ora 10. 
Condiții de participare: 1. Studii: licelul 
sau școala profesională. 2. Stagiul 
militar satisfăcut. 3. Vârsta între 21- 
45 ani. Domiciliul în satele Buceș, 
Buceș Vulcan, Mihăileni. Primim 
numai bărbați. înscrierile se fac până 
în data de 16 octombrie, ora 14. 
(8800)

• S.C. QAB Deva angajează 
șofer-delegat. Condiții: Vârsta 
maximă 30 ani, experiență în distri
buție, permis de conducere cate
goria C, aspect fizic plăcut, dispo
nibilitate la efort prelungit. Relații la 
telefon 054/224880. (3112)

• S.C. Opac Design System 
S.R.L. Hunedoara anunță 
pierderea exemplarului nr.1 al 
facturii nr. 72030, seria HDACA. 
Se declară nul. (5573)

DECESE

DIVERSE

^COMEMORĂRI

• Azi, 8 octombrie 1998, se 
împlinește un an de când cruda 
soartă ne-a răpit pe cel mai bun 
soț și tată

CRIȘAN NICOLAE
Odihna cea veșnică dă-i-o 

lui Doamne/ Lumina fără sfârșit 
să-i strălucească lui/ Să se 
odihnească în pace. Soția și 
fiica. (3091)____________ '

• Cu adâncă durere în suflet 
familia Huber Dorel, Rodica și 
Adrian anunță împlinirea unui an 
de când ne-a părăsit pentru 
totdeauna scumpul nostru cum
nat și unchi

NICOLAE CRIȘAN
(3089)

• Cu nespusă durere în suflet 
familia lacob Marian, Maria și Radu 
amintesc pe această cale împli
nirea unui an de la trecerea în 
neființă a scumpului verișor

CRIȘAN NICOLAE
(3090)

• Se împlinește un an de la 
tragicul accident în urma căruia 
a decedat bunul și minunatul 
coleg și partener

CRIȘAN NICOLAE

SCHIMBURI DE 
LOCUINȚE

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

• Domnul Vișan Vasile, fost 
locatar al bl. 73, ap. 26, Al.Teilor, Deva, 
este citat la Judecătoria Deva în data 
de 13 octombrie 1998. (3099)

’ Bankcuwp Hunedoara-Deva, 
filiala Hațeg cheamă în judecată pe 
numiții Suciu Gabriel și Suciu Elena 
cu ultimul domiciliu în Cristur, str. 
Coloniei, nr. 140. Termenul de jude
cată este în data de 19 octombrie 
1998 la Judecătoria Hunedoara- 
Deva.

Iți vom păstra o veșnică și 
vie amintire. Adrian Dumitra și 
familia. (3100)

• îndurerate gânduri și la
crimi nesfârșite însoțesc tre
cerea a 40 zile de când dragul 
nostru preot

NICOLAE GHERMAN

• Schimb casă în Fizeș cu 
apartament în Deva exclus Micro, 
Dacia. Telefon 225578. (3102)

PIERDERI

ne-a părăsit pentru totdeauna. 
Amintirea sa o vom păstra 
veșnic în inimile și sufletele 
noastre. Comemorarea are loc 
sâmbătă, 10 octombrie, ora 
11.30 la Catedrala Ortodoxă Sf. 
Nicolae Deva. Familia. (3110)

• Cu aceeași durere și dor 
în suflet anunțăm împlinirea unui 
an azi, 08.10.98, de la des
părțirea de cea care a fost 
draga noastră

• Pierdut carnet șomaj pe numele 
Rostaș Alexandru. Se declară nul. 
(5575)

OPREAN VIORICA
din Bălata. Nu te vom uita 
niciodată și te vom păstra 
mereu în sufletele noastre 
îndurerate. Familia. (9342)

SUS
a trăit 
a murit 
a înviat

Proiecțiile vor avea loc în orașul Hațeg în zilele de: 
8,9,10 și 11 octombrie 1998, orele 18-20, 

.în următoarele locuri:
* Cinema Dacia, str. T. Vladimirescu
* Biserica Creștina Penticostală Betel, str. Progresului, nr.26
* Biserica Creștină Baptistă nr.1, str. Suseni, nr.35
* Biserica Creștină Baptistă nr.2, str. Timișoara, nr.26

Intrarea liberă - Filmul este distribuit de 
Alianța Evanghelică din România

• Cu adâncă durere, familia anunță 
decesul minunatului soț, tată, socru 
și bunic

ing. ILIE NEAMTU
o

înmormântarea va avealoc în 
Cimitirul Ortodox Eminescu, azi, 8 
octombrie, ora 13. (3109)

• Suntem alături de familia îndoliată 
și regretăm decesul

ing. ILIE NEAMȚU
Sincere condoleanțe și Dumnezeu 

să-l odihnească. Familia Bălan Petru. 
(3109)

• Regretăm decesul cuscrului 
nostru

ing. ILIE NEAMȚU
și suntem alături de familia îndoliată. 
Odihnească-se în pace. Familia Ani 
George din Rusca Montană. (3109)

• După o lungă și grea suferință 
s-a stins din Viață iubita noastră 
mamă și bunică

ANA TIMIȘ
în vârstă de 73 ani. Dumnezeu să- 
i odihnescă sufletul ei blând. Fiicele 
Liana Henț, Săndica Breaz, ginerele 
și nepoții Raul, Ramona, Geanina 
cu familia. înmormântarea va avea 
loc în cimitirul din str. Eminescu, 
vineri, 9 octombrie, ora 13.(3117)

• Suntem alături de prietenul 
nostru ing. Boca Virgil la marea 
durere cauzată de trecerea în 
eternitate a tatălui ^i transmitem 
sincere condoleanțe. Familia dr. 
Petrui și familia prof. Molnar. (3108)

• Familia îndurerată mulțdmește 
și pe această cale tuturor rudelor, 
prietenilor și vecinilor care i-au fost 
alături la greaua încercare pricinuită 
de pierderea celui care a fost

ing.SZANTOGAVRILĂ
din Călan. (5832)

S.C. 
HIDROELECTRICA 

S.A.
Sucursala 

Hidrocentrale Hațeg, 
organizează licitație pu

blică în vederea închirierii 
spațiului cu destinația 
“Bufet de incintă” din 
Hațeg, str. Progresului, nr. 
38 bis, județul Hunedoara, 
cu suprafața de 41,20 mp. 
Licitația va avea loc în data 
de 26.10.1998.

Informații suplimentare și 
documentele licitației se pot 
obține contra cost la sediul 
sucursalei din Hațeg, str. Pro
gresului, nr. 38 bis, județul 
Hunedoara, tel. 054/770782, 
începând cu data apariției 
anunțului și cel mai târziu 
până în data de 23.10.1998.

Universitatea de West "Vasile Goldiș" Brad
Organizeazăînl0.10.1998 concurs de admitere la:

Facultatea de Medicină, singura autorizată din țară prin HG 294/1997
Facultatea de Drept (acreditată definitiv)
Facultatea de Stomatologie
Facultatea de Marketing - Management - Informatică
Facultatea de Științe Umanist Creștine
Facultatea de Educație Fizică și Sport
Colegiul Universitar Pedagogic
Colegiul de Tehnică Dentară

(toate autorizate prin HG 294/1997)
Școala Postliceală de Ghizi de Turism
Școala Postliceală de Relații Publice
Școala Postliceală de Contabilitate ■ Informatică

Pentru Școlile Postliceale se pot înscrie și absolvenți fără Diplomă de Bacalaureat.
înscrierile pentru concursul de admitere se fada secretariatele facultăților  și colegiilor  in perioada 

30.09 ■ 09.10.1998, zilnic între orele 8 ■ 16. La Facultatea de Educație Fizică și Sport și la Colegiul 
Universitar Pedagogic, probele eliminatorii se vor desfășura în data de 09.10.1998. înscrierilepentru 
Școlile Postliceale se fac în Campusul Universitar, str. Feleacului, nr.1 a, imobil P+4, sala 8.

Informații suplimentare la tel: 057/256391, int. 18, Birou! relații cu publicul

DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM "4

Soluții Complete Pentru Biroul Dumneavoeitri

Sună bine. Pentru tine.

DEVA HAȚEG
Toptech DAB
Str. Andrei Mureșan nr. 1 Str. Sarmisegetuza nr. 8/2
tel. 054-231.781 tel. 054-777.537

* nu include T.V.A
DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM

* CONNEX

Te întrebi cum se poate să ai telefon și să rămâi cu banii în buzunar? Foarte simplu! 

De acum prin CONNEX GSM ai noul sistem de plată în rate CONNEX SMART și 

poți cumpăra telefonul Motorola d520 în șase rate lunare, avansul fiind de numai 89$*.  

în plus, până la 17 octombrie, beneficiezi de conectare gratuită pentru orice tip de 

abonament CONNEX GSM.

X



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA
COMUNICAT DE PRESĂ

începând cu data de 15 octombrie 1998, Crucea Roșie Română împreună cu Ministerul 
Sănătății și cu sprijinul Ministerului Educației Naționale vor desfășura o amplă campanie 
de mobilizare socială pentru vaccinarea antirujeolică, antirubeolică a copiilor între 7 și 18 
ani.

Majoritatea populației de 7-18 ani este cuprinsă în diverse forme de învățământ și a 
beneficiat de cel puțin o doză de vaccin, în această toamnă urmând să primească a doua doză 
(și ultima).

Atenționăm în mod deosebit persoanele care nu au fost școlarizate sau care au 
abandonat școala și sunt sub 18 ani, în special familiile de rromi sau familiile ai căror 
copii nu merg la școală, să se prezinte pentru vaccinarea GRATUITĂ împotriva rujeolei 
(fetele de peste 13 ani vor fi imunizate cu un vaccin combinat antirujeolic - antirubeolic).

Este foarte important ca în această campanie să fie cuprinși toți copiii, datorită 
pericolului apariției și răspândirii acestei boli contagioase extrem de ridicat.

Biroul Relații Externe, Mass-Media
------  — ' v

- ..... .. - — — ' ' ' ui

Consiliul local al municipiului 
Hunedoara

organizează
concurs pentru ocuparea ițrmătoarelor posturi vacante:

1. ARHITECT sau INGINER - specialitatea in construcții civile, industriale

COIMEL
Sucursala de Distribuție Deva

informează consumatorii casnici câ începând cu data 
de 1 octombrie 1998 se vor aplica următoarele tarife 
la energia electrica, avizate de GUVERNUL ROMÂNIEI 
- Oficiul Concurentei:<r

NR. 
CRT.

TIPUL DE TARIF TRANȘA 
0-50 

kWh/lunâ

TRANȘA 
51-100 

kWh/lunâ

TRANȘA 
>100 

kWh/lunâ
1. Tarif monom simplu: 225 540 560
2. Tarif monom diferențiat:

2.1. Tarif pentru consumul de energie 
electrică realizat între orele 6-22 din 
zilele lucrătoare de luni până vineri; 283 683 705
2.2 Tarif pentru consumul de energie 
electrică realizat între orele 22-6 de 
luni până vineri și pentru tot consumul 
din zilele de sâmbătă și duminică 117 283 290 ,

și agricole - 2 posturi
2. CONSILIER JURIDIC - studii superioare Juridice sau drept I 

administrativ -1 post.
Concursul se va organiza in data de 22 octombrie 1998, ora 9,00, la sediul 

Consiliului local al municipiului Hunedoara.
Informații suplimentare la telefon: 054.713766.____ J

MARI REDUCERI DE PRETURII 1

Nou an școlar, noi prețuri

BANCA “DACIA FELIX” S.A. 
CLUJ-NAPOCA
SUCURSALA ALBA-IULIA

scoate la licitație publică, prin Biroul 
Executorilor Judecătorești de la Judecătoria 
Petroșani, în data de 20.10.1998, ora 10,00:

- imobil “Carmangerie”, situat în localita
tea Vimpul de Sus, str. Gura Luncii, Galați, 
corn. Pui.

Informații la sediul Băncii “Dacia Felix” S.A. Cluj- 
Napoca, Sucursala Alba-Iulia, tel. 810786,810787.

COLEGIUL 
CONSOFT- 
COMPUTER 

Sibiu
Deschide în Deva 

cursuri de pregătire în In
formatică cu durata de un 
an școlar.

După absolvirea cursu
lui se obțin certificate sub 
egida Ministerului Educa
ției Naționale recunoscute 
de toate instituțiile din 
țară.

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

Firmă 
franceză
Angajează 

reprezentanți cu 
experiență în 

electrocasnice și 
electrotehnice

Salariu fix + 
comision + 
cheltuieli

C.V. la 
fax: 054/247978

Programarea filmelor pentru 
perioada 9-15 octombrie 1998

Patria-Deva - Armă mortală 4 (9-15)
V Flacăra-Hunedoara - Agentul 007 și Imperiul zilei 

de mâine (9-15)
■J Parăng-Petroșani - Armageddon - Sfârșitul lumii 

(9-12); Șase zile, șapte nopți (13-15)
V Cultural-Lupeni - Șase zile, șapte nopți (9-12); 

Armageddon - Sfârșitul lumii (13-15)
V Dacia-Hațeg - Legea e lege (9-12); Sărutul "dulce 

al răzbunării” (13-15)
V Zarand-Brad - Titanic (9-12); G.J.Jane (13-15)
V Patria-Orăștie - Sărutul "dulce al primăverii" (9- 

12); Moara cu noroc (13-15)

V Luceafărul-Vulcan - Un comando buclucaș* (9-11)
V Lumina-llia - Mortal Kombat 2 - Anihilarea (9-11)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
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î BANCA “DACIA FELIX” S.A.

CLUJ-NAPOCA
SUCURSALA DEVA

ANUNȚĂ:
Vânzarea prin licitație publica a următoarelor:
01. Apartament 2 camere, situat în Petroșani, str. Aviatorilor,

bl. 19B, ap. 46.
2. Apartament 2 camere, situat în Petroșani, str. Aviatorilor, bl. 36, ap. 18.
3. Apartament 3 camere, situat în Petroșani, str. Aviatorilor, bl. 17, ap. 25.
4. Apartament 3 camere, situat în Petroșani, str. Independentei,

bl. 24, ap. 3.
5. Apartament 2 camere, situat în Petrila, str. 8 Martie, bl. 20, ap. 41.
6. Apartament 2 camere, situai în Petrila, str. 8 Martie, bl. 19, et. 9, ap. 38.
7. Apartament 3 camere, situat în Petrila, str. 8 Martie, bl. 3, ap. II.
8. Apartament 2 camere, situat în Petrila, str. 8 Martie, bl. 3, ap. 2.
9. Apartamenl 2 camere, siluat în Petrila, str. 8 Martie, bl. 6, ap. 17.
10. Apartament 2 camere, situat în Lupeni, B-dul Păcii, bl. 2, ap. 38.

Licitația va avea loc la Biroul Executorilor Judecă
torești din Petroșani, în data de 20.10.1998, ora 10,00. 
UJ1. Chioșc-bar, anexe și teren intravilan în suprafață de 1250 mp, 

situate în Hunedoara, str. Ecaterina Varga, nr.13;
2. Apartament 3 camere, situat în Hunedoara, B-dul Traian, bl. 15, et.l, ap. 51.

Licitația va avea loc la Biroul Executorilor Judecăto
rești din Hunedoara, în data de 20.10.1998, ora 10,00. 
Informații suplimentare la sediul Băncii Dacia Felix S.A., 
Sucursala Deva sau la telefoanele: 226367 si 220796.V- ■ - • —<-

PRELUĂM 
ORDINE RENEL- 

VflRIflNTE
' ’ RELAȚII LA • 

TELEFOANELE:
092 - 260874 
094 - 581260 
094 - 581261

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

Stocuri limitate!

IZVORUL 
MINUNILOR
0,5 1 - 1.200 lei
1,5 I - 2.100 lei
2 1 - 2.700 lei

1,5 1 - 3.800 lei
2 I - 5.000 Iei

0,5 1 -1.800 lei
1,51 -3.600 lei
2 1 - 4.700 lei

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

(Prețurile nu includ TVA.)

TRflNSILVflNIfl GENERAL IMPORT-EXPORT
prin depozitele sale din:

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

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

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

DE ABONAMENT ÎN PRIMELE 2 LUNI
■ TOMBOLĂ
■ LOTERIE

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

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

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

■ DAEWOO - PHILIPS, ORĂȘTIE, str. Eroilor, bl. A, 
parter, tel./ fax: 054247955.

SOCIETATEA Ji 
COMERCIALA 

COn/T7UCT 
✓"UL. DGI64

PROIECTARE-CONSTRUCȚII-AMENAJĂRI INTERIOARE-IMPORT 
& COMERCIALIZARE MATERIALE DE CONSTRUCȚII

SOCIETATEA COMERCIALĂ
ASAR CONSTRUCT SRL DEVA

-L

Achiziționează en gros europaleți standard (1200 x 800 mm) folosiți. 
Relații la tel/fax 054 - 214950 sau tel. 094 - 611423



8 OCTOMBRIE 1998to [ Cuvântul liber

Modificări și pentru 
confortul elevilor

La Școala 
Generală 

Vata de Jos
♦

Sa fie vinovata doar 
trecerea sezonului?

(Urmare din pag. 1)Șantierul din spatele Școlii 
Generale Vata de Jos te duce cu 
gândul la o extindere a spațiului 
de învățământ, .în realitate este 
vorba de viitoarea centrală termică 
a școlii. Când spațiul va fi gata și 
cele două cazane adăpostite de el 
achiziționate, va intra in funcțiune 
noul sistem de încălzire. 
Deocamdată s-au montat 
caloriferele în școală și s-a 
schimbat structura, țevile actuale 
fiind din material plastic căptușit cu 
aluminiu în interior, specialiștii 
garantăndu-le o 
viață de un secol. 
Față de vechea 
instalație, care a 
încetat să funcțio
neze înainte de a 
împlini trei decenii, 
actuala prezintă 
avantaje deosebite.
Cum e posibil ca noua sursă de 
căldură să nu devină funcțională în 
această toamnă, s-au asigurat 
lemnele necesare pentru a se face 
foc în sobele pe care școala le-a 
folosit în ultimii 4 ani.

Realizarea acestei investiții, 
spune dl Sabin Selagea, directorul 
Școlii Generale Vața de Jos, este 
meritufdlui Gheorghe Rus, "un 
primar foarte harnic", care s-a 
ocupat foarte mult de acest lucru. 
Și tot prin strădania primarului va fi 
soluționată și "problema- 
problemelor", adică transportul 
'elevilor de pe sate la școala de 
centru. Un microbuz de 18 tocuri va 
circula pe 2 rute: Vața de Jos - 
Căzănești și Prăvăleni - Ciungani, 
ducând elevii de acasă la școală și 
retur.

Am prezentat întâi aceste 
schimbări care aduc confort pentru 
elevi, atât pentru că asemenea 
îmbunătățiri nu se întâlnesc în prea

multe școli, cât și pentru că alte 
înnoiri sunt comune întregii 
populații școlare. Și aici, ca în 
întregul învățământ românesc, 
elevi și dascăli se acomodează 
din mers cu noua structură a 
anului școlar, cu actualul sistem 
de notare (cu calificative pentru 
ciclul primar sau cu note 
însumând numărul orelor pe 
săptămână la respectiva materie 
plus unu, cu teza care va 
reprezenta doar un sfert și nu 
jumătate din media finală, cu 

teste și evaluări 
diferite de cele de 
până acum). îi 
încântă desigur pe 
copii faptul că după 
actualul sistem de 
notare se elimină 
discriminările 
provocate de premii

(când departajările erau făcute 
pentru diferențe de sutimi la 
medii), că pot primi diplome și cei 
care se evidențiază la o singură 
disciplină, de pildă. La Vața 
elevii au optat mai ales pentru 
engleză și matematică distractivă 
și atât ei cât și părinții și dascălii 
lor sunt receptivi la schimbările 
survenite. Introducerea unei limbi 
străine la clasele mici e 
deocamdată o dorință imposibil 
de realizat în cele 13 sate ale 
comunei. Poate va fi împlinită 
peste câțiva ani. Până atunci se 
studiază limba franceză doar la 
școlile din Târnava și Brotuna.

Toate manualele școlare 
există și sunt în posesia elevilor. 
Ei învață ceea ce li se predă la 
școală iar dascălii lor mai 
studiază încă pentru a răspunde 
bine exigențelor actuale.

Viorica ROMAN
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AGRICOLE PERFORMANTE

de câte 500.000 lei, dar și altele 
mai slabe.

La doar câțiva pași un alt 
magazin, al S.C. Zahana Salicom, 
desface mărfuri alimentare. Prea 
multe n-am aflat de la singura 
persoană care încasa valoarea 
mărfurilor deoarece, cum 
recunoștea, “nu știu, că eu doar 
înlocuiesc pe cineva". Clienți, doar 
unul. Nici restaurantul “Perla", de 
alături, al aceleiași societăți, nu se 
bucura de prea mulți... oaspeți. “în 
sezon am avut lume multă - 
spunea ospătara-barman Elena 
Popa. Acum merge slab".

Mai optimistă era dra Viorica 
Cristea de la barul S.C. Cărei 
Grup (patron Horațiu Covaci din 
Alba lulia). “Avem clienți pentru 
că este deschis non-stop. Vin 
atât cei aflați în stațiune, cât și 
localnici". Se vindeau băuturi, 
țigări, sucuri, cafele și... pâine. 
Cât despre adaosul comercial 
practicat n-am aflat nimic 
deoarece nu se știa. Volumul 
vânzărilor zilnice a scăzut însă 
la un milion de lei față de trei 
milioane de lei în sezon.

S.C. "Agrement" SRL este 
acum numele restaurantului ce a 
aparținut cândva OJT și preluat 
apoi de însuși șeful de unitate, dl 
Silviu Pașca. Se păstrează aici 
bunele obiceiuri - adică se 
gătesc felurite mâncăruri calde 
la comandă. Tot un bun și vechi 
obicei este acela al bunei serviri. 
Personalul manifestă amabilitate 
față de potențialii consumatori, 
respectiv vânzătoarea Domnica 
Toma, care vindea și încasa 
contravaloarea produselor în 
ziua documentării noastre, fiind 
receptivă față de solicitările 
clientelei.

"Avem noroc cu cei care 
vin la tratament în stațiune, că 
altfel n-am supraviețui" - 
spunea dna Cristina Voinea, de 
la magazinul general al 
cooperației de consum.

Cu toate că în aprovi
zionare se găseau felurite 
textile și articole de papetărie, 
care în alte magazine nu erau, 
vânzătoarea nu prea avea de 
lucru. Se aprecia că vânzările 
vor scădea în această lună cu 
4-5 milioane de lei.

Comerțul în stațiune, cum 
am văzut, răspunde în general 
exigențelor în privința diver
sității de articole oferite și, pe 
alocuri, a prezentării și 
expunerii acestora. Plăcut 
aranjate erau produsele și la 
magazinul S.C. Sara SRL.

Cu mici excepții, recepti
vitatea față de cei care trec 
pragul prăvăliilor este însă la 
cota zero, iar interesul față de 
aspectul zonelor verzi din față 
aproape Inexistent. Să fie oare 
vinovată trecerea sezonului 
estival care a lăsat parcă o 
notă de melancolie, de 
nepăsare, de liniște peste tot? 
Aflasem de la .unele 
interlocutoare că în lunile de 
vară centrul stațiunii este 
împânzit de tarabe venite din 
diferite orașe, că cei care fac 
comerț aici în mod obișnuit nu 
sunt protejați deloc față de cei 
care vin din afară. Dar până la 
revenirea acestora, mai este 
timp pentru o revigorare a 
comerțului. Chiar se speră că 
așa va fi, de vreme ce însăși 
stațiunea.a început să se pună 
pe picioare, tot mai mulți 
pacienți veniți din diferite părți 
ale țării solicitându-i serviciile.

CASA AUTO TIMIȘOARA
partener autorizat pentru zona de 
vest a României vă oferă:

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

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

‘'COMEDIA ERORILOR”
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cu câțiva colaboratori cărora le 
livrează, la cerere, câte 40-50 
de purcei săptămânal. Deoarece 
acum există un surplus la oferta 
de purcei pe piață față de 
cerere, s-a ajuns în situația ca o 
parte din produșii obținuți să fie 
omorâți la 3-4 zile după tătare, 
când se face castrarea lor.

Pământul ce îl deține are ca 
structură anuală de culturi: 100 
ha pentru grâu (din care o parte 
este din soiuri speciale pentru 
paste făinoase, acesta fiind 
livrat unei firme spaniole), 50 
pentru orz, 25 , .feclă de
zahăr, 25 pentru rapiță de ulei 
și/sau îngrășământ natural, alte 
20 ha sunt destinate unor culturi 
de trifoliene. Mai menționăm că 
50 de ha din suprafața destinată 
grâului este ocupată cu soiuri 
pentru producerea de sămânță.

Vorbind despre tehnologii și 
despre producții, am reținut 
faptul că pe lângă o rotație 
științifică a culturilor și înca
drarea lucrărilor în perioadele 
cele mai bune, corefete cu 
fertilizarea și erbicidarea 
corespunzătoare, au fjcut 
posibil ca la grâu recolta medie 
să depășească 9000 kg la ha, 
existând suprafețe pe care 
recoltele au ajuns la peste 
11000 kg la ha, ceea ce arată 
că potențialul productiv al 
pământului se folosește intensiv.

Rezultate notabile s-au 
înregistrat și la cultura sfeclei 
pentru zahăr, unde producția s- 
a ridicat la 60000 kg rădăcini la 
ha. Neavând consumatori 
interni pentru tăițeii ce rezultă 
de la prelucrarea sfeclei,

aceștia sunt exportați în 
Olanda la 14 DM/tonă.

Discutând despre prețuri, 
dl Wald spunea că prețul pe 
care îl primește pe tona de 
grâu este de 230 DM (ceea ce 
înseamnă mai mult de 1200 lei/ 
kg). Cu privire la rentabilitate, 
interlocutorul a precizat că 
profitul net ce îl obține în acest 
an este de 1000 DM/ha la 
cultura grâului și de 3000 DM 
la sfecla de zahăr, câștigul 
depinzând, evident, de nivelul 
producțiilor realizate.

întrebându-l despre dotare, 
dl Wald spunea că are toată 
gama de utilaje, în afară de 
combină, care este cumpărată 
de către 30 de asociați, care 
au împreună 1500 ha cultivate 
cu păioase. La cei 44 de ani ai 
săi, interlocutorul zicea că de 
când se știe a lucrat tot în agri
cultură, ziua, noaptea, de 
sărbători, atunci când timpul a 
impus, să facă toate lucrările 
fără reproș. Fiul său se 
pregătește la școală să preia 
ștafeta când va fi cazul.

Având agricultura în sânge, 
cum se zice, dl Wald a 
demonstrat acest lucru și cu 
ocazia venirii în județul nostru, 
dorind să urmărească 
personal modul cum purceii pe 
care îi vinde se comportă pe 
perioada unui transport ce a 
durat 27 de ore. El și-a dat 
seama cu acest prilej că și la 
noi sunt oameni dornici să 
ajungă să practice agricultură 
performantă. Ne lipsesc, însă, 
deocamdată, condițiile fi
nanciare și materiale. Vom 
vedea ce ne rezervă viitorul. J

A
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costume de import, preferă 
mașinile germane și cravatele 
italiene. Iar restul este 
demagogie...

Problema României este una 
mult mai gravă, de profunzime: 
este faptul că după 50 de ani de 
totalitarism, ne-am dezvâțat să 
mai fim liberi, ne-am dezvățat că 
a* *vem  răspunderi, dintre care 
prima este răspunderea pentru 
țara în care trăim, indiferent dacă 
numele nostru se termină în 
“eseu” sau ba. Asta înseamnă să 
respectăm un același cod moral, 
același cod de valori, să 
împărtășim același respect 
pentru instituțiile statului, să ne 
respectăm munca, să ne 
respectăm pe noi și să-i 
respectăm pe ceilalți pentru ceea 
ce sunt și ceea ce fac... Mai 
înseamnă să lucrăm astfel încât 
să putem fi mândri că pe 
produsul realizat de noi scrie: 
“Fabricat în România”, iar când 
intrăm într-un magazin să 
cumpărăm cu precădere 
produsele românești, deoarece 
atunci vom da de lucru 
muncitorilor români și nu celor 
germani sau americani, sau mai 
știu eu cui... Mai înseamnă să 
păstrăm natura curată, oriunde 
ne ducem, iar malurile lacului 
Cinciș, de exemplu, să nu arate 
ca o groapă de gunoi. Mai 
înseamnă să păstrăm orașele 
curate, să fim amabili, serviabili 
cu ceilalți, pentru ca să ridicăm 
cu adevărat prestigiul țării. 
Imaginea României nu se creează 
prin campanii publicitare plătite cu 
milioane de dolari, ci o creăm noi,
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mileniu III
“ceas de ceas și zi de zi", 
astfel cum ne purtăm, astfel 
cum lucrăm, astfel cum trăim. 
Dacă continuăm cu mania 
persecuției, cu auto-victi- 
mizarea, cu căutarea de 
dușmani, nu avem nici o șansă 
de ridicare economică. Criza din 
România este în primul rând o 
criză morală, iar fără 
soluționarea ei, nu avem șanse 
de dezvoltare. Nu se pune 
problema dacă suntem sau nu 
în Europa... însă se pune 
problema dacă putem fi 
acceptați într-un organism 
european, în care există un 
standard economic, un 
standard de moralitate, un 
standard de respect pentru 
instituțiile statului, și de ce nu, în 
primul rând, un standard de 
respect pentru noi înșine. Dacă 
noi înșine nu ne respectăm și 
nu ne onorăm calitatea de 
cetățeni, de oameni, de 
europeni, atunci nu putem 
aștepta respect nici de la alții. 
Să nu uităm că suntem cu toții 
oameni, și, în primul rând, 
cetățehi români, care au datoria 
de a lăsa în urmă o țară 
sănătoasă din punct de vedere 
moral, economic și ecologic, 
pentru copiii noștri, pentru 
generațiile viitoare. Ca atare să 
ne respectăm țara și să trăim 
astfel încât ea să fie 
respectată și de ceilalți, nu 
pentru că noi o cerem imperativ, 
ci pentru că impune respect 
prin ceea ce facem noi, prin 
exemplul pozitiv pe care îl vom 
da. Iar pentru aceasta, fiecare 
din noi este responsabil în fața 
sa însuși, în fața țării, și, de ce 
nu, în fața lui Dumnezeu...

l?Vupă ce cu câteva luni în 
Scurmă Casa de cultură din 

Deva găzduia (ce-i drept, cu un 
public puțin numeros) specta
colele cu piesa “Falstaff" (după 
W. Shakespeare) ale Teatrului 
Național din Cluj, iată că la înce
putul acestei săptămâni actorii 
teatrului clujean au evoluat din 
nou pentru spectatorii deveni, de 
această dată în fața unei săli 
pline.

Oferta scenică a fost din 
același “registru" Shakespearian - 
“Comedia erorilor", o creație tipică 
pentru începutul carierei 
dramatice a celui care a marcat 
apogeul Renașterii engleze. 
“Shakespeare este întotdeauna 
viu și actual, întotdeauna intere
sant de descoperit. "Comedia 
erorilor" este o piesă de manie
rism teatral, cu personaje și situații 
vii, dar totuși un joc, un joc teatral", 
apreciază Borna Baletic (Croația), 
care a asigurat direcția de scenă 
(apreciere consemnată în 
programul spectacolului).

Cheia acestei savuroase 
comedii o reprezintă perechea 
gemenilor - stăpân și slugă 
(Antipholus și Dromio) - una din 
Efes, cealaltă din Siracuza, tipuri 
cu caractere și statute sociale și 
civile diferite; de aici„o întreagă

serie de confuzii și încurcături, 
derulată pe scenă cu dinamism 
și convingătoare vigoare, 
prestația personajelor principale 
și caraghioslâcul situației fiind 
de altlfel aplaudate pe alocuri la 
scenă deschisă. Ca în orice 
comedie shakespeariană, există 
și aici o latură serioasă iar ceea 
ce caracterizează scriitura dra
matică a piesei este “desă
vârșita ei geometrie, echilibrul și 
simetria dramaturgică a textului 
scris”.

Recunoscându-le nu doar 
calitățile artistice, ci și meritul de ; 
a le mai fi potolit dorul de teatru, 
devenii i-au răsplătit cum se 1 
cuvine, am zice noi, pe actorii 
clujeni: Dorin Andone
(Antipholus din Efes), Marius 
Bodochi (Antipholus din 
Siracuza), Doru Surcel (Dromio 
din Efes), Dan Chiorean (Dromio 
din Siracuza), Viorica Mischilea | 
(Adriana), Ileana Negru 
(Luciana, sora ei), Gheorghe 
Nuțescu, loan Isaiu, Marin 
Aurelian, Petre Băcioiu, Frederik 
Slavici, Melania Ursu, Anton 
Tauf, Ion Marian, Maria 
Munteanu, Petre Dondoș și 
Virțțil Muller (decor T.Th. Ciupe, 
costume Clara Labancs).

Georgeta BfRLA

Un public numeros și avizat a 
onorat vernisajul expoziției 
personale de intarsie a dlui ing. 
Corneliu Arsin, expoziție orga
nizată în foaierul Casei municipale 
de cultură, în cadrul “Serbărilor 
Cetății". în alocuțiunea de 
deschidere a manifestării, dl prof, 
loan Sicoe, consilierul șef al 
Inspectoratului Județean pentru 
Cultură, a remarcat profesio
nalismul în arta intarsiei al 
autorului celor 120 de lucrări 
expuse, mulțumind celor care au 
făcut posibilă punerea în .valoare 
a muncii de decenii a artistului: 
S.C. Minexfor SA, directorului 
acesteia, dl ing. Nicolae Țandrău.

"Minexfor a dorit să scoată la 
iveală aceste lucrări extraordinare 
ale colegului nostru, care se vor, 
totodată, un mesaj adresat tinerei 
generații de a respecta frumosul, 
valorile create de înaintași, de 
părinți", a spus directorul societății, 
ing. Nicolae Țandrău, mulțumind 
publicului pentru prezență și în 
mod special foștilor colegi - suitei 
de ingineri șefi veniți la

sărbătoare. Stăruind asupra 
limbajului artistic dificil în care s- 
a exprimat cu măiestrie autorul 
expoziției, dl Vasile Golban, 
doctor în estetică, director în 
Ministerul Culturii, a apreciat 
manifestarea ca un moment 
marcant al Serbărilor Cetății, 
încheindu-și intervenția prin: 
"Mulțumesc acestui spirit deschis 
care a reușit să ne ofere, prin 
măiestria demersului său 
artistic, idei emoționante".

Emoționantă a fost întreaga 
manifestare care l-a avut ca 
protagonist pe artistul - ing. 
minier pensionar Corneliu Arsin. 
Lucrările sale - cu temă 
religioasă, istorică, minieră, 
peisaj sau natură statică - 
vibrează și prin suavul dans al 
liniei gravate în culorile lemnului, 
iar icoanele, peste 60 la număr, 
au - așa cum mărturisea 
reputatul artist plastic Nicolae 
Adam -savoarea simțirii. “Se 
pare că ea nu mă lasă să mă 
desprind de ele”.

Lucia LiCiU

Ziar editat de 
CASA DE PRESĂ Șl 
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