
Jurong se va înfrăți cu 
municipiul Drăștie

Recent, cu ocazia unei 
vizite în China a conducerii 
Asociației de prietenie 
româno-chineze - Filiala 
Hunedoara ia Jurong s-a 
semnat un protocol ce are 
în vedere înfrățirea 
orașului chinez cu 
municipiul Orăștie. Pentru

semnarea actului de 
înfrățire a celor două 
orașe s-a început 
întocmirea documentației 
necesare, urmând ca 
actul oficial să fie semnat 
în acest sens de către 
autoritățile din Jurong și 
Orăștie. (C.P.)

COTIDIAN INDEPENDENT

Județul 
Hunedoara

Mai mult gaz și apă 
la Hațeg

în ultima perioadă la Hațeg au fost finalizate 

lucrările pentru introducerea gazului metan la 
alte 140 de familii.

De asemenea, în jur de 30 de familii din Hațeg 
au primit recent apă rece, după ce s-a realizat 
reparația capitală la coloană.

în luna ianuarie au demarat și lucrările de 
introducere a apei potabile în Silvașu de Jos.
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Ultima mineriadă
• Guvernul face noi 

promisiuni
•Un protest nemotivat, 

cu un sfârșit dramatic
• Miron Cozma a mers 

“până la capăt”, în cătușe
• în Valea Jiului, 

mineritul nu dispare

Minerii sunt oameni ca 
oricare alții. Mai buni sau 
mai răi, mai liniștiți sau mai 
agresivi, Vnai cumpătați 
sau mai risipitori, mai 
joviali sau mai încruntați, 
mai..., mai... Specificul 
muncii lor însă - la sute de 
metri sub pământ, în 
condiții grele de lucru și cu 
permanenta amenințare a 
întunericului - i-a abrutizat 
pe cei mai mulți dintre ei, 
le-a inoculat sentimentul 
periculos că sunt cei mai 
puternici și că li se cuvin 
multiple privilegii. Pentru 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață, minerii 
Văii Jiului s-au revoltat în 
repetate rânduri: în 1929 și 
1977, în 1990 și 1991, în

• i

1999 - de două ori în 
două luni.

Din păcate, protestele 
lor din ultimii nouă ani au 
depășit barierele unor 
revendicări sindicale, 
economice ori sociale, 
trecând în zona politicului, 
fiind încurajate de forțe 
politice. Asta a făcut ca ei 
să triumfe, să 
nesocotească legile țării, 
să lovească dur 
dreapta și în stânga, 
producă distrugeri, 
răstoarne guverne, să 
creadă invulnerabili. Au 
fost și recompensați 
pentru asemenea fapte 
reprobabile, chiar li s-au 
adus mulțumiri. Numai că 
după 1989, de când și în 
România se încearcă 
așezarea unui stat de 
drept, cu recunoașterea 
libertăților cetățenilor și 
respectarea legilor țării, 
fapte precum cele comise 
de o parte din minerii Văii 
Jiului din 1990 încoace 
intră sub incidența legilor 
și sunt pedepsite ca atare.

Și cum fiecare din

Dumitru GHEQNEA
(Continuare în pag. 3)
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Eolgota frângerii 
pe roată

Februarie. Luna cea de pe 
urmă, ce prinde să răsară din 
coama de gheață a iernii.

E ultima de amorțire, mocnind 
dantelăria exuberantă a unor 
capricii de viscole albe și 
avalanșe de troiene prin care 
acum, în ultimul ei ceas, fiara 
hibernală se încrâncenează să 
biruie în somn făptura aceea 
plăpândă a unui anotimp 
nenăscut, insinuată doar de 
așteptarea verde a ierbilor și visul 
de floare al mugurilor ori, poate, 
de răsuflarea aburindă a gândului 
de primăvară din inima de sevă 
a pădurii. Cei bătrâni o numeau 
simplu: „Făurar'’.

Pentru noi, cei de aici, acum, 
în luna lui februarie, ne încearcă 
din nou aducerea aminte a 
secundei supreme când, în urmă

cu 214 ani, la Bălgrad răstignitu- 
s-a povara de trup a lui Horea 
și Cloșca în purpura de sânge 
a frângerii pe roată. Reînvia 
atunci, prin sacrificiul acestor 
mucenici ai dreptății, speranța 
căci mereu se vor mai naște 
„Crăișori” care să ducă, pentru 
cei mulți și obidiți, steagul 
credinței într-un viitor liber în 
colțul acesta de țară plămădit 
din trupul vechii Dacii.

Vom evoca în cele ce 
urmează momente ce au 
dobândit atributul de lumină al 
neuitării - execuția 
căpeteniilor Revoluției de la 
1784 și unele aspecte 
ulterioare așa cum se reflectă

Dorin PETRESC
(Continuare în pag. 8)

Producătorii agricoli se confruntă cu 
serioase greutăți

Un ajutor real ar fi și 
garantarea preluării 

recoltei
Discuție cu dl ing. Iustin Vasiu, 

manager al SC Agromec Cîrnești
O preocupare aparte, 

toate 
financiare 
firmelor mici și mijlocii, pe 
care au avut-o salariații de 
la SC Agromec Cîrnești, a 
fost cea privind pregătirea 
utilajelor agricole pentru a 
realiza volumul de lucrări 
agricole pe cele 150 de ha 
ce sunt lucrate în zonă 
sub formă de arendă, cât 
și a altor solicitări ale 
proprietarilor de pământ. 
Pe lângă aceste prestații - 
cum îmi spunea inter
locutorul - Agromec mai

greutățile 
provocate

pune la dispoziția 
producătorilor agricoli 
îngrășăminte chimice și 
pesticide, care sunt 
distribuite prin firma 
Nirvana, practicând 
prețuri fără adaos 
comercial. în același 
timp se asigură 
efectuarea lucrărilor 
specifice fertilizării și 
aplicării pesticidelor.

A consemnat
Nicoiae TÎRCOB

(Continuare în pag. 3)
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DIFICULTĂȚILE 
ADMINISTRĂRII UNEI
GESTIUNI FARA LAC Al

REP.: D-le inginer, în ultimii 
ani lucrătorii din cadrul Regiei 
Naționale a Pădurilor au suferit 
o permanentă degradare de 
imagine. Sunt deja fapte extrem

directori și brigadieri silvici 
din cadrul actualei Regii 
Naționale a Pădurilor, 
realizări ce depășesc cu mult 
veniturile lor “nesubterane".

Dialog cu dl ing. Eugen Ognean, inginer șef, 
și Cristinel Florin Costea, tehnician silvic 

in cadrul Ocolului Silvic Ilia

de cunoscute defrișările 
abuzive ce au avut loc în sudul 
și nordul țării afectând, pe 
suprafețe întinse, patrimoniul 
silvic. Pe de altă parte 
persoanele ce au dreptul, con
form Legii 169, la o suprafață 
de pădure, îi acuză pe unii 
reprezentanți ai Regiei că, pe 
principiul “după noi potopul", 
acționează în exploatarea 
nerațională a viitoarei lor 
proprietăți. Sunt, de asemenea, 
foarte populare impozantele 
realizări imobiliare ale unor

Cum comentați aceste 
aspecte?

E.O.: Pentru că tot acționez 
în domeniu, aș spune că nu 
există pădure fără uscături. Din 
fericire, la Ocolul Silvic llîa nu 
ne-am confruntat cu astfel de 
fapte condamnabile. Și ca să 
lămurim complet rolul unui ocol 
silvic trebuie făcută precizarea 
că pădurarii nu defrișează. Am 
oroare de termenul acesta,

A. SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. 8)

Fără căldură ne descurcăm, dar fără 
un loc de muncă viața-i tot mai grea 

miliarde lei. în consecință, au 
crescut și datoriile societății 
noastre către RENEL (1,9 miliarde 
lei plus 2 miliarde lei penalități) și
Romgaz (1,8 miliarde lei). Pentru 
a ieși din acest cerc vicios și a

La începutul iernii orașul 
Călan era pradă înghețului. 
Asociațiile de locatari aveau 
datorii foarte mari (3,9 miliarde lei) 
către SC Hidro Term Trans. La 
rându-i SC Hidro Term Trans 
avea peste 1,1 miliarde lei datorii 
către Romgaz, motiv pentru care 
regia hotărăște sistarea agentului 
primar necesar pentru 
asigurarea încălzirii. Din cauza 
acestor debite nici populația, nici 
SC Hidro Term Trans nu erau 
îndreptățite să protesteze 
împotriva hotărârii Romgaz. A 
fost nevoie de greva liceenilor 
de la Grupul școlar din localitate 
și de intervenția Primăriei pentru 
deblocarea negocierilor, stabilirea 
unui grafic de reeșalonare a 
datoriilor și începerea furnizării 
căldurii.

Restanțe, blatiști, 
debranșărl

Proporțional cu agonia

Combinatului Siderurgic și 
populația orașului Călan este 
săracă. Banii din ajutoarele de 
șomaj abia le ajung oamenilor 
pentru traiul zilnic. Astfel că 
pentru multă lume achitarea

zi
ANCHETA SĂPTĂMÂNII

taxelor comune rămâne vrând- 
nevrând pe locul doi. în aceste 
condiții, bineînțeles că graficele 
de încasări de la asociațiile de 
locatari și cel privind 
reeșalonarea datoriilor stabilit cu 
Romgaz nu au putut fi 
respectate. Ștefan Burian, 
directorul SC Hidro Term Trans, 
ne relata că: "în loc să scadă, 
debitele asociațiilor de locatari 
au crescut atingând la 31 
decembrie '98 patru miliarde lei, 
la fel ca și cele ale agenților 
economici care au ajuns la 2,7

nu fi obligată să oprească 
furnizarea căldurii, conducerea 
SC Hidro Term Trans a organizat 
împreună cu Primăria ședințe cu 
asociațiile de locatari pentru 
recuperarea datoriilor. Dar cum 
rezultatele au fost nule, începând 
de joi, 11 februarie a.c., s-a trecut 
la debranșarea rău platnicilor, 
împreună cu gardienii publici s-a 
intrat în apartamentele 
restanțierilor și au fost blindate 
apa rece, apa caldă și căldura. 
Sperăm astfel să îi determinăm 
pe cât mai mulți să-și plătească

taxele comune pentru a nu 
ajunge în asemenea situații 
neplăcute. De asemenea, 
pentru reducerea costurilor, 
intenționăm efectuarea unui 
recensământ pentru eliminarea 
blatiștilor. Față de evidențele 
Primăriei la noi sunt declarați 
cu aproximativ 3000 de oameni 
mai puțin. Astfel, totalul 
cheltuielilor se împarte la un 
număr mai mic, iar taxele sunt 
mai mari. Dacă îi vom descoperi 
pe acești blatiști va scădea 
automat și nivelul taxelor 
comune".

Căldură cu porția
Conducerea SC Hidro Terni 

Trans susținea că se 
furnizează căldură și apă caldă 
pentru toate asociațiile din

Ciprian MARÎNUȚ
(Continuare în pag. 8)
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Sâmbătă 
20 februarie 
TVR l

9.30 Ba da! Ba nul 
(emisiune pentru copii) 
11.00 Ultima bătălie pentru 
Univers (f. pt. copii SUA 
1995) 14.00 Info-Magazin
14.30 Video Magazin 16.25 
Expres muzical 16.55 Rugby 
Turneul celor 5 națiuni
18.55 Teleenciclopedia
19.45 Săptămâna sportivă 
20.00 Jurnal. Meteo 20.30 
Prada (s. SF SUA ’95, ep. 5) 
21.25 Mare ți-e grădina! 
(cabaret TV) 22.30 Coasta 
Iul Aaam (co. SUA 1949)

TVR 2
8.30 Sporturi extreme 

(do) 11.25 TVR Timișoara
13.30 Actualitatea culturală
14.35 Arii din operete 16.00 
Țiganca (s, ep. 136) 16.45 
Santa Barbara (s) 17.30 
Tradiții 18.00 Planeta Ci
nema (r) 18.50 Bijuterii 
muzicale 19.00 Istorie, 
memorie, recuperare 19.30 
loan Holender, directorul 
Operei din Viena (do) 20.30 
Teatru TV prezintă: „Birlic" 
22.40 Ateneu

ANTENA 1
9.00 Animal Show (s)

9.30 Mighty Max (s.da) 
\10.00 între prieteni (em. pt.

/ Duminică 
‘ 21 februarie 

p/R |
8.30 Lumină din lumină 

9.05 Kiki Riki Miki (mag. 
pentru copii) 11.00 Viața 
satului 13.10 Tezaur 
folcloric 14.30 Vldeo- 
Magazin 17.00 Super Gol 
Show - joc interactiv 18.10 
Sabrina, vrăjitoare la 16 ani
18.35 Serial de călătorii (do)
19.30 Duminica sportivă
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, Meteo
20.30 7 zile în România 
21.00 La răscruce de 
vânturi (f) 22.45 Telesport
22.55 D-na King, agent se
cret (s) 23.45 Divertisment 
muzical

TVR 2
8.55 Filmele săptămânii 

9.00 Comorile lumii 9.30 A 
doua aflabetlzare (r) 10.00 
Repere vitale’ (r) 10.30
Documente culturale 11.25 
TVR lași 13.30 Creanga de 
Aur (do) 14.00 Wagner (s, 
ep. 1) 1450 Vitrina
personajelor de operă
15.10 Melodii populare
15.35 SOS - La capătul lumii 
(d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 
137) 16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Printre anotimpuri

12.05 TVR Craiova 13.00 
Mistere și minuni (s/r)
14.10 Santa Barbara (s/r) 
15.00 Dosarele istoriei (r) 
16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.30 Scena 18.10 
Camera ascunsă 18.35 Fa
milia Simpson (s, ep. 13) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 
408) 20.00 Jurnal, meteo, 
ediție specială 20.55 
Telesport 21.00 Primul val 
(s, ep. 13) 21.50 Memorialul 
durerii (do) 23.00 Jurnalul 
de noapte. Sport

TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/ 

r) 12.45 Doar o vorbă săț-l 
mai spun (r) 13.00 D-na 
King, agent secret (s/r)
15.10 Limbi străine: 
Engleză 16.00 Țiganca (s, 
ep. 138) 16.45 Santa Bar
bara (s) 18.00 Care pe cărei 
(cs) 19.40 Sănătate, că-i mal 
bună decât toate! 20.15 
Mistere și minuni (s, ep. 
28) 22.00 Iubire în lumea 

i^bună (f.p. Anglia 1994) 

tineret) 11.00 Poveștirle 
prietenilor mei 11.30 
Mileniul III (mag.) 12.00 100 
de grade Celsius 
(talkshow) 15.00 Goldeneye 
(f.p. Anglia 1990, p. I) 15.50 
Burlacul (s. SUA 1997) 16.15 
Serbările zăpezii 17.10 Pe 
cont propriu (s, ep. 22) 
18.00 Uraganul (s, ep. 23) 
19.00 Observator 19.30 
Sâmbete și zâmbete (div.) 
20.00 Nash Bridges (s, ep. 
55) 21.00 Răzbunare cu 
orice preț (thriller SUA 1995) 
23.00 Observator 23.30 
Tropical Heat (s, ep. 27)

PRO TV
8.30 Călătoriile lui 

Gulliver (d.a) 9.00 Legenda 
lui Wilhelm Tell (s, ep. 5) 
10.00 Lois și Clark (s, ep. 
12) 11.00 Acapulco Heat (s) 
12.00 Promotor 12,30 
Reforma la români 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Soțul și 
soția (s,e p. 31) 13.30 Bebe 
is,' ep. 3) 14.00 Alo,
Generația PRO 15.30 Knight 
Rider, Supercomando (s, 
ep. 11) 16.30 Lumea filmului 
(mag.)17.00 Profashion 
(mag.) 17.30 Dreptul la 
iubire (s, ep. 51) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Specialiștii (s, 
ep. 22) 21.00 Academia de 
politie (s, ep. 25) 21.55 
Știrile PRO TV / Știri spor
tive 22.00 Prime Suspect V

17.45 Un secol de cinema 
(do) 19.30 Cu cărțile pe față
20.30 Clepsidra cu imagini
20.45 De dor 21.00 
Sportmania

ANTENA 1
8.30 Câinii de mare (d.a) 

9.00 Teo' și Mircea Șou
12.30 Cele 12 munci ale lui 
Asterix (f. da Franța 1975) 
14.00 Duminica în familie 
(mag.) 18.00 Uraganul (s, 
ep. 24) 19.00 Observator
19.30 Reporter TV Vouă
19.40 Damon (s. SUA ’98, 
ep.10) 20.00 Dovezi
compromițătoare (dramă 
SUA 1984)’21.45 Teleeuro- 
bingo Show (cs) 22.45 
Agenția de presă 22.50 
Serbările zăpezii 23.50 
Mado (dramă Fran.o 1976)

PRO TV
9.00 Super Abracadabra 

/ Fiica oceanului (s, ep. 10) 
11.00 Peopl’s Century (do, 
ep. 1) 12.00 Profeții despre 
trecut 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 O propoziție pe zi 
13.05 Soțul și soția (s,e p. 
32) 13.35 Bebe (s, ep. 4) 
14.00 Chestiunea zilei 
15.00 Benny Hill (s) 15.30 
Echipa mobilă 16.00 Buffy, 
spaima vampirilor (s) 16.45 
Al șaptele cer (s, ep. 56)
17.30 Dreptul la iubire (s)

ANTENA 1
10.00 Știri 10.15 Agenția 

de presă (r) 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 11.20 
Cafeneaua de la graniță 
(co. Canada 1990) 14.00 
Știrile amiezii 14.30 Foișorul 
de foc (talkshow) 15.30 Dal
las (s, ep. 174) 16.30 Știri 
17.00 Trei destine (s, ep. 93) 
18.00 Uraganul (s, ep. 25) 
19.00 Observator 19.30 
Marlus Tucă Show 21.00 
Pericol iminent (s, ep. 24) 
22.00 Viitorul începe azi (s) 
23.00 Observator 23.30 
Agenția de presă 23.35 
Cuiul din pantof (talkshow)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 1 00 Tânăr și
neliniștit (s/r) 10.45 Termi
natorul (f/r) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Profeții despre 
trecut (r) 14.00 Reforma ia 
români (r) 14.30 Urmărire 
generală (r) 15.00 Hangtime 
(s) 15.30 Tânăr și neliniștit 
(s) 16.15 Cărările iubirii (s) 
17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Dreptul la iubire (s) 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Sweet 
Talker (co. Australia ’91)
22.15 Știrile PRO TV 22.30

(f.p. Anglia 1986) 23.45 
Născut învingător (dramă 
SUA 1984)

ACASĂ
7.00 Celeste se întoarce 

(s/r) 7.45 Guadalupe (s/r)
8.30 Te iubesc (s/r) 9.00
Dragostea nu moare (s/r) 
10.00 Primăvara romană a 
d-nei Stone (f/r) 11.55 Ca la 
mama Acasă (r) 12.00
Vânătorul de oameni (s/r)
12.45 Ultima vară (s/r) 13.30 
D.a/r 14.00 Dragoste și 
putere (s/r) 14.45
Misterioasa doamnă (s/r)
15.30 Acasă la Brândușa 
Zaița Silvestru 16.00 
Celeste se întoarce 16.45 
Guadalupe (s, ep. 126)
17.30 Ultima vară (s, ep. 74)
18.30 Dragostea nu moare
(s,e p. 67) 20.00 Dragoste 
și putere (s) 20.45
Misterioasa doamnă (s)
21.30 Marile procese și 
crime (do) 22.00 Fotbal 
Camp. Spaniei (d)

PRIMA TV
10.00 Tia și Tamera (s)

10.30 Malcolm și Eddie (s) 
11.00 Gregory Hines Show 
(s) 11.30 Lumea lui Dave 
(s)12.00 Apel de urgență 
13.00 Motor (magazin auto) 
15.00 Călătorii în lumi 
paralele (s, ep. 3) 16.00

18.15 Beverly Hills (s, 
ultimul ep.)19.00 Prețul 
corect (cs) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.00 Ally McBeal (s, ep. 
25) 21.00 Terminatorul
(thriller SUA 1985) 22.55 
Știrile PRO TV / Știri sport
ive 23.00 Un detectiv cu 
greutate: Misiunea Condor 
(thriller SUA / Italia 1993)

ACASĂ
7.00 Vânătorul de 

oameni (r) 8.15 Marile
procese și crime (do/r) 9.00 
Dragostea nu moare (s/r) 
10.00 Nebuni de legat (f/r) 
12.00 Sport la minut - știri 
sportive 12.30 Baschet NBA 
(r) 13.00 Hochei profe
sionist 14.00 Golazo - Top 
Gol Europa 14.30 Tenisul 
după Năstase 15.15 Afară 
din joc 15.30 Fotbal II Calclo 
(d) 17.25 NBA Action 17.55 
Fotbal american 18.25 
Săptămâna lui... 18.30 
Dragostea nu moare (s, ep. 
68 20.00 Fotbal Campionatul 
Spaniei (rez.) 20.30 Fotbal 
Campionatul Spaniei (rez.)
22.30 Visul Vestului (dramă 
SUA ’86,p. II)

PRIMA TV
7.00 Lumea Andrei - 

emisiune pentru copii 10.00 
Tia șl Tamera (s) 10.30 
Malcolm și Eddie (s) 11.00

Seinfeld (s,e p. 173) 23.00 
Știrile PRO TV 23.30 Audiența 
națională (talkshow) 

ACASĂ
7.00 Celeste se întoarce 

(s/r) 7.45 Guadalupe (s/r) 
9.00 Dragostea nu moare (s/ 
r) 10.00 Visul Vestului (f/r) 
12.00 Vânătorul de oameni 
(s/r) 12.45 Ultima vară (s/r) 
14.00 Dragoste și putere
14.45 Misterioasa doamnă (s/ 
r) 15.30 Te iubesc 16.00 
Celeste se întoarce (s, ep. 
15) 16.45 Guadalupe (s)
17.30 Ultima vară (s) 18.30 
Dragostea nu moare (s, ep. 
69) 20.00 Dragoste și putere 
(s) 20.45 Misterioasa
doamnă (s, ep. 172) 21.3Q. 
Surorile (s, ep. 46) 22.30 
Misiune de salvare (dramă 
Australia 1982)

PRIMA TV
7.00 Sport Magazin (r) 

9.00 Prima oră (mag. matinal) 
12.00 Misterele din New Or
leans (s) 13.00 Știri 13.10 
Atingerea îngerilor (s) 14.05 
Celebri și bogați (s) 15.00 
Maria Mercedes (s, ep. 62) 
16.00 Știri 16.10 Tia șl Tamera 
(s) 16.35 Malcolm și Eddie 
(s)18.00 Știri, Meteo, Sport

Pământul : Bătălia finală^ 
(s, ep. 13) 17.00 Jerry 
Springer Show 18.00 Știri
18.30 Camera ascunsă 
(div.) 19.00 Detectivi de 
elită (s, ep. 23) 20.00 Un 
japonez în America (co. 
SUA 1986) 22.00 Real TV
22.30 Știri

HBG>
10.00 Războiul fiarelor 

(d.a) 10.30 Dragă, am
micșorat copiii! (s) 13.00 
Teren minat (f. ’94) 14.45 
Tipu’ de la cablu 
(comedie neagră, ’96)
16.30 Con Air - Avionul 
condamnaților (’97) 18.30 
Prieten și dușman (dramă 
’97)20.30 Comoara lui 
Curly (’94) 22.30 între 
prieteni (romantic, ’95) 
00.15 Necruțătorul (wes
tern, ’92)

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 “No com

ment” și “Vorbiți aici!” 
realizator Alin Bena 14.00-
15.30 Generația PRO 
(coproducție)

ANTENA1-DEVA
09.50-10.00 Știri (r) 10.00- 

24.00 Antena 1 București j

Gregory Hines Show (s)^
11.30 Lumea Iul Dave (s) 
12.00 Legături de familie 
(s) 12.30 Povești de iubire
14.30 Puterea unui vis (f. 
blogr. Senegal/SUA 1995) 
18.00 Știri 18.30 Camera 
ascunsă (div.) 19.00 
Detectivi de elită (s, ep. 
31) 20.00 Podul peste râul 
Kwai (f. război SUA/Anglia 
1957) 22.00 Știri 23.00 
Fotbal Anglia 26 (înreg.)

HBG>
10.00 Aleasa inimii 

(dragoste, ’92) 11.30 In
cognito (acțiune, ’97)
13.15 Mașini ucigașe (’94)
15,00 Sister Act 2: De la 
capăt (’93) 16.45 Camio
nagiii spațiului (’96) 18.30 
Al patrulea protocol 
(spionaj, ’87) 20.30
Dincolo de tăcere (’94)
22.15 Nopți albe în Seattle 
(romantic, ’93) 00.00 în 
pași de dans (dragoste 
’95)

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 Talk show 

"Ghici cine bate la ușă?” (r) 

ANTENA VDEVA 
08.30-09.00 “Plai de cânt 

șl dor” 09.00-24.00 Antena 
1 București y

18.50 Real TV 19.00\ 
Detectivi de elită (s, ep. 32)
20.30 Căutând-o pe Jenny 
(dramă SUA 1990) 22.00 
Poză la minut (s, ep. 13)

HTC>
10.00 Trenul cu băni 

(f.a. SUA 1995)12.00 Joc în 
doi (f.a SUA 1997) 13.30 
Răpirea (co. SUA 1996) 
15.00 Interviu pe scaunul 
electric (co. SUA 1987)
16.45 Bogus (co. fant. SUA 
1996) 18.30 Călător prin 
timp (dramă SUA 1994)
20.30 Extraconjugal (dramă 
SUA 1998) 22.00 Prea mult 
(co. romantică SUA 1996) 

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 07.00- 
09.00 “Bună dimineața, PRO 
TV e al tău!” 09.10-10^00 Pro
gram comercial PRO TV Deva 
17.00-17.15 Știrile PRO TV 
(coproducție) 22.15-22.30 Știri 
locale

ANTENA l-DEVA
16.30-17.00 Sportul hune- 

dorean 17.00-17.50 Antena 1 
București 17.50-18.00 Știri lo
cale 18.00-24.00 Antena 1 
București________________J

«•teste»
Perioada 20-22 februarie

Z> BERBEC
în probleme financiare 

nu luați decizii singur, 
cereți sfatul prietenilor. 
Bucurați-vă de plăcerile 
vieții, dar țineți cont și de 
preferințele partenerului. 
Trebuie să știi să ierți! 
Dacă aveți ocazia să 
participați la un schimb de 
experiență în domeniul 
profesional, nu ezitați; vă 
veți face noi prieteni.

O TAUR
în plan material, 

sâmbătă este ziua voastră 
cea mai norocoasă. în 
schimb, duminică orice 
ban cheltuit se va duce pe 
apa sâmbetei. Sfaturile 
partenerului sunt foarte 
importante, țineți cont de 
ele! Luni trebuie să faceți 
eforturi să vă îndepliniți 
sarcinile. în viața per
sonală ați cam scăpat 
lucrurile de sub control.

O GEMENI
Aveți impresia că 

partenerul dv. este prea 
exigent; nu trebuie să vă 
temeți că nu corespundeți 
așteptărilor. Schimbările 
se succed brusc în viața 
dv. iar energia necon
trolată vă poate provoca 
mici accidente. Este 
preferabil să nu inițiați noi 
prietenii, pentru că s-ar 
putea să întâlniți persoane 
periculoase pentru dv.

O RAC
Sfârșitul de săptămână 

se anunță mai mult decât 
favorabil. Luați decizii cu 
multă responsabilitate și 
vă organizați inteligent 
acțiunile, atât în ce vă 
privește pe dv., cât și pe 
cei dragi. în schimb, de 
luni domină acasă Marte, 
provocând dezordine și 
ceartă. Reduceți cheful de 
ceartă și nu căutați 
greșeala în altă parte.

O LEU
Nu risipiți banii, dacă nu 

vreți să aveți probleme! Cei 
născuți la mijlocul sau la 
sfârșitul lunii s-ar putea să 
găsească mai multe 
prilejuri de relaxare. 
Duminică veți avea parte de 
o supărare, dar dacă nu 
exagerați, veți reuși să 
controlați situația. Luni 
încercați să vă țineți în frâu 
sentimentele, altfel s-ar 
putea să faceți o greșeală.

O FECIOARĂ
Aveți mare nevoie de 

cunoștințe, de experiență. 
Chiar dacă sunteți 
conștient de importanța 
dv., nu trebuie să fiți 
încrezut. Este posibil să fiți 
dezamăgit în dragoste. Nu 
mai priviți atât de tragic 
problemele amoroase. La 
locul de muncă vă 
așteaptă întâlniri de 
afaceri foarte interesante, 
dar gândiți-vă serios 
pentru a evita un eșec.

O BALANȚĂ
Seria succeselor nu s-a 

terminat, acum începe 

adevăratul “carnaval”! 
însă partener perfect se 
găsește doar în po
vești...Duminică aveți 
șansa să călătoriți sau să 
legați noi prietenii. O 
aventură veche, pe care 
ați considerat-o ceva 
trecător, tinde să se 
transforme în dragoste. 
Vă hotărâți cu greu să vă 
rupeți de trecut iar acasă 
situația este tensionată.

O SCORPION
Fiți atenți la bani și la 

afaceri în mod deosebit, 
pentru că puteți pierde 
mult. Cu partenerul și 
familia aveți o răbdare 
ieșită din comun. 
Duminică, viața amo
roasă și cea de societate 
pot ajunge la vârf. Nu 
exagerați cu plăcerile, 
pentru că nu prea fac 
casă bună cu starea 
romantică în care sunteți. 
Luni sunteți într-o formă 
perfectă.

O SĂGETĂTOR
Acasă domină o 

atmosferă plăcută și un 
oarecare calm. în plan 
amoros nu vă așteptați la 
minuni; totul se va finaliza 
în mod pașnic. Nu trebuie 
să vă explicați niciodată 
stările sentimentale. 
Verticalitatea exclude 
categoric dragostea. 
Resemnați-vă. a sosit 
momentul dominării 
sentimentelor!

O CAPRICORN
Nici comunicarea 

excesivă nu e întotdeauna 
benefică, mai ales când 
aveți anumite idei de pus 
în practică. în ultimele zile 
vă dați osteneala să creați 
o atmosferă caldă, 
familială, în relațiile cu 
partenerul. Veți constata 
că eforturile dau roade. 
Munca merge cam încet, 
dar reușiți totuși să 
terminați totul la termen, 
dacă vă concentrați.

O VĂRSĂTOR
Viața personală nu va 

fi chiar un prilej de 
satisfacție zilele acestea, 
deci va fi greu să vi se 
facă pe plac. Aveți grijă 
cum vă cheltuiți banii, 
căci treceți printr-o 
perioadă nefastă în 
această privință. Aveți 
multe de făcut și din 
cauza asta veți deveni 
mai tensionat și chiar 
nesigur.

O PEȘTI
Nativii din această 

zodie nu pretind afecțiune 
din partea colegilor de 
muncă, ci tespect. Acum 
vor constata însă că nu 
este rău să fii îndrăgit de 
cineva. Dacă reușiți să 
trăiți în armonie cu cei 
dragi, dacă pe fața dv. se 
vor putea citi sinceritatea 
și prietenia, astrele vă vor 
furniza suficientă energie 
pentru a începe o pri
măvară minunată.
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Ultima mineriadâ Publicitate cu
X

(Urmare din pag. 1)

cele șase mineriade 
trebuiau să poarte câte un 
nume, acesta a fost de 
fiecare dată Miron .Cozma. 
Un lider de sindicat deo
potrivă adulat și contestat, 
cu forță de convingere dar 
și cu forță de intimidare, 
care a obținut multe 
avantaje pentru minerii din 
Valea Jiului, grație cărora el 
i-a putut manevra cu 
ușurință, chiar în urmărirea 
unor scopuri numai ale lui, 
declarate pompos,' de a 
deveni conducător național, 
în această plasă au căzut 
cei vreo 3000 de mineri 
care s-au aventurat din 
nou, în 16-17 februarie a.c., 
să-l urmeze pe năbă
dăiosul Miron Cozma în 
cea de a șasea mineriadă, 
poate ultima din Valea 
Jiului și ultima condusă de 
acest lider dur și impre
vizibil, însetat de putere și 
certat permanent cu legea, 
în încercarea de a nu se 
supune sentinței de con
damnare a lui la 18 ani de 
închisoare pentru infrac
țiunile comise în timpul 
răzmeriței minerești din 
Capitală în septembrie 
1991.

Lăsând la o parte graba 
Curții Supreme de Justiție 
de a pronunța acest verdict, 
poate cam dur, la limita 
maximă a pedepsei, și 
momentul nu chiar prielnic 
ales, în virtutea separației 
puterilor în stat și ținând 
cont de gravitatea faptelor 
comise atunci, de care 
probabil multă lume a uitat, 
justiția și-a făcut datoria. Și 
poate este sau nu este așa, 
însă împăunarea lui Miron 
Cozma și declarațiile lui 
fulminante că nu se va mai 
prezenta la nici un proces, 
disprețul lui manifestat față 
de justiție, de celelalte 
instituții ale statului, 
acuzațiile violente la adresa 
puterii statale poate au 
cântărit cu ceva în dimen
siunea pedepsei. Ignorând 
protocolul de la Cozia, 
nesocotind măsurile și 
promisiunile Guvernului de 
sprijinire a Văii Jiului pentru 
traversarea perioadei grele 
în care se află, laolaltă cu 
țara întreagă, cei mai 
atașați ortaci ai lui Miron

Cozma s-au pornit să 
meargă cu el “până la 
capăt”, după cum le-a 
poruncit, să-i pună scut în 
fața nesupunerii lui 
legilor țării.

Ce s-a întâmplat în 
zorii zilei de 17 februarie 
1999 se știe, a devenit 
istorie. Minerii au fost 
bătuți măr de către forțele 
de ordine la Stoenești - 
Olt, vreo 40 au fost 
accidentați, iar unul a 
murit, 550 au fost reținuți 
pentru cercetări, Miron 
Cozma a mers “până la 
capăt”, sub stare de arest, 
au ajuns apoi acolo și 
liderii Romeo Beja, Dorin 
Loiș și Sergiu loan 
Casapu, în calitate de 
complici la infracțiunile 
ortacului lor, mijloacele 
de transport le-au fost 
făcute praf și le-au 
abandonat, încă o pată 
neagră le acoperă 
aureola de mineri ai Văii 
Jiului, mitul invincibilității 
lor a fost spulberat.

Cortina peste mine
riade pare să fi căzut 
pentru totdeauna. Deși 
vor mai fi nemulțumiri, 
proteste, greve. Norma- 
litatea însă trebuie să se 
instaureze autoritar și 
peste acest colț de țară, 
unde cei mai mulți dintre 
locuitorii săi sunt oameni 
serioși, înțelepți, harnici, 
conștienți de duritatea 
vremurilor și de nece
sitatea angajării pașnice 
pentru a le învinge și a-și 
croi o viață mai bună. în 
acest complex proces, 
Guvernului României îi 
revin sarcini majore, 
importante. După cum 
însuși primul ministru a 
menționat, se va acționa 
cu perseverență și efi
ciență pentru ca și Valea 
Jiului, convulsionată de 
drame sociale generate 
de restructurarea indus
triei miniere și disponi
bilizarea de personal, să 
devină un spațiu de 
existență și dezvoltare 
asemenea tuturor celor
lalte din țară. Măsurile 
sunt așteptate cât mai 
grabnic și cu maximă 
eficacitate. Căci de 
promisiuni... răsună 
Valea.

once
Suntem asaltați cu 

reclame în cele mai diverse 
ocazii: când privim un film, 
când urmărim știri, când 
citim ziarul preferat, ori 
când ascultăm o melodie 
la radio! Unele ne fac 
plăcere și le privim/ 
ascultăm chiar încântați, 
altele ne agasează și ne 
indispun. Toate însă 
pleacă de la o necesitate a 
vremurilor: economia nu 
poate funcționa fără 
publicitate! Atunci însă 
când ea, publicitatea, se 
face cu orice preț, 
trecându-se peste anumite 
limite ale bunului simț, 
când încearcă să se 
promoveze produse de o 
calitate îndoielnică, când 
informația conținută în 
mesajul publicitar este 
incorectă, efectul este 
unul contrar, de respingere 
în cel mai bun caz.

4

De la Primăria Municipiului Deva♦
Primăria Municipiului Deva invită cetățenii municipiului 

care sunt deținători de terenuri agricole (și cei care dețin în 
proprietate terenuri agricole, animale, pomi, utilaje agricole 
și au domiciliul la bloc) să se prezinte la Biroul Registru 
Agricol pentru a declara datele anuale. Termen limită - 26 
februarie 1999. Cetățenii care nu se vor prezenta la Biroul 
Registru Agricol până la această dată, pentru a declara 
datele anuale, nu vor beneficia de cupoane agricole.

Farmacii de serviciu
De serviciu, în Deva, la finele acestei săptămâni 

este farmacia “Humanitas”, situată în cartierul Gojdu, 
pe Aleea Viitorului, nr.4.

La Hunedoara, în zilele de 20-21 februarie va 
funcționa farmacia “Sânte” din strada Lipscani. (E.S.)

DECLARAȚIA
Partidului Democrației Sociale din România privind 

apărarea democrației și statului de drept
Partidul Democrației Sociale din 

România ia act cu extremă îngrijorare 
de degradarea fără precedent a 
climatului politic, economic și social 
din România.

Pe parcursul întregii crize gene
rate de lipsa disponibilității spre dia
log a guvernanților la revendicările și 
protestele minerilor din Valea Jiului - 
din care evenimentele de la Stoenești 
sunt doar un episod - Partidul 
Democrației Sociale din România s- 
a pronunțat constant împotriva venirii 
minerilor la București, împotriva 
violenței și împotriva încălcării 
Constituției și legilor țării. PDSR a 
folosit toate mijloacele pe care le-a 
avut la îndemână pentru a deschide 
canale de dialog între protestatari și 
Guvern. Deși consideră că sentința 
Curții Supreme de Justiție privind 
condamnarea lui Miron Cozma este 
suspectă de a fi fost influențată poli
tic (suspiciune confirmată de 
măsurile și declarațiile ministrului 
justiției, Valeriu Stoica, ca și de

O astfel de situație 
este cea a bannerului pu
blicitar amplasat pe blocul 
15 de pe bd. Decebal din 
Deva (deasupra maga
zinului “Azur”) în care ni 
se “spune” că benzina la 
o anumită benzinărie 
costă 4490 lei litrul. 
Informație deosebit de 
utilă, în condițiile în care 
la celelalte unități similare 
din oraș prețul valorosului 
fluid ajunge până la 5200 
lei. Ajuns acolo, am avut 
surpriza “plăcută” de a 
constata că există o mică 
diferență de preț de... 600 
lei la un litru, adică 5090 
lei. Am înghițit în sec și mi- 
am îndreptat “roțile” în 
altă direcție, extrem de 
fericit! Parafrazând o 
zicătoare românească, 
minciuna are... roți 
scurte! Așteptăm noul 
preț! (A.K.O.)

intervenția președintelui Emil 
Constantinescu pe postul public de 
Televiziune, din seara zilei de 12 
februarie), PDSR a considerat și 
consideră că liderul minerilor din Valea 
Jiului, că toți cetățenii țării trebuie să 
se supună necondiționat legii. în 
același timp, PDSR condamnă 
folosirea acțiunilor lui Miron Cozma 
ca pretext de răfuială cu un întreg 
grup social și de intimidare a tuturor 
celor care, într-un fel sau altul, își 
exprimă nemulțumirea față de efectele 
dezastruoase ale politicilor economice 
și sociale promovate de coaliția CDR- 
PD-UDMR.

Reacția minerilor, ca și a altor 
categorii sociale, reprezintă dovada 
unui rău social mult mai profund, care 
nu cu bastoanele și gazele 
lacrimogene ale Jandarmeriei poate 
fi vindecat.

PDSR atrage atenția guvernanților 
că sunt pe cale de a intra în război cu 
tot mai largi categorii ale populației, 
iar acest război cu poporul român nu

2 17 februarie 1699-s-
a născut arhitectul și pictorul 
german Geora Wenzeslaus von 
Knobelsdorff. A proiectat și 
realizat parcurile și grădina 
palatului Sans Souci din 
Potsdam și Grădina zoologică 
din Berlin, însă realizarea cea 
mai importantă este Opera din 
Berlin.

S 17 februarie 1856-a 
murit, la Paris, Heinrich Heine, 
poet liric german (n. 1797). A 
debutat în 1817 sub influența 
romantismului, urmând ca opera 
sa să tindă spre realismul critic. 
Din creația sa amintim câteva 
titluri: ,,Cartea cântecelor”, 
„Nopțile florentine”, „Impresii de 
călătorie”, „Confesiuni”.

S 17 februarie 1909-la 
„Scala" din Milano a avut loc 
premiera operei..Madam Butter- 
fh de Giacomo Puccini.

I 19 februarie 1951-a 
murit Andre Gide. scriitor 
francez (n. 1869), considerat un

are cum să fie câștigat. La mai puțin 
de 10 ani de la revolta populară din 
decembrie 1989, este inadmisibil ca 
puterea actuală să reînvie practicile 
represive ale lui Nicolae Ceaușescu: 
procese politice, hărțuirea adversarilor 
politici și reprimarea în forță a 
protestelor muncitorești. în România 
au început să moară oameni numai 
pentru faptul că încearcă să-și apere 
locurile de muncă și cer o viață mai 
bună. în aceste condiții, democrația 
și statul de drept s-au transformat 
deja în simple vorbe fără conținut, 
pretexte în numele cărora actuala 
putere ascunde adevăratul ei caracter, 
nedemocratic și represiv. Rolul statului 
nu este acela de a reprima cu orice 
preț protestele sociale, ci de a apăra 
interesele cetățenilor, de a organiza 
coeziunea socială și de a asigura 
pacea socială, de a acționa 
responsabil pentru apărarea valorilor 
democrației.

Partidul Democrației Sociale din 
România consideră că brutalitatea 

adevărat ,.director de 
conștiință" al generațiilor dintre 
cele 2 războaie mondiale. S-a 
remarcat în special prin 
lucrările „Fructele pământului", 
,,Pivnițele Vaticanului”, 
„Simfonie pastorală" și 
„Falsificatorii de bani”. în anul 
1947 i se decernează Premiul 
Nobel pentru literatură.

S 20 februarie 1882 - 
a încetat din viață Ion Roată, 
țăran moldovean (n. 1806), 
deputat în Adunarea ad-hoc a 
Moldovei, luptător pentru 
unirea Țărilor Române.

S 22 februarie 1864- 
s-a născut Jules Renard, 
scriitor francez de orientare 
realistă. A debutat cu versuri 
și s-a afirmat cu nuvele și 
romane, cele mai cunoscute 
fiind:,,Morcoveață”, „Istorii natu
rale”, „Pomanagiul”, precum și 
un „Jurnal”, creație 
reprezentativă a operei sale, 
(m. 1910)

folosită de forțele de ordine la 
Stoenești va aduce cu sine o 
radicalizare a celor care - împinși 
de sărăcie, șomaj, de explozia 
necontrolată a prețurilor și 
degradarea fără precedent a nivelului 
de trai - se opun actualei puteri, 
între guvernanți și guvernați se 
ridică tot mai mult un zid plin de 
sânge și suferință; puterea nu poate 
fi păstrată călcând peste cadavrele 
cetățenilor României. PDSR 
apreciază că - dacă puterea nu va 
acționa cu înțelepciune și se va lăsa 
în continuare purtată de instincte 
revanșarde și răzbunătoare - 
societatea românească va fi împinsă 
inevitabil spre o agravare continuă 
a conflictelor sociale, punând în 
pericol stabilitatea și liniștea țării.

Partidul Democrației Sociale din 
România exprimă întreaga sa 
compasiune pentru familiile celor 
care au avut de suferit în urma 
tragicelor evenimente de la 
Stoenești.

■ v (jn ajutor real ar fi și garantarea preluării recoltei
Referindu-se la greu

tățile cu care se confruntă 
producătorii agricoli, care 
au venituri din pensii sau 
alte surse departe de 
acoperirea nevoilor lor 
reale, dl Vasiu arăta că, 
după calcule estimative, 
costul lucrărilor la un ha 
de cultură se ridică undeva 
la 5 milioane lei în cazul 
porumbului și la aproape 
30 de milioane lei în cel al 
cartofilor.

Apelând la calcule 
exacte, interlocutorul 
arăta că între nemul
țumirile esențiale ale 
producătorilor agricoli un 
loc esențial îl deține faptul 
că nu există prețuri 
minime garantate la 
produsele agricole și nici

certitudinea valorificării 
producției. Ca urmare nu 
este de mirare că multe 
terenuri rămân nelucrate, 
cei ce bagă banii în 
pământ neavând nici o 
siguranță că și-i vor mai 
recupera. în condițiile 
când cheltuiala la cultura 
grâului se ridică undeva la 
6 milioane lei pentru un ha 
și când ai terenul luat în 
arendă, trebuind să dai 
proprietarului 600-700 kg 
boabe, rezultă cu claritate 
ce producție ar trebui să 
obții și la ce preț să o vinzi 
pentru a fi profitabilă 
cultura. Pentru a acoperi 
costurile, la nivelurile 
potențialului actual de 
producție nu se poate 
obține rentabilitate

vânzând recolta sub 1200 
lei/kg. La floarea soarelui 
unde se cheltuiesc peste 3 
milioane lei/ha, fără o 
recoltă de 2200kg semințe/ 
ha nu poți ieși cu câștig. în 
asemenea situații fără o 
puternică susținere cu 
subvenții a producătorilor 
agricoli, așa cum se 
practică în celelalte țări 
europene, este de ne
conceput să avem o 
agricultură profitabilă, să 
se ajungă la o țară bogată 
cu agricultori săraci, 
împinși în pragul fali
mentului.

Dacă guvernanții sunt 
receptivi la necazurile 
agricultorilor și ale 
agriculturii românești în 
ansamblul său vom avea

de câștigat cu toții, 
evident economisind și 
valuta ce se cheltuiește în 
prezent pentru importul 
produselor agroalimentare 
ce s-ar putea obține în 
țara noastră. Important 
este însă să existe voința 
necesară în acest sens.

între măsurile de 
stimulare și revigorare a 
agriculturii - spunea 
interlocutorul - o 
deosebită importanță 
prezintă acordarea de 
credite pe termen lung cu 
dobânzi reduse pentru 
producătorii agricoli, 
acordarea de prețuri 
garantate acoperitoare la 
culturile strategice și cele 
ce trebuie încurajate,

precum și garantarea 
preluării și valorificării 
producției realizate. în 
același timp, se face o 
discriminare de neînțeles 
între producătorii și 
comercianții de produse 
agricole care sunt 
persoane juridice și 
persoane fizice, aceștia 
din urmă nefiind plătitori 
de TVA, la fel 
întâmplându-se și cu 
contribuțiile din venitul 
agricol la constituirea 
pensiilor pentru
agricultori, lată doar 
câteva probleme ce 
îndeamnă la serioase 
reflecții dacă vrem într- 
adevăr ca agricultura să 
fie tratată ca o prioritate.

Termenul de 
j depunere a
i cererilor de
I autorizare pentru | 
I comercializarea | 
| țigărilor, cafelei j 
i și tutunului se j 
| prelungește până j 

la 31 martie
I Termenul de depunere a I 
! cererilor de autorizare pentru ! 
I producerea și comercializarea î 
| alcoolului, băuturilor alcoolice, | 
. produselor din tutun și cafea . 
I se prelungește, pentru acest > 
|an, de la 31 ianuarie la 31 | 
I martie. Cabinetul Radu Vasile a ; 
adoptat joi o ordonanță de • 

| urgență care stabilește acest | 
■ nou termen. „Această măsură ■ 
'a fost adoptată deoarece' 
| există numeroase cereri de | 
| autorizare depuse după data I 
!de 31 ianuarie 1999", a: 
I explicat Adriana Săftoiu, I 
I purtător de cuvânt al | 
|_GuvernuluL
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De gripă nu poate scăpa 
nimeni ca de ...sărăcie

Realitatea
< zilei

Sunt bombardat zilnic cu 
o întrebare standard.

- “Ce să fac? Am gripă!”
- Răspuns: “Te duci, dacă 

ești angajat, la un 
medic și-i soliciți un 
concediu medical 
de 7-14 zile, apoi, 
intrând în posesia
certificatului, te duci acasă. 
Deschizi TV pe cele 4-6 pos
turi care transmit emisiuni 
medicale. Pui picioarele într- 
un lighean cu apă fierbinte, 
înghiți 3-4 tablete paraceta
mol (la interval de 3-4 ore), 
aspirină, vitamina C și bei 3<_ -

--------
Pipa, această ustensilă 

destinată fumatului, este folo
sită din cele mai vechi timpuri. 
La început era legată de prac
ticarea anumitor rituri. După 
descoperirea Americii, în se
colul al XVI-lea, spaniolii și 
portughezii au adus, odată cu 
tutunul, și pipa, în scurtă vreme 
folosirea ei căpătând o mare 
extindere pe întreg continentul 
european. în Anglia, în 1586, 
Sir Walter Raleigh (1552- 
1618), navigator și om politic, 
pune bazele celei dintâi in
dustrii de pipe din lut, iar în 
1617, în orașul Gouda din

Din istoricul pipei
Olanda ia ființă un mic atelier 
de producere a pipelor. Pipa, 
lucrată cu măiestrie, devine un 
obiect de artă, multe orașe și 
târguri europene legându-și 
numele de meșteșugul realiză
rii acestora. A fost o vreme 
când erau la modă pipele de 
lut, după care le-au urmat cele 
de fier, destinate în special 
soldâților din timpul Războiului 
de 30 de ani (1618-1648). 
Ceva mai târziu sepoartă pipe
le de argiht, adevăra'te'opere 
de orfevrărie, apoi cele confec
ționate din porțelan și sticlă de 
Veneția. Cu timpul se diversi
fică atât materia primă, cât și 
modul de confecționare. în se
colul al XVIII-lea, pentru con
fecționarea pipelor se foloseau 
spuma de mare, piatra, osul, 
metalele etc. La sfârșitul se
colului al XlX-lea, cunoscuta 
firmă franceză “Gambier” dis- 

litri ceai (tei, coada șoricelului, 
asortat cu citrice (lămâie etc.) 
și apoi îndepi să-ți scrii TES
TAMENTUL. Nu uita soacra!

în rest, cum a 
zis apreciatul de 
mine, distinsul 
actor, prof. univ. 
Dem Rădulescu,

în urmă cu 3-4 luni, într-un 
show, când făcea pe umilul 
profesor scăpătat, cerșind un 
ban:

“VAX ALBINA, MARCA 
PUKA” GRIPA N-ARE LEAC 
(PRECUM SĂRĂCIA).

Gheorghe MARII

punea de peste 1600 de mo
dele diferite care aveau drept 
motiv de inspirație personaje 
politice ilustre, eroi de romane. 
Pipa din lemn a apărut mai 
întâi în atelierele sătești, cu o 
nesfârșită varietate de motive 
și detalii despre meseriașii care 
le-au lucrat. Multă vreme s-a 
folosit lemnul de cireș, carpen, 
merișor, arțar, fag și în special 
rădăcina de iarbă neagră, plan
tă perenă mult mai rezistentă 
în contact cu focul. Răspân
direa fulgerătoare a pipei este 
cel mai bine ilustrată de sta
tisticile vremii. La Saint Omer

(Franța) se produceau între 
anii 1850 și 1860 un număr de 
10.000.000 de pipe pe an, iar 
în aceeași perioadă de timp, 
orășelul german Ruhla furniza 
peste 17.000.000 de pipe 
anual. Datorită fineții, inge
niozității și măiestriei cu care 
au fost lucrate, multe pipe con
stituie adevărate opere de artă, 
în decursul vremurilor apărând 
diverse colecții muzeistice sau 
particulare. în unele țări euro
pene, fumatul cu pipa era con
siderat ca o mare cinste. Fre
deric cel Mare (1740-1786), 
regele Prusiei, a înființat chiar o 
Academie a pipei, unde se în
tâlneau fumătorii “serioși și 
experimentați". Cu toate că nu 
era fumător, Napoleon Bona
parte creează o pipă specială 
pentru răsplătirea generalilor 
care se distingeau în lupte.

Hie LEAHU
—----------------------------- ■ ■ -------- -/

Oricare ne-ar fi limba și cultura de origine, toți dăm din mâini 
când vorbim. Această manieră de exprimare apare chiar la copiii 
care nici un au dezvoltat încă un limbaj coerent. De ce simțim nevoia 
de a face aceste gesturi? Să fie vorba despre un suport de învățare 
sau copiem inconștient gesturile pe care le-am văzut la ceilalți, așa 
cum repetăm cuvintele pe care le-am auzit la ei? Să fie aceste 
gesturi expresia unui limbaj universal sau este o întâmplare faptul că, 
deseori, aceleași cuvinte sunt însoțite de aceleași gesturi?

De ee dâm aflâm rnâînj?
Cercetătorii americani au încercat să răspundă la unele dintre 

aceste întrebări studiind comportamentul unor persoane oarbe din 
naștere. Pentru că, dacă n-ați știut, și orbii dau din mâini când 
vorbesc, făcând gesturi similare cu cele ale văzătorilor. Paradoxal, 
ei dau din mâini chiar și când se adresează altor orbi, care nici 
nu au cum să le vadă mișcările.

Aceste gesturi nu sunt deci copiate iată obișnuința de a ne însoți 
cuvintele cu gesturi nu ține numai de dorința de a ne face cât mai bine 
înțeleși ci ne ajută poate să ne și găsim cele mai potrivite cuvinte. Este 
posibil ca gesturile să ajute creierul să-și formuleze gândirea în cuvinte.

Această asociere între cuvânt și gest nu este în nici un caz 
datorată hazardului. Deși este posibil ca omul să-și fi dezvoltat limbajul 
progresiv, și a început prin a imita pur și simplu ce vedea în jur, în 
prezent se consideră că începuturile limbajului au însemnat înainte de 
toate gestualitate. Inițial mișcările mâinilor și cele ale mușchilor feței 
au fost cele care au constituit modul primitiv de comunicare. Sunetele, 
și în principal cele articulate, nu au venit decât după aceea.

Mișcările gurii și ale limbii au înlocuit progresiv mișcările mai 
grosolane și aproximative ale întregului corp, fără a reuși însă nici 
până azi să le substituie în întregime. Substratul vorbirii s-a alcătuit 
treptat din sunetele asociate unei mimici sau unei anume mișcări, 
sunetul prezentând avantajul că permite comunicarea în întuneric.

De fapt regiunile de pe creier care controlează atât limbajul cât și 
secvențele de mișcare sunt asociate în lobul temporal, emisfera 
stângă. Posibil este ca dezvoltarea structurilor cerebrale necesare 
controlului fin al mișcării să fi permis elaborarea limbajului. Poate că 
înainte de a putea vorbi omul trebuia să fie capabil să nimerească o 
țintă cu o piatră. Cine vede însă atât de departe prin negurile istoriei?

I Mica enciclopedie românească
| • în secolul al XVI-lea s-
I a înființat la Brașov cea dintâi 
* moară (fabrică) de hârtie din 
| sud-estul Europei, din a cărei 
■ producție ne-au rămas primele 
! foi cu filigran.
! • Grigore Cobălcescu a
l întocmit prima lucrare științifică 
! de geografie a teritoriului Ro- 
I mâniei. Lucrarea litografică a 
I apărut la lași în secolul trecut și 
! e intitulată: "Geografia fizică a 
I Daciei moderne”.
j • în anul 1857 a intrat în 
. funcțiune la Ploiești prima rafi- 
I nărie de petrol din lume. Proce- 
| deul de producție a fost pus la 
^punct de trei români, printre care

♦““““I-"---""--------"--------*
înțelepții printre noi

La Rochefoucauld:
"Chiar și cei mai înțelepți 

oameni își arată de obicei înțe
lepciunea în lucruri secundare, 
nu în lucruri cu-adevărat în
semnate.”

George Că/inescu:
"Cultura este un bun una

nim, către care tind mai cu 
seamă cei care sunt privați de 
bunurile materiale.” 

chimistul Alexe Marin (1814/ 
1895). Astfel România a fost cea 
dintâi țară din lume înregistrată 
cu o producție industrială de 
petrol. A fost depășită cantitativ 
de S.U.A, abia trei ani mai târziu.

• Autorul primei auto- 
operații chirurgicale din lume, 
rămas un caz unic pe plan 
mondial, a fost medicul român 
Alexandru Taicu din lași. El s-a 
operat singur de hernie.

• Primul român care a 
făcut un ocol al lumii a fost in
ginerul Bazil G. Assan. Această j 
performanță s-a realizat în anul I 
1898, iar călătoria a durat cinci I 
luni.

Nicolae /orga:
"Talentul neîntrebuințat e 

un furt." -
Scott Fitzgerald:
"Optimismul este mulțu

mirea resimțită de oamenii mici 
aflați în posturi înalte.”

Camil Petrescu:
"Fericirea care nu e dura

bilă nu e fericire, e un mizerabil 
stupefiant...”

Week-end-iii

Dintre puținele locuri ne
cunoscute ale Masivului Șu- 
reanu, cele ale lumii sub
terane sunt dificil de cucerit. 
Totuși sunt explorate în 
Parcul Natural Grădiște - 
Ciclovina de îndrăzneții 
aventurieri ai paradisurilor 
subterane. Acolo, în adâncul 
pământului, unde timpul și 
spațiul își pierd sensul, spe
ologii de la “Proteus”, stă
pâni pe forțele lor fizice și 
intelectuale, luptă necontenit 
pentru cunoașterea, conser
varea și protejarea hăurilor 
subterane. Dacă la început 
pentru mulți dintre ei explo
rarea peșterilor a fost aven
tură, curiozitate, astăzi este 
pasiune și investigație 
științifică.

Pe Bogdan Tomuș (stu
dent la geologie) și echipa 
de lucru (Radu Breban, Mari- 
naș Boicoana ș.a.) i-am cu
noscut în Valea Călianului la 
stâna din bârne de lemn din 

Imagine din Peștera Ponorîci
Foto: Sorin CERCEA

apropierea peșterii cu ace
lași nume luptându-se cu 
frigul, zăpada și vântul la 
suprafață. Veniseră cu trea
bă ca de obicei. Week-end- 
ul pentru speologii de la 
"Proteus”, spune Bogdan, 
înseamnă muncă.

Pentru depășirea obsta
colelor din adâncul pămân
tului, tinerii speologi își per
fecționează mereu tehnica. 
Folosindu-se de pitoane și 
corzi rezistente, de lămpi și 
de căști de protecție (echi
pamente de explorare rare și 
scumpe), urcă și coboară cu 
ușurință și abilitate pereții 
verticali și puțurile întâlnite în 
calea lor. Răsplata efortului 
și a riscului sunt descope
ririle științifice interesând 
geologia, mineralogia, bio
logia și arheologia, obținute 
cu trudă și sacrificiu după 
îndelungate căutări și 
eforturi.

Virgi! BUTAȘ

Z "------ —--------— \
I 0 celebra colecție de I 
I pictură la Grand Palais I 
I Celebra colecție de pictură | 
I a doctorului Paul Gachet este I 
!expusă la Grand Palais din! 

■ Paris, transmite AFP. I 
| Expoziția, care include piese | 
I celebre de la “Biserica din .

Auvers” până la bizarele “Vaci” ■ 
| ale lui Van Gogh, prieten al | 
■ doctorului Paul Gachet (1828- ■ 
■ 1909), va dura trei luni și a 1 
I suscitat un viu interes, mai ales | 
I că în ultimele luni a fost pusă la I 
! îndoială autenticitatea a opt ! 
I lucrări de Cesanne, opt de Van I 
| Gogh și 11 acuarele, desene și | 
I gravuri de Blanche Derousse. ■

Specialiștii de la Muzeul Orsay ■ 
| au decis în aceste condiții să | 
■ scruteze iar, în laboratoarele lor ■ 
J dotate cu cea mai sofisticată ■ 
I aparatură, 35 de lucrări din | 
| colecția Gachef. Ansamblul I 
- care va fi analizat face parfe ! 

■ din cele 150 de piese expuse, I 
| oferite muzeelor de către copiii 
I doctorului Gachet, în cadrul 

unor donații care au avut loc în 
| 1949, 1951 și 1954. Prin 
■ aceste donații publicul larg a 
■ putut descoperi capodopere 
I până atunci necunoscute lui, 
| realizate de Cesanne, Van | 
^ogh, Sisley, Monet, Pissarro^

------------- — —

Băutura care simbolizează 
cel mai deplin felul de viață 
american a suscitat reacții inte
resante, chiar naționaliste, în 
țările în care a fost importată, și 
în primul rând în Franța. Și 
totuși, descoperirea acestei 
băuturi răcoritoare a fost impul
sionată de o idee din 1885, 
aparținând unui francez...

Frunza de coca, mestecată 
din timpuri imemoriale de indi
enii peruvieni, rămăsese 
aproape necunoscută restului 
lumii până în secolul al XlX-lea. 
Necunoașterea ei era atât de 
mare încât doctorul Mortimer, 
care i-a consacrat un studiu 
vast, apărut în Statele Unite în 
1902, întâlnise savanți care o 
confundau cu cacaua.

Cei care o cunoșteau îi 
apreciau efectele și o folo
seau mai ales pentru deschi
derea apetitului, stimularea 
circulației, întărirea inimii, 
excitarea centrilor nervoși, 
ameliorarea funcțiilor diges
tive...Ei o mai prescriau, dar 
mai rar, împotriva debilității, 
oboselii, neurasteniei, surme
najului, alcoolismului, epuiză
rii sexuale și gripei. într-o 
majoritate zdrobitoare, de 
82,97 la sută, vinul de coca 

era preferat extractelor, infuziei 
sau mestecării foilor.

Primul pisc de glorie al eli
xirului, după 1860, urmează des
coperirii formulei chimice, in jur 
de 1885 începe cocainomania, 
timpuri ciudate când este pu
blicat și primul articol al unui 
tânăr medic vienez, Sigmund

La 
începuturi, 
Coca-Cola 
trata gripa

Freud. La Atlanta, ca pe întreg 
teritoriul sudist, oameni trauma
tizați de războiul de secesiune 
și-au găsit refugiul în cocaină și 
opium, cu efecte euforizante 
recunoscute universal.

Importul masiv de frunze în 
SUA a început după 1870, iar 
spre 1880 folosirea lor devine 
foarte extinsă. Pemberton era 
farmacist în Atlanta. Sub de
numirea de medicament produ
sul este înregistrat în 1885 ca un 
amestec de “cola cu vin franțu

zesc, care stimulează ideal sis
temul nervos și tonusul". Ideal 
și împotriva durerilor de cap și 
a... mahmurelii, siropul, diluat 
cu apă, este o băutură și răco
ritoare care începe să aibă un 
succes imens din ziua în care, 
din neatenție sau genialitate, 
Pemberton l-a servit cu apă 
minerală.

Cu timpul băutura din cola 
nu mai este un drog pentru că 
frunzele sunt întâi decocainizate 
și nici o băutură alcoolică din 
anul 1886, când din formulă se 
scoate vinul. în același an i se 
adaugă însă cofeină, extrase de 
nucă de cola, iar contabilul lui 
Pemberton, Robinson, inven
tează celebra denumire...Coca- 
Cola se află astăzi între istorie și 
legendă, de mii de ori spusă, 
dar pe care toată lumea vrea să 
o mai audă o dată...

Față de băutura franceză, 
recunoscută pe plan mondial 
ca “French Cola Wine” a lui 
Mariani, care punea probleme 
medicale, lamericanii au reușit 
să creeze o băutură naturală 
care se va impune, mai ales în 
timpul prohibiției alcoolice din 
1920, ca unică alternativă și va 
deveni cea mai iubită băutură 
din lume. Coca-Cola!
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dwMMtical &

Câțiva zeci de ani a încân
ți milioane de oameni cu mu- 
z :a sa din comedii muzicale, 
ri /iste și "musicar-uri, cu parti- 
t< ’a unor filme, precum și cu 
s fele de cântece - unele “su- 
p aviețuind” până în zilele 
n astre Pe muzica sa au dan- 
s t și cântat Fred Astaire, Gin
ger Rogers, Bing Crosby, Ho
ward Keel, Marjorie Reynolds 
sau Mitzi Gaynor, Donald 
Ct Connor și multi alții. S-a năs
cut la 11 mai 1888 în așezarea 
slberiană Temun, emigrând 
împreună cu familia în 1892 în 
Statele Unite. A compus primul 
cântec la vârsta de 19 ani.

La început cânta la pian 
prin restaurante și localuri de 
noapte, apoi s-a dedicat com
poziției, rămânând fidel curen

Reflecția săptămânii
"Harul este cea mai înaltă onoare făcută 

unei creaturi.”

PASTILE
CONTRA
PROSTIEI

oniE.nio’iu WL adimct
C (1873-1954)

» bunicul patern, Grigore Ghika, a fost domnitorul Moldovei 
între 1849-1856;
o în 1905 își ia doctoratul în teologie la Roma;
o în 1906 se întoarce în România și înființează instituții de 
caritate;
• /n 1913 participă în campania Războiului Balcanic;
• între 1917-1939 se află la Paris;
»în 1939 se întoarce din nou în România;
teste arestat în 1952 și acuzat de "trădare și spionaj în 
favoarea Vaticanului";
omoare în pușcăria de la Jilava în 1954.

i "Uitarea ia chipul neantului fără a se confunda cu el”. 
e "Nici un lucru care privește sufletul nu poate fi 

neînsemnat”.
d "Toate îi pot vorbi celui care știe să asculte".
d "Ce lucru îngrozitor devine o plăcere care nu mai place!” 
d "Prietenia, asemenea credinței, nu admite îndoiala”.
d "Fuga de păcat aduce mai puțin a fugă și mai mult a 

zbor”.
d "Ziua morții este ziua la care noi ne gândim cel mai puțin 

..in.timpul vieții și la care ceilalți sa vor gândi cel mai puțin, când 
nu vom mai fi”.

4 "Ura e cea mai adâncă și mai pustiitoare dintre 
nenorociri”.

d "A-L iubi pe Dumnezeu e ceva minunat și cutremurător. Un 
singur lucru e mai minunat și mai cutremurător: a te ști iubit de El”.

d "A medita înseamnă a căuta în sine, în Dumnezeu, în 
univers. A contempla înseamnă a fi găsit, cu toate limitele 
condiției noastre actuale”...

Irving erlin
tului de jazz “Regtime”. A fost 
prezent pe Broadway cu mari 
reviste muzicale precum 
“Zegfeld Folies” (1911), “The 
Music Box Revue" (1921), “This

Compozitorii 
Broadway-ului

is the Army" (1942), precum și 
cu 16 “musical"-uri din care 
menționăm: “Annie Get Your 
Gun" (Annie, câștigă-ți pușca) - 
1946 sau “Call Me Madame” 
(Cheamă-mă doamnă) - 1950.

A colaborat cu "RKO - Radio", 
“20th Century Fox" și 
“Paramount", semnând muzica 
pentru “Top Hat” (Jobenul) -1935, 
regia Mark Sandrich, cu Fred 
Astaire și Ginger Rogers, 

"Alexander's Regtime Band" 
(Rapsodia diabolică) - 1938, 
regia Henry King, cu Tyrone 
Power și Alice Faye sau “Holiday 
Inn” (Hanul melodiilor) - 1942, 
regia Mark Sandrich, cu Fred 
Astaire, Bing Crosby, Marjorie 
Reynolds (Oscar pentru muzică) 
sau “White Christmas" (Crăciun 
alb) -1954, regia Michael Curtiz, 
cu Bing Crosby.

S-a retras din viața artistică 
o dată cu insuccesul "musical"- 
ului “Mr. President" - 1962. în 
1988 - la cea de-a suta ani
versare, a avut loc în sala 
“Carneggie Hall" din New York 
un concert festiv organizat de 
Leonard Bernstein și Frank 
Sinatra în onoarea sa.

Adrian CRUPENSCH!

“Mai bine să mori ca un 
deștept, decât să o duci ca un 
prost”.

Proverb chinezesc
“Pe pământ există două 

lucruri omniprezente: 
hidrogenul și proștii".

Murphy 
“în urechea prostului 

doarme o vorbă vicleană".
Shakespeare

“în mâna prostului, pixul 
devine mitralieră".

Vasile Ghika 
“Nimeni nu poate fi mai 

cumplit decât omul prost".
Rabindranath Tagore 

“Sunt unele lucruri eterne, 
și printre acestea și prostia”. 

G. Căiinescu 
“Prostia e cea mai mare 

infirmitate pe care poate s-o 
aibă un om”.

Tudor Mușatescu
“De obicei prostia e 

stridentă: mi ar suporta să 
rămână neobservată”.

Emit Gherasim
“înțelepciunea fascinează 

chiar și pe proști. Dar ajunsă 
la ei, e deja prostie".

Theodor Codreanu 
Recomandate de 

Hie LEAHU

PROVERBE 
CHINEZEȘTI 

"Vrei să cunoști toate pro
blemele lumii? Citește cărțile 
anticilor".

“Ochii văd adevărul, 
urechile aud falsul”.

“Doctorul te vindecă de 
boli, dar nu de necazuri".

"Omul nu știe când va 
muri, iar carul când se va 
răsturna".

© într-un comparti
ment de tren, un moldovean 
și un negru:

- Da, mătăluță, di undi 
ești?

- Din Togo!
- Apăi din Togo, din 

Togo, da al cui?

© - Dacă nu mai ții la 
mine, te rog să mi-o spui 
înainte de a mă înșela cu 
altcineva!

- Vai de mine! De ce nu 
mi-ai spus-o mai repede?!

© - Domnule coman
dant, mă așteăptă părinții la 
poartă!

- Bine, du-te să te 
întâlnești cu ei!

- Dar, știți, nu la poarta 
unității, ci la poarta casei 
noastre din Baia Mare...

© - Doctore, de la un 
timp am complexul că sunt 
idiot. N-ați putea...

- Fiți, vă rog, liniștit, Nu e 
un complex...

Recunoașteți pălăria și purtătorul ei?
—————————————————————q

Pensionarul
r 
I 
I
• Pensionarul este omul ex- 
| clus aproape total din_câmpul
■ muncii, fără o posibilitate de a 
! activa măcar atât cât îi permit 

I forțele și tempoul său mai lent. 
| Pensia abia îi ajunge pentru
■ subzistența la limită și deseori
* chiar nici atât. Principala ocu- 
I pație și grijă a pensionarului 
| este să se roage lui Dumnezeu

Ica după toată sărăcia și ne
cazul măcar sănătatea să-i 

| rămână. A fi bolnav este un 
■ “lux" pentru întreaga populație 
J a țării, dar pentru pensionar 
I este un adevărat dezastru. Me- 
| dicamentele așa-zis compen- 
■ sate practic nu există când ai 
* nevoie de ele și dacă mai exis- 

I tă o farmacie care eliberează 
| medicamente compensate, cu 
a siguranță cele mai scumpe nu 
' se vor găsi. Pentru pensionar, 
| a cumpăra medicamentele ne- 

| cesare deseori înseamnă a 
J renunța la alimente strict nece- 
I sare omului bolnav.
i.

© - Văd că vrei să te
căsătorești cu tot dinadinsul cu 
această fată, spune scoțianul 
prietenului său.

- Sunt obligat. Nu vrea să- 
mi înapoieze inelul de logodnă!

© Un inspector financiar 
dă telefon la un abator:

- Alo, abatorul? Aici 
inspectorul Ciupeală. Ați tăiat 
ceva vită, azi?

- Am tăiat, să trăiți! Vă 
trimitem și dumneavoastră vreo 
cinci kite de mușchiuleț...

- Dar ceva purcei ați 
sacrificat?!

- Am sacrificat, să trăiți! Vă 
trimitem și un purceluș...

- Mă băieți, dar voi știți că 
eu nu iau nimic fără bani...

.- Să trăiți, am înțeles! Vă 
trimitem și o sută de mii...

© - Doctore, ce ai pentru
ridurile mele?

- Cel mai profund respect, 
doamnă!

© - Numai minciuni au 
apărut după premiera piesei 
mele!

- Inchină-te și mulțumește 
Celui de Sus că nu s-a spus 
adevărul...

Deseori a fi pensionar este 
echivalent cu a fi bătrân. Cu
vântul “bătrân" pe care occiden
talii îl consideră un afront adus 
vârstei mature, seniorilor de 
vârstă. în Occident bătrânii sunt 
considerați a fi doar cei peste 90 
de ani care nu mai pot să-și 
poarte singuri de grijă. înaintarea 

în vârstă cere o alimentație mai 
bogată în calciu și vitamine, un 
regim de activitate fizică și inte
lectuală susținut la nivelul posi
bilităților fiecăruia pentru a păs
tra un confort fizic și spiritual 
optim.

Câte se fac din acestea la 
noi?!

Cu toții știm cât de săracă 
este alimentația pensionarilor. 
Apoi mesajele spuse și subînțe
lese pe care le transmite în
treaga cultură și societate din

© - Vecine, te-am
văzut la braț cu noua 
secretară. Nevastă-ta te 
lasă?

- Dacă află, mă lasă 
sigur!

© Contabilul redacției 
verifică foaia de decont pe 
care a adus-o din delegație 
un redactor.

- Ce-i suma asta as
tronomică?

- Plata hotelului.
- Dar cine te-a împu

ternicit să cumperi hotelul?

© - Azi-noapte ai venit
târziu acasă, vecine.

- De unde știi?
- Te-am recunoscut după 

mers.
- Mă mir! Eram așa de 

beat, că am urcat scara în 
patru labe...

© - Știi că Mioara s-a 

v

n

căsătorit cu un medic 
radiolog?

- In sfârșit, a găsit un 
bărbat care a văzut ceva la 
ea!

Culese și prelucrate de -
Hie LEAHU '

țară: pensionarul e bătrân și I 
prost, nu mai e bun de nimic, | 
face umbră pământului, e o ■ 
povară și cel mai bine ar fi fără ' 
el. t

Nimeni nu le apreciază ex- | 
periența de viață din care s-ar ■ 
putea învăța atâtea, înțelep- J 
ciunea și ideile încă novatoare I 
bazate pe experiența în muncă, | 
ajutorul pe care îl dau la creș- ■ 
terea nepoților, statul la cozi, • 
aprovizionarea în gospodărie și | 
uneori chiar ajutorul material | 
pe care îl dau din pensia lor J 
mică. Pensionarul este încă o ■ 
comoară de putere, energie, | 
dorință de a fi util, înțelepciune a 
și răbdare. Toate neutilizate la ! 
noi dar prețuite în Vest. Oare I 
de ce e atât de greu să vedem f 
partea bună a lucrurilor? De ce ■ 
ne e așa greu să ne folosim de • 
puterea încă existentă? De ce | 

e greu să mulțumim? |

/na DELEANU |
J

! APOSTILE
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2

3 Li
4 1 1
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ORIZONTAL: 1) Lucrări antifonice 
la intrarea în cabinet; 2) Termen de 
înregistrare cu aproximație a copiilor; 
3) Ajuns volens-nolens la cheremul 
altcuiva - Ieșită cu fața curată după o 
săpuneală zdravănă; 4) Expresie 
potrivită unei nebune de legat - Puncte 
de reper în determinarea cosmosului!; 
5) Orchestranți sincopați într-o evoluție 
la baterie - Decor natural pentru un 
concert nocturn; 6) Fagure în care se 
depune mierea învățăturii - Capricii 
genetice ale universului patetic; 7) 
Rezultatul firesc al unei reduceri... în 
esență - Avanscenă într-o prezentare 
stricto senso!; 8) Infinitivul ocular al 
curiozității nedisimulate - Termen 
lexical adecvat adâncilor bătrâneți; 9) 
Soluții adecvate pentru integrale - 
Luceafăr strălucitor pe cerul dorințelor; 
10) Lidere ale pălmașilor, obișnuite să 
dea indicații.

VERTICAL: 1) Botezată oficial în numele 
domnului; 2) Contextul definitor al unui termen de 
garanție; 3) Erbacee cu proprietăți tonice și utilizări 
apotecare; 4) Ieftine satisfacții pentru creatorii de 
mâna a doua - Pegas autohton al inspirației noastre; 
5) Galben cu circulație pe meleaguri românești - 
Cadrul larg al unor expuneri obișnuite; 6) Poziția 
deschisă a anglo-americanilor! - încheiere clasică 
realizată la parada modei - Remarcabil ca valoare 
în sfera nudităților; 7) Anticameră la intrarea în palat 
- Demonstrativ personalizat al gramaticii populare; 
8) Servitoare anonimă pentru capriciile modei - 
Capacitate receptivă la miresme și licori; 9) Poleit 
de degetele trandafirii ale aurorei - Decor înălțător 
pentru estrada stelelor; 10) Generatoare de impul
suri cu multe ieșiri.

Vasile Molodeț
Dezlegarea careului "Of, Inimioara!" apărut 

în ziarul nostru de sâmbăta trecută:
1) Țucat-Mame; 2) Anat-Patos; 3) Ciraci-Ost; 

4) TC-Tiranie; 5) Elan-Di-T; 6) A-lr-Poet; 7) Saritor- 
AA; 8) Cei-Amabil; 9) Arcuș-Rune; 10) Real-Femei.

!! MAT ÎN 2 MUTĂRI
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GREVA MINERILOR
A MIȘCAT LUCRURILE

BAM CARE CVRG PE APA SÂMBETEI

Expresia din titlu, folosită 
în intervențiile sale de către 
Iulian Mitrache, directorul 
Centrului Zonal Petroșani, 
din cadrul ANDIPRZM, la 
seminarul pe tema zonelor 
defavorizate, organizat săp
tămâna trecută la Petroșani, 
are câteva semnificații. Prima 
ar fi că a atras în mod serios 
atenția administrațiilor locale 
și puterii centrale privind 
situația îngrijorătoare a po
pulației din Valea Jiului, 
ocupată în mare parte în 
sectorul minier, situație ge
nerată de disponibilizările 
masive de personal în urma 
restructurării extracției și 
preparării cărbunelui.

A mișcat lucrurile în bine, 
spunea Iulian Mitrache, în 
sensul că a evidențiat o 

kseamă de domenii impor

tante în care se poate investi 
în Valea Jiului pentru crearea 
de locuri de muncă în care 
să fie plasate persoanele 
rămase fără servicii. între 
aceste domenii se numără: 
agricultura și zootehnia, 
producția, prestările de ser
vicii, comerțul, protecția 
mediului și refacerea infra
structurii, în care investitorii 
care intenționează să facă 
afaceri în localitățile Văii 
Jiului vor avea numai de 
câștigat.

Pe de altă parte, după 
cum afirmau unii întreprin
zători, greva minerilor a de
terminat și neîncredere și 
menținerea la distanță a unor 
investitori, datorate reticen
țelor din partea unor lideri 
sindicali și simpli mineri, 
chiar ale unor cadre din 

structurile de conducere ale 
CNH Petroșani și exploată
rilor miniere față de inițierea 
anumitor activități, altele 
decât în sectorul minier, în 
care să fie ocupate persoa
nele disponibilizate din acest 
domeniu. Cu atât mai mult 
eforturile Guvernului și iniția
tivele investitorilor trebuie 
susținute și sprijinite în Valea 
Jiului. Deoarece, cu sau fără 
voia minerilor, în pofida aver
tismentelor date puterii de 
liderii LSMVJ, reforma în in
dustria extractivă, mare con
sumatoare de resurse finan
ciare fără randament și efici
ență, va continua, se va 
înfăptui. Mai devreme sau 
mai târziu, mai ușor sau mai 
greu, cu renunțări și convulsii 
sociale. Asta-i tranziția la 
economia de piață. (D.G.)

Dacă cumva ați treGut vreo
dată pe la întretăierea străzilor 
Teodor Braniște cu Axente 
Sever (fostă Sahia), chiar în 
dreptul intrării la stadionul Cetate 
din Deva, trebuie să vă fi atras 
atenția o “minune”: o electro- 
pompă scoate zi și noapte apă 
dintr-un canal al Romtelecom și 
o deversează în rețeaua de 
canalizare a orașului. Face 
treaba asta de cine știe când, zi 
și noapte, 24 din 24 de ore.

Știți ce apă scoate și aruncă 
la canal? Apă caldă, apă de la 
termoficarea orașului.
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Așadar, Partidul Național Liberal 
a rămas fără... Cataramă. O 
despărțire ce îi va afecta financiar 
pe liberali care în perioada 
următoare, și mai ales în campania 
electorală, își vor da seama cu 
adevărat ce au însemnat cei un 
milion de dolari cheltuiri de 
Cataramă pentru imaginea

Curios să știu cine și ai cui 
bani îi risipește pe Apa Sâmbetei, 
l-am întrebat pe dl Zamfir Blen- 
dea - contabilul șef al SC "Apa- 
term" SA Deva, cine a instalat 
această electropompă și motivat 
de ce anume.

“De instalat, spune domnia sa, 
am instalat-o noi, în urma recla- 
mației Romtelecom cum că i se 
distrug cablurile subterane din 
cauza inundării cu apă caldă. 
Adevărul este că nu vreun canal 
de-al nostru este avariat, ci un 
canal de termoficare magistral,

• • •

partidului. După cum însuși a 
declarat, fostul lider liberal a 
suferit o serie de decepții în partid, 
ultima, care a pus capac, fiind 
anularea pentru o perioadă de 
timp a facilităților pentru profitul 
reinvestit. De aici, dezamăgirea 
investitorilor care s-au îndepărtat 
vizibil, atât cei străini, cât și cei 

care este proprietate a Centralei 
electrice și de termoficare Mintia".

“Dar cine plătește energia 
electrică ce se consumă zi și 
noapte cu funcționarea elec- 
tropompei, cine plăteșe apa caldă 
care se duce pe gârlă?"

“Apaterm le plătește".
Este un fel de a spune că 

plătește "Apaterm” căci până la 
urmă tot locatarii și agenții economici 
racordați la termoficare le plătesc.

în timpul acesta mai marii 
termocentralei Mintia dau co
municate de presă, drepturi la 
replică... (i.C.) 
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autohtoni. O astfel de „inițiativă" a 
venit, culmea, tocmai din partea 
unui coleg de partid, actualul 
ministru al finanțelor Decebal 
Traian Remeș. Pentru toate 
acestea, Viorel Cataramă a 
renunțat nu numai la funcția de 
vicepreședinte, dar și-a dat chiar 
demisia din PNL! (M.B)

■ --- ---------------- -- ; — ■ ■ ■ =■

Condor Deva precizează:
BLOCUL 26 DIN CAL AN A FOST

OPRIT DIN LIPSA DE FINANȚARE

O HOTĂRÂRE DE GUVERN ÎN FAVOAREA PRESEI

Urmare a apariției arti
colului “Apartamente pentru 
tineri” într-un număr recent 
al ziarului nostru, un articol 
în care autoritățile din Călan 
își exprimau nemulțumirea 
față de ritmul lent în care 
Condor SA Deva și-a 
desfășurat activitatea la 
blocul 26 din localitate, 
conducerea Antreprizei 
Construcții-Montaj Deva, 
prin dl director Mircea 
Chirilă, ne-a precizat:

“Blocul 26 Călan “cu 45 
de apartamente”, dintre 
care 30 ridicate în roșu în 
1991-1992, a fost oprit din 
lipsă de finanțare. Lucrările 
au fost reluate la finele 
anului 1997, de către Socie

tatea Comercială “Condor" 
SA Deva. Documentația 
pusă la dispoziție de către 
Primăria Călan privind restul 
de executat pentru punerea 
în funcțiune - pentru care s- 
au cheltuit bani de la bugetul 
local - nu a fost utilizabilă.

Constructorul împreună 
cu I.P.H. Deva au refăcut 
documentația, fără a solicita 
plăți.

în anul 1998 investiția a 
fost reluată în forță de către 
S C. “Condor” SA, însă plățile 
nu au fost pe măsura 
realizărilor, ajungând ca în 
luna august Primăria Călan 
să aibă o datorie de peste 
500 milioane de lei. S-a 
dispus măsura de reducere 

substanțială a ritmului de 
lucru și reorientarea spre 
executarea altor contracte, 
în luna următoare s-au 
asigurat fonduri, care au 
fost acoperite cu lucrări, 
nerămânând bani ne- 
cheltuiți. Reducerea 
ritmului de execuție a dus 
automat la imposibilitatea 
predării apartamentelor la 
finele anului 1998, spre 
nemulțumirea conducerii 
Primăriei Călan.

Societatea “Condor" s- 
a mobilizat și lucrează și 
în perioada lunii ianuarie, 
astfel încât să se asigure 
punerea în funcțiune la 
finele acestei luni”.

In s<ârj<. Guverrv.il României 
a revent la sentmente mai bune 
fațâ de presă. Este vorba do 
reducorea de la 22 la sulâ ta 11 la 
sută a TVA pentru cei care 
editează sau folosesc presa 

Comunicat din partea
Asociației județene de fotbal• •

In ședința sa din 18 februarie 1999. Biroul Executiv al 
A J. Fotbal în conformitate cu articolul 11 din Statutul A.J. 
Fotbal a convocat pentru data de 24 martie 1999, ora 10.00. 
la Deva, în sala Colegiului Național Decebal. adunarea 
generală de alegeri a A.J Fotbal Hunedoara

Cu respectarea oondițrior prevăzute la articolul 16 din 
Statut pentru funcțiile de președinte și v»cep<eședinte 
candidaturile se vor depune la sediul A.J Fotbal până la 
data de 9 martie 1999.

Președinte, prof. Mircea S/RBU

Când a fost prins
cozmn avea asupra sa 12.000 de doiari.

2.500 DAI. fAPTE ftlIUOAAE DE IEI |l UA PAȘAPORT

scrisă, inclusiv pentru publi
citatea prin presă Era momente 
pentru o astfel de măsură! 
încorsetate dm toate punctele de 
vedore, mdte dintre publicațiile 
scrise ar fi sucombai, cri și-ar fi 

redus drastic activitatea, în 
condițiile când prețunle pentru tipar 
șl hărt» devin insuportabile. Pentru 
revistele literare ale Mimstenjlui 
CUturii. TVA a fost anulat compteC 
(M.B.)

Agricultori 
hunedoreni la 

„Viața 
satului”

Duminică. 21 februarie 
a c., la TVR 1, emisiunea 
„Viața satului" va avea, prin
tre subiectele abordate, o 
serie de aspecte din viața 
și munca agricultorilor 
hunedoreni. intre altele, pe 
lângâ agricultura privată, 
vor fi prezentate reportaje 
și din societăți agricole 
comerciale. (N.T.)

LA MUZEUL
MINERITULUI SUNT

DOAR PATRU ANGAJAȚI
Ona dintre instituțiile 

de cultură ale 
municipiului Petroșani este 

Muzeul Mineritului. Aflat de 
mai bine de doi ani și 
jumătate în reparație, 
muzeul și-a redeschis de 
curând porțile. Așa după 
cum ne mărturisea dl. ingi
ner Gheorghe Ponciș, 
directorul muzeului, repa
rațiile au costat peste 300 de 
milioane de lei, reușindu-se 
renovarea fațadei, a aco
perișului, a zugrăvelilor 
interioare, precum și a 
gardului împrejmuitor. Banii 
pentru lucrări au fost plătiți 
de către Primăria Muni

Vagonet de mină pentru transportul apei. Petroșani 
(perioada 1900 - 1918).

cipiului Petroșani, însă 
problemele acestei instituții 
nu sunt nici acum pe deplin 
rezolvate. Cel mai concret 
exemplu în acest sens îl 
constituie lipsa banilor pentru 
noi achiziții, bani extrem de 
necesari oricărui muzeu. “ Nu 
putem să facem nici o 
achiziție, deși am avut mai 
ales în ultima vreme destule 
cazuri când anumite 
persoane au dorit să vândă 
muzeului diverse obiecte, iar 
noi nu am avut cu ce să le 
cumpărăm. Am fost nevoiți să 
îi trimitem pe toți acești 
oameni la Deva", ne spune 
dna ing. Lidia Velica, specia

FOTO: Traian MÂNU 

list conservator în cadrul 
aceluiași muzeu.

Activitatea se desfășoară 
extrem de greu în cadrul 
muzeului, fapt datorat și 
lipsei de personal, numai 
patru oameni fiind angajați. 
“A fost o perioadă când am 
funcționat și numai cu doi 
oameni, așa că acum se 
poate spune că stăm foarte 
bine”, declară dl. director 
Ponciș. Oricum, ar fi necesari 
cel puțin încă trei oameni 
pentru o mai bună 
desfășurare a activității. Nici 
în ceea ce privește numărul 
de vizitatori lucrurile nu stau 
foarte bine. Muzeul este vizitat 
aproape în exclusivitate de 
către cei aflați în trecere prin 
Petroșani, localnicii pier- 
zându-și interesul pentru așa 
ceva. Deși biletele nu sunt 
deloc scumpe, existând 
reduceri de 50% pentru elevi 
și studenți, nici chiar școlarii 
nu mai vin la muzeu. Au fost 
organizate și vor fi și în 
continuare diverse expoziții 
legate de momentele mai 
importante din istoria na
țională, sperându-se ca 
măcar cu aceste ocazii 
publicul să devină mai 
receptiv.

Andrei NiSTOR

Forțele de ordine care l-au capturat, în 
dimineața zilei de 17 februarie, pe Miron Cozma, 
în apropiere de Caracal, au păstrat secrete 
împrejurările în care au reușit arestarea liderului 
minerilor din Valea Jiului. Tot ce s-a spus în 
legătură cu acțiunea trupelor speciale de 
intervenție a fost informația potrivit căreia Cozma 
se afla într-un autobuz, alături de alți 20-30 de 
ortaci. El reușise să iasă din încercuire și 
încercase să dispară din zona controlată de 
jandarmi și poliție.

La percheziția efectuată, potrivit regulamentului, 
la încarcerarea în arestul IGP din Calea Rahovei, 
asupra lui Cozma s-au găsit circa 12.000 dolari 
SUA, 2500 mărci germane, circa 7 milioane de lei și 
pașaportul personal al inculpatului. Sigur, în legătură 
cu această informație pot fi făcute multe speculații. 
Voia Cozma să fugă din țară? Așa cum a declarat, 
el a plecat la București să schimbe Guvernul, 
întreaga conducere a țării. Și, totuși, a simțit nevoia 
să-și ia cu el pașaportul, o sumă în valută și 7 
milioane de lei?

STAREA MEDIULUI
Valorile medii și maxime ale 

poluanților gazoși analizați (dio- 
xid de azot, dioxid de sulf, 
amoniac și fenoli) s-au încadrat 
și pentru perioada 8-14 februa
rie a.c. în limitele admise de STAS- 
ul de calitate a aerului 125/ 4/ 
1987. Valorile maxime s-au 
înregistrat pe zona Hunedoara 
la data de 10 februarie pentru 
dioxidul de azot și dioxidul de 
sulf, în data de 9 februarie '99 
pentru fenoli și în data de 14 
februarie la amoniac.

Pulberile în suspensie au 
valori medii care se încadrează 
în limita admisă de 0,15 mg/ mc 
aer/ 24 h la toate punctele de 
control din județ. Valoarea maxi
mă s-a înregistrat în 9 februarie 
pe zona Zlaști și depășește limita 
admisă de 2,92 ori valoare. Valori 
care depășesc limita admisă s- 
au mai înregistrat pe zona 
Hunedoara (2,1 ori) și pe zona 
Călan de 1,2 ori.

Pulberile sedimentabile pre
zintă depășiri ale limitei admise de 
17,0 gr/ mp/ lună - în zonele Teliuc 
de 2,16 ori și Chișcădaga de 1,27 
ori. Se pot constata reduceri 
importante ale valorilor la acest 
indicator pe cele 2 zone.

Nivelul radioactivității beta 
globale și al dozei gama absorbite 
se mențin în limitele de variație 
ale fondului natural de radio
activitate pentru toți factorii de 
mediu analizați. Pentru perioada 
menționată, valorile medii obținute 
la depunerile atmosferice și 
aerosoli atmosferici au fost de 
1,18 Bq/ mp/zi, și de 0,72 Bq/ mc 
aer, față de valorile de atenție de 
200 Bq/ mp/ zi și respectiv 10,0 
Bq/ mc aer.

Materiile în suspensie pe râul 
Jiu, provenite în principal de la 
unitățile de extracție și de pre
parare a cărbunelui, au avut o 
valoare medie de 1949,0 mg/1 și 
o valoare maximă, înregistrată la 
data de 11 februarie '99, de 
4722,0 mg/ I. Raportate la pe
rioada anterioară, se constată o 
reducere a cantității de materii în 
suspensie cu 571,0 mg/1, pentru 
valoarea medie.

Din datele primite de la 
unitățile teritoriale ale RA Apele 
Române a rezultat că în cursul 
anului 1998 au fost efectuate 
565 verificări privind modul cum 
se respectă valorile limită stabilite 
pentru indicatorii de calitate ai 
apelor uzate la evacuarea în 

apele de suprafață la un număr 
de 91 de unități.

Analizând valorile medii 
anuale la indicatorii de calitate a 
rezultat că doar 38 de unități au 
evacuat ape corespunzător 
epurate, în timp ce 53 de unități 
au evacuat ape necorespun
zător epurate. Din această ultimă 
categorie, 29 unități au prezentat 
depășiri la 1 indicator, 14 unități 
au prezentat depășiri la 2 indi
catori, 7 unități au depășit limitele 
admise la 3 indicatori, iar 3 unități 
au depășit limitele admise la 5 
indicatori. Pentru aceste depășiri, 
care au contribuit la poluarea 
apelor de suprafață, s-au aplicat 
penalități de peste 327,0 mii. lei. 
Din această valoare, EGA Târgu 
Jiu a aplicat penalități în special 
unităților de preparare a căr
bunelui în valoare de peste 270,0 
mii. lei, iar SGA Deva a aplicat 
penalități, în cursul anului 1998, 
în valoare de 57,738 mii. lei. Pentru 
nerespectarea prevederilor din 
legislația în domeniu, SGA Deva 
a apjicat și sancțiuni contra
venționale în valoare de 2,0 mii. 
lei.

Agenția de Protecția 
Mediului Deva

Guverrv.il


Vând dulap vitrină, masă,

• Cumpăr piese de mobilier 
vechi, peste 80 ani, ceasuri, ta
blouri, argintărie, statuete, diferite 
piese decorative,vechi. Tel. 056/ 
184728,092 397184,(9116)

VfiNZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan,Deva, 
1700 mp, str. Zambilei (în spatele 
Fabricii de Lapte), toate facilitățile. 
Tel. 224754,092 341439 (9526)

• Vând casă cu spațiu comer
cial amenajat “Restaurant". Deva, 
str. Cloșca, nr.16. Tel. 627567 
(6284)

• Societate comercială vinde 
apartament 3 camere, 72 mp. 
parter, str. Ion Creangă, cu proiect 
spațiu comercial. Tel. 219232,092/ 
281895.(9142)

• Vând apartament 4 camere, 
zona Progresului. Tel. 216483,092 
712716(9130)

• Vând spațiu comercial în 
Deva, str. Eminescu, nr.48. Tel. 056 
192637. (9506)

• Vând apartament 4 camere, 
două băi,două balcoane, hol cen
tral, etaj 1, intrări separate. Deva, 
Mihai Eminescu, bl. C3, ap. 24, et.1. 
(9518)

• Vând apartament 2 camere, 
semidecomandat, parter, telefon, 
Orăștie, Mureșului, bloc 11/21, tel. 
092/583813(6929)

• Vând autodubă Iveco Turbo 
Daily 35-10, înmatriculată, supra- 
înălțată, axă dublă spate, preț 
10500 DM. Tel. 216043, 092 
281558.(9505)

• Vând Dacia break, stare 
foarte bună, an fabricație 1998. Tel. 
230194,230195(9514)

• Vând tractoare U445 DT și 
U445, Orăștie, str. Decebal, nr. 19, 
perfectă stare funcționare, ga
ranție 6 luni, tel. 092/481671 
(6930)

• Vând tractor DT 445, dublă 
tracțiune, fabricație 1992, cu 
accesorii, Costești, nr. 111 (6931)

• Vând sau schimb Dacia 1410, 
nouă, cu Dacia mai veche (chiar 
defectă), plus diferență, tel. 723080 
(6473)

• Vând notebook 486, DX4,100 
MHz, HDD 1,2 Gb, 20 Mb RAM, cu 
sound blaster, monitoare color 
neverificate, 094/524067.

• Cumpăr celulare GSM, de
fecte, sparte sau codate, even
tual repar, decodez. Tel. 094 
859958. (6263)

«VÂND

■ Banzig textil ger
man, masa: 1,40/2,60m, 
putere motor: 1.5kW, lun
gime lamă: 3800mm,

■ Aspirator scame și 
praf,

■ Mașină industrială 
de cusut nasturi, Germania 
marca PFAFF, sistem 134- 
35k, curent trifazic,

■ Mașină industrială 
de punctat, Germania, mo
del 3304, curent trifazic. 
Informații la telefon mobil: 
094/636443. (9102)

oglindă (fumirate). Tel. 216590.
•Vând calculatoare, imprimante 

second hand. Tel. 226644, 092 
724435 (6438)

• Vând piese pentru BMW 318 
(ursuleț), motor, cutie etc. Tel. 
216483,092 712716(9130)

• Vând remorcă tip Mârșa, 3 
axe, înmatriculată și semiremorcă 
Jumbo 13,6 m, 3 axe. Prețuri 
negociabile. Tel. 092-285034. 
(9511)

•Vând100oi,60cumiei. Rotea 
Petru, sat Popești, nr. 54. (9512)

• Vând acordeon Weltmeisfer, 
96 bași, nou. Tel. 620376, preț 
negociabil. (8876)

• Vând calculatoare 486 se
cond hand și componente, asigur 
service, garanție și instalări 
programe. Tel. 211798. (9517)

• Vând piese Mazda 626 D din 
dezmembrare, an fabricație 1985. 
Tel. 216033, între orele 16-18. 
(9548)

• Vând mașină înghețată 2 
capete nemțeasca. Tel. 069- 
553364,069-533418. (9524)

•Viagra, 120 <'00, spray con
tra ejaculării rapide 159.000, 01/ 
6376273, 092/342628, 092/ 
342629. (OP)

•Vând și montez parbrize, Deva, 
DragoșVodă, 14,tel. 225075(6161)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (125.000 lei), 
video, satelit. 092/368868. (MP)

• S.C. MASE PLASTICE I
SRL HUNEDOARA vinde am- | 
balaje polietilenă imprimate. I 
Tel/fax 054/716112 (6563) |

• S.C. ROMAVICOM SRL DEVA, 
fermă particulară de păsări, cu sediul 
în Mintia, platforma Casa Agrono
mului, vinde zilnic, inclusiv sâmbăta, 
între orele 8-16, pui vii. Informații 
suplimentare tel. 233484 (OP)

• Societate comercială oferă 
spre vânzare cauciucuri second
hand pentru camioane 17,5-22,5 
import Scandinavia. Informații tel. 
094/566174(6922)

• Vând 150 oi cu miei, Batiz, 105, 
tel. 730635 (7314)

• S.C. Termosanitara vinde la
preț avantajos centrale termice, 
boilere, calorifere, țeavă XLPE, 
fitinguri, robineți. NOU! Centrale 
de apartament (cameră închisă, 
evacuare forțată). Informații str. 
Dorobanților, nr. 12, Hunedoara, 
tel. 092/701072 (6474)________

• Vând frigider mic Minsk (160), 
stare foarte bună, preț 1.400.000, 
tel. 714726 (6478)

• Ofer spre închiriere garso
nieră, confort 1, Deva. Tel. 216590, 
după ora 14.

• Caut pentru închiriat gar
sonieră sau gazdă (studentă). 
228317, după ora 19. (9209)

OFERTE DE 
SERVICII

• Efectuez transport auto 1 
tonă, cu Renault Trafic. Tel. 216483, 
092 712716(9130)

• Vreți să lucrați acasă? Trimiteți 
plic timbrat, autoadresat pentru ca
talog gratuit pe adresa: “Punctual", 
C.P1-397,70700, București. (9510)

• Distribuitor autorizat caut 
clienți și colaboratori pentru 
vânzare produse cosmetice 
marca AVON, tel. 211627,234880, 
OR 1, CP 188, Deva. (6309)

• Societatea comercială “DI
VERS” SRL TECUCI angajează 
muncitori calificați (măcelari, 
tranșatori, preparatori) pentru a 
munci în Germania. Ne puteți 
contacta la numerele de telefon: 
036/820428, 036/814871,094/ 
514754,094/514755. (OP)

• Luni, 22 februarie 1999, orele 
17-18 în sala nr. 1, parter IPH (PRO 
TV) va avea loc expunerea con
dițiilor urmată de o selecție în 
vederea ocupării posturilor de agenți 
comerciali și manageri de vânzări 
aparatură bio-medicală. Condiții: 
vârsta peste 18 ani. Persoanele pot 
avea și un alt serviciu. Cazier curat. 
Se oferă câștiguri nelimitate. (6338)

• S.C. Gef Facilities - Deva, str. 
Apuseni, nr.1, tel. 230930 anga
jează agent comercial în Deva cu 
următoarele condiții: domiciliul în 
Deva, experiență, vârstă maximă 
30 de ani, curriculum vitae. (9210)

COMEMORĂRI

• Soția Elisabeta, fiicele Dorina, 
Tatiana, ginerii Mircea și Ionică, 
nepoții și strănepoții reamintesc 
celor care l-au cunoscut și prețuit 
că se împlinesc 6 luni de când s-a 
stins din viață bunul și iubitul soț, 
tată, bunic

GHEORGHE CRISTEA
Parastasul în 21.02.1999, la 

cimitirul din str. Eminescu - Deva, 
ora 12. Dumnezeu să-l odih
nească în pace. (9516)

• Se împlinesc 6 săptămâni 
de când ne-a părăsit cea care 
a fost o minunată soție, mamă 
și bunică

PAULINA MUNTEAN
din Bucium - Oriea. îi vom păstra 
o vie amintire, Familia. (9521)

■ Azi seimplinește un an de 
când soarta te-a luat de lângă 
noi, pentru totdeauna

BANCIU CANTEMIR
Multe lacrimi și flori pe 

mormântul tău. Soția Voichița, 
copiii Ciprian, Cristina și Camelia.

• Soția, fiicele, ginerii și nepoții 
continuă să deplângă trecerea în 
neființă, în urmă cu doi ani, a 
dragului lor

DEMETER LACI-PECSI
Nu te vom uita niciodată! (6470)'

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere spațiu 40 
mp, str. Liliacului, ideal pentru 
magazin, birouri, cabinet medical. 
Tel. 094 515445 (9150)

DIVERSE

• La subsolul complexului
Ulpia, puteți cumpăra avantajos 
mobilă second hand import 
Germania. (9147)_____________

• Cu autorizația nr. 16511/ 
19.01.1999își începe activitatea de 
comerț PF Buga Mariana. (6928)

PIERDERI

• S. C. “Marcom" S.R.L. Brad 
anunță pierderea actelor contabile 
pe lunile mai 1996 până la luna 
ianuarie 1997 inclusiv. Se declară 
nule. (9515)

• Pierdut legitimație de serviciu 
eliberată de sucursala Loto Prono 
Jud. Hunedoara, pe numele Ferenczi 
Ileana. Se declară nulă. (9503)

• Pierdut carnet de șomaj pe 
numele Dunăre Maria. îl declar 
nul.(6472)

• Pierdut legitimație veteran de 
război seria 452279, eliberată de 
AVR Hunedoara și Bl seria Y 
512453, eliberat de Bistrița, la 27 
ianuarie 1972, pe numele Constan- 
tinescu Alexandru. Le declar nule.

• Familia îndoliată anunță pe 
această cale pe toți cei care l-au 
cunoscut că s-a stins din viață

dr. ZELLER LADISLAU
înmormântarea va avea loc la 

Cimitirul Catolic din Deva, str. 
Eminescu, duminică, 21 febru
arie, ora 13. Dumnezeu să 
odihnească sufletul lui bun. 
(9525)

• A plecat dintre noi în lumea 
veșniciei minunatul coleg, 
profesor și om de aleasă 
omenie

prof. STELIAN POPESCU
Dumnezeu să-l odihnească 

în pace! Sincere condoleanțe 
familiei. Cadrele didactice de la 
Liceul Pedagogic “Sabin 
Drăgoi” Deva.

• Locatarii blocului D, sc A, de 
pe bdul Decebal, Deva, aduc un 
ultim omagiu celui care a fost un 
vecin deosebit

dr. LADISLAU ZELLER
Exprimăm condoleanțe fa

miliei. Dumnezeu să-l odihnească 
în pace.

S.P1 CARMEWLAST DEVA SA
Organizează concurs - interviu pentru ocuparea unui 

post de inginer minier exploatări la zi sau 
geolog la Direcția Tehnică a societății.

Condițiile pentru ocuparea acestui post sunt:
- experiență profesională în proiectare minieră de 

cel puțin 5 ani;
- autorizări în domeniu - A.N.R.N., M.A.P.P.M.;
- cunoașterea la nivel cel puțin mediu a limbii engleze;
- cunoștințe de operare pe calculator;
- disponibilitate pentru un program de lucru flexibil. 
Concursul va avea loc la sediul societății la data de

12.03.1999.
înscrierea Ia concursul de selecționare se face la 

compartimentul Resurse Umane al societății prin completarea 
formularelor procedurale și prezentarea documentelor suport: 
acte de studii, copie de pe cap. IX al carnetului de muncă, 
autorizații cerute și documentele de identitate, până la data de 
05.03.1999. Alte informații suplimentare Ia comp. R.U.

ORICR OCAZIB,
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SC flgromec Deva
• închiriem în Deva și în împrejurimi spații de 

producție și comerciale cu toate dotările necesare;
• Vindem diverse utilaje agricole în stare de 

funcționare, inclusiv tractoare și combine;
• Executăm reparații la motoare Diesel de 

orice tip, inclusiv pentru autoturisme străine.
Dacă aveți probleme cu motorul, nimic mai 

simplu, adresați-vă la Centrul de reparații motoare, 
situat în Deva, str. Depozitelor, nr.10, telefoane: 
222195; 224785; 221902, zilnic, între orele 8-16.

BANCA COMERCIALĂ
ROMÂNĂ SA

Agenția Simeria
vinde la LICITAȚIE PUBLICĂ în data de 24 februarie 

1999, ora 10,00, la sediul Judecătoriei Deva, Birou executor 
judecătoresc:

- Casă, curte, grădină și teren intravilan în suprafață de 
1393 mp, situate în Tîmpa, corn. Băcia, nr. 11, compusă din 7 
camere, bucătărie, 2 holuri, baie, garaj, magazie depozitare.

Prețul de pornire a licitației este de 230.000.000 lei.
Informații suplimentare la sediul BCR Simeria, tel. 

261908 și 262007, și la sediul Judecătoriei Deva, Birou 
executor judecătoresc.

SC "Chimica” Sfi Orăștie 
Convoacă Adunarea Generală a Acțio

narilor în ședință extraordinară în data de 
27.02.î999, ora 10, la sediul societății din strada 
Codrului, nr.24.

Obiectul ședinței este aprobarea progra
mului de restructurare a activității societății.

în cazul în care prezența acționarilor nu 
întrunește cel puțin trei pătrimi din capitalul social, 
ședința se va ține a doua zi, 28 februarie 1999, 
ora 10.*__________________________________________✓

A SC ASIROM SA -
SUCURSALA HUNEDOARA- DEVA

ANUNȚĂ 
CÂȘTIGĂTORII CONCURSULUI ASIGURĂRII DE 

RĂSPUNDERE CIVILĂ 1999.
1. Premiul I - Popa Vaier - Deva, str. Independenței, bloc 

B8, ap. 1 - o asigurare de viață de 20 milioane lei pe termen 
de 5 ani ■ la expirare primește 51 milioane lei.

2. Premiul II - Chilom Constantin - Hunedoara, str. Al. 
Trandafirilor, bloc 27, ap. 36 - o asigurare de 10 milioane lei - 
la expirare primește 25,5 milioane lei.

3. Premiul III - Foran Vaier ■ din Lăpușnic, nr. 53 A - o asigurare 
de 5 milioane lei - la expirare primește 12,750 milioane lei.

Pe întreaga durată câștigătorii sunt asigurați în caz de 
accidente, deces și pot câștiga lunar la tragerile de amortizare 
câte 500.000 lei.

"într-o lume nesigură ASIROM vă asigură".

S.C. 
“ROMCAMION” 

S.A.
str. Depozitelor, 

nr.17
Efectuează in

specții tehnice pe
riodice (ITP) la au
tovehicule echipate 
cu motoare Diesel, 
fiind autorizată de 
către Registrul 
Auto Român pen
tru aceste lucrări.
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I
I
I 
I
I
I
I
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I
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Vremea va fi în 
generat închisă. Vor 
fi precipitații mixte 
în vestul și centrul 
țării și ninsoare în 
rest. Vântul va fi 
moderat, cu unele 
intensificări ia mun
te. Temperatura ma
ximă va fi cuprinsă 
între - 3 și 5 grade, 
iar cea minimă între

I -8 și 0 grade.
L —— — — — .

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

SOCIETATE COMERCIALĂ
Distribuitor autorizat în județul Hunedoara pentru: 
Sortimente de băuturi Garone, Interdrinks, Vascovin, 

Casa de vinuri Pietroasa, Busuioaca de Bohotin, 
Fruvimed, Cafea Cappuccino șl o diversificată gamă de 

produse alimentare,
___________ ANGAJEAZĂ:___________  

Trei agenți de vânzări pentru 
municipiile Hunedoara și Petroșani.
Condiții: studii minimum liceu, vârsta maximă 30 de 

ani, seriozitate, volubilitate șl dorință de afirmare (permis 
de conducere și autoturism constituie un avantaj).

Expediați pe adresa Deva, str. Mărăști, bl. 24, ap 48, 
Curriculum Vitae până la data de 27.02.1998 și precizați 
cum puteți fi contactat.
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Reformă "simultană"
e când cu desfă- 

ăJr șurarea reformei 
în învățământul românesc, 
practic toate problemele se 
raportează la măsurile 
prevăzute în acest sens. Că 
par a se dovedi mai mult ori 
mai puțin benefice, ele 
continuă să fie aplicate 
conform planului elaborat, 
după cum se știe, pe 
termen lung. Purtând 
pecetea unui destin nu prea 
generos, învățământul din 
mediul rural are de 
vindecat, sau măcar de 
tratat, destule suferințe. 
Măsurile amintite, alături de 
cele cuprinse în programe 
speciale (finanțate la nivel 
internațional) urmăresc și 
realizarea acestui dezi
derat. în ce măsură se va 
reuși este greu de spus, 
fiindcă aici în primul rând 
“terenul” trebuie pregătit 
corespunzător; or, deocam
dată, reforma pare a sări 
peste această etapă. 
Cauzele sunt desigur 
complexe și nu țin doar de 
învățământ, dar tocmai 
acestea se impun a fi avute 
în vedere în aplicarea 
reformei.

Școala Generală din 
satul Boița (cl.l-IV) este doar 
unul dințre numeroasele 
astfel de exemple. 
Nemaifuncționând la un

(Urmare din pag. 1) 

Transportul local pe urmele combinatului

moment dat timp de un an 
de zile, școala și-a reluat 
activitatea cu puțină vreme 
în urmă, așa încât în 
prezent există trei clase (I, a 
II-a și a IIl-a), cu 13 elevi, 
după cum precizează dra 
învățătoare Carmen 
Bobora. Evident, orarele 
sunt separate, dar predarea 
și învățarea se defășoară 
simultan; practic cele 45 de 
minute ale orei de curs 
pentru fiecare disciplină 
sunt împărțite la trei, timp în 
care elevii unei clase 
lucrează pe “fondul sonor" 
al explicațiilor învățătoarei 
pentru altă clasă. Cum va fi 
anul școlar viitor, când vor 
funcționa în aceeași sală 
patru clase (respectiv 17

■

I, au început să-i zdrobească 
picioarele, (...) după patru lovituri, 
din porunca domnului Eckhard 
(interpretul comisarului imperial 
contele Jankovich), au început a- 
i lovi pieptul și așa după 8-9 lovituri 
a murit..."

După martirizarea lui Horea 
și Cloșca, satisfacția nobilimii s-a 
manifestat în diverse moduri. Un 
astfel de simțământ emană și din 
scrisoarea contelui Samuel Teleki, 
cancelarul Transilvaniei, adresată 
din Deva, la 13 martie 1785, soției 
sale. Acest martor ocular descrie 
„întâlnirea” sa, în piața Devei, cu 
capul lui Cloșca, ce era purtat de

un călău în vârful unui par. 
Secvența ce se derula în târgul 
de sub cetatea în a cărei temniță, 
în urmă cu câteva săptămâni, 
fusese închis temporar Horea, 
ostenit de lungul calvar al ducerii 
sale în lanțuri prin satele de pe 
valea Mureșului, făcea parte 
dintr-un scenariu cu rolul de a 
demonstra marilor mase de 
oameni că puterea este de partea 
nobililor. Toate acestea se 
desfășurau conform unor 
dispoziții ale împăratului 
consemnate precis, inclusiv în 
sentința de condamnare la 
moarte citită la Alba lulia înainte 
cu doar 4 zile.

Și ca un corolar, remarcăm 
faptul că puțini sunt aceia care 
au cunoștință despre existența 
în fondurile Arhivelor de Stat ale 
Austriei din Viena 
(Osterreichisches Staatsarchiv) 
a unei serii de 9 rapoarte 
diplomatice, datate din anii 1784- 
1785. în esență, aceste acte ale 
oficialilor imperiali se referă la 
mișcările sociale ale românilor din 

gară) și Orașul Nou. Dar, cum 
numărul angajaților combi
natului a scăzut foarte mult, s- 
a redus și traficul și încasările 
societății de transport SC Hidro 
Term Trans Călan. Dl Ștefan 
Burian, director general al SC 

elevi), nu îndrăznim a ne 
mai gândi...

Până una alta, copiii 
continuă să vină 
conștiincios /â școală (a 
cărei clădire, găzduind cu 
ani în urmă clasele l-VIII, 
este în mare parte 
dezafectată); fie de la 
distanțe mai mici, fie pe 
parcursul câtorva kilo
metri străbătuți pe jos 
vreme de zeci de minute, 
micuți de-o șchioapă ori 
ceva mai mari fac în 
fiecare dimineață (la fel ca 
dra învățătoare, de altfel) 
drumul spre locul de unde 
vor pleca mai știutori și 
mai pregătiți pentru viață.

Georgeta BÎRLA

Transilvania, respectiv la 
răscoala lui Horea. Din contextul 
unuia dintre documentele res
pective rezultă intenția Casei de 
Austria de a avea în vedere ca 
măsură administrativă un anume 
proiect de colonizare în Rusia a 
300.000 de locuitori din 
Transilvania (Russland 1784, nr. 
39,49). Nici nu se născuse încă 
noțiunea de „deportare" când, 
iată cbm din nou, un mare 
imperiu, al câtelea oare, plănuise 
pe hartă scoaterea la mezat 
pentru răsăritul Europei a 
acestui neam de oameni 
statornici în vatră și credință - 
românii. Numai că din fericire 
întâmplările nu au evoluat în 
direcția dezrădăcinării. Regăsim 
la Viena sămânța unui gând, 
încolțit la adresa ființei noastre 
naționale acum mai bine de 
două secole, care prefigurează 
sub raportul ideii lumea de mai 
târziu, imortalizată atât de plas
tic de către Soljenițîn în 
„Arhipelagul Gulag".

De vom privi astăzi cu 
sufletul acolo unde secolele se 
îneacă în zarea de legende a 
istoriei, vom vedea cum 
propriile rădăcini se adapă din 
nemurire. Golgotă după 
Golgotă, cununați cu eternitatea 
în frângerea pe roată, ne mai 
dor rănile lui Horea. Cu toate 
acestea am să vă mărturisesc 
o taină de bun român: pe patul 
de flori din nemărginirea 
albastră a inimii fiecăruia se află 
un loc și pentru eroi, pecetluind 
întunericul ce mișună în haite 
prin prăpăstiile uitării. Și ar mai 
fi încă ceva: în iezerul de lacrimi 
izvorât din fără-de-cuprinsul 
suferințelor unui neam de 
martiri se întremează 
certitudinea că ființa nației 
române e indestructibilă. Se 
cuvine, așadar, ca de fiece dată 
după obiceiul cel bun al 
strămoșilor, să ne amintim de ei 
- înaintașii care au zidit aceste 
trei cuvinte simple: „românul nu 
piere!"

HidroTerm Trans, aprecia că 
traficul a scăzut cu peste 50 
la sută, astfel că societatea 
de transport va reduce 
proporțional numărul 
curselor efectuate de 
autobuze. (C.M.)

(Urmare din pag. 1)

Orașul Nou. Având în vedere 
prețul (recent majorat) al 
gigacaloriei acest serviciu are 
un cost destul de ridicat. Iar 
pentru acești bani, normal ar fi 
ca oamenii să beneficieze de 
servicii de calitate. Dar 
conductele sunt vechi iar 
pierderile în rețea mari astfel că 
în multe apartamente locatarii 
primesc căldură cu porția.

loan Marcu, președintele 
Asociației de locatari nr.3, ne 
relata că din cele 17 scări 
arondate asociației doar în patru 
căldura funcționează 
acceptabil. “în alte patru scări, 
deși instalația de încălzire e 
pornită, caloriferele sunt reci, iar 
la restul de nouă scări nici nu s- 
a pus problema furnizării căldurii 
din cauza defecțiunilor din 
subsolurile blocurilor. Aceste 
blocuri sunt foarte vechi, iar 
repararea conductelor din 
subsol e practic imposibilă, 
astfel că pentru încălzirea 
locuințelor de aici ar fi necesară

(Urmare din pag. 1)

pentru că el este sinonim cu 
uciderea pădurii. Aș spune că 
acolo unde taie pădurarul crește, 
toate intervențiile în patrimoniu 
făcând parte din ceea ce se 
numește “amenajament silvic". E 
adevărat, cazurile despre care 
ați pomenit aruncă o lumină 
nefavorabilă asupra instituției, 
dar nu cred că cineva poate 
face greșeala de a considera 
toți lucrătorii silvici corupți și cu 
“mână lungă".

REP.: Chiar nici o ramură 
nu s-a clintit “ilegal" din 
patrimoniul administrat de 
Ocolul Silvic Ilia?

C.C.: Ar fi absurd să credem 
așa ceva. Fiind o gestiune fără 
lacăt, pădurea mai ascunde în 
umbra ei deasă anumite 
ilegalități. Pe 1998, am înregistrat 
un volum de 208 mc de lemn 
reprezentând tăieri ilegale. Ele au 
apărut datorită faptului că, după 
punerea în proprietate, unii 
cetățeni s-au mai “scăpat” cu 
drujba și în afara perimetrului 
stabilit pentru tăiere.

REP.: Ce suprafață are 
patrimoniul pe care îl ges
tionați?

E.O.: Avem în administrare o 
suprafață de pădure de 19.900 
de hectare. Din acestea cca. 
1000 de hectare au făcut 
obiectul împroprietăririi în baza 
Legii nr. 18.

Municipiul Orăștie este propus 
pentru includerea în categoria 

zonelor defavorizate
Ieri, la sediul Primăriei Orăștie 

a avut loc o conferință de presă 
al cărei subiect principal l-a 
reprezentat proiectul de hotărâre 
privind includerea municipiului în 
categoria zonelor defavorizate.

Potrivit datelor furnizate în 
conferința de presă de către dl 
losif Blaga, primarul municipiului, 
în acest sens Consiliul local a 
emis deja o hotărâre prin care 
solicită organismelor abilitate 
declararea municipiului zonă 
defavorizată, întrucât situația 
economico-socială este deosebit 
de gravă.

în susținerea acestui proiect 
conducerea primăriei Orăștie 
apreciază că există toate 
argumentele legale pentru 
declararea municipiului Orăștie 
zonă defavorizată, amintindu-se 
în context că numai șomajul a 
atins peste 26 la sută, iar într-o 
perioadă scurtă de timp numărul 
persoanelor care își vor pierde 
locul de muncă este în continuă 
creștere, situație ce acutizează 
soarta a tot mai multe familii.

Fara căldură ne
descurcăm...

o nouă rețea de termoficare”.
loan Lăcătuș (str. Bradului, 

bl .4) aprecia că "atunci când vin 
șefii în control la punctul termic 
este căldură suficientă, dar a 
doua zi caloriferele sunt doar 
dezmorțite". “Pentru a justifica 
această situație ni se spune că 
avem caloriferele înfundate, dar 
atunci cum se face că într-o zi 
este căldură, iar în alta nu?!".

"Deși funcționează 
încălzirea, la noi la etajul patru 
caloriferele sunt reci. Pentru a 
nu se îmbolnăvi nepoțica lăsăm 
gazul deschis și mai folosim 
reșoul. Fără căldură ne 
descurcăm noi că suntem 
obișnuiți, dar fără un loc de 
muncă viața-i tot mai grea” - 
mărturisea cu amărăciune Elena 
Panaite (str. Ovid Densusianu, 
bi.4).

Buget mic, viitor 
sumbru

Ștefan Burian, director al SC

DIFICULTĂȚILE 
ADMINISTRĂRII UNEI 
GESTIUNI FĂRĂ LACĂT

REP.:Căt va diminua patri
moniul gestionat de Ocolul Silvic 
Ilia o împroprietărire pe scară 
largă a pădurilor?

E.O.: Cererile depuse în 
conformitate cu Legea 169 
revendică o suprafață de pădure 
de cca. 10.000 de hectare de 
pădure. Din câte am aflat, 
suprafața totală pentru care 
există acte doveditoare pentru 
punerea în proprîetate nu 
depășește 3000 de hectare.

REP.: De câți oameni 
dispune Ocolul Silvic Ilia pentru 
a gestiona aproape 20.000 de 
hectare de pădure?

E.O.: Am trecut recent printr- 
un proces de reorganizare prin 
care am disponibilizat cinci 
persoane. Mai avem la ocol 41 de 
lucrători, din care 26 de pădurari.

REP.: Și pot 26 de oameni 
să păzească și să protejeze 
20.000 de hectare de pădure?

E.O.: Termenul e relativ. 
Suntem cam descoperiți la 
capitolul dotări. Ar fi de mare folos 
dacă pădurarii ar dispune de 
mijloace de locomoție, de 
posibilitatea comunicației la 
distanță, precum și de alte 
instrumente legate de ridicarea 
productivității muncii lor. Mă refer,

Dl losif Blaga a mai spus că 
situația celor patru mari unități 
din municipiu - Chimica, Vidra, 
Romarm, Sargeția Forest - este 
foarte grea, iar la Rompiro au 
mai rămas 89 de salariați din 
500. Situația dramatică prin care 
trece municipiul este reflectată 
și de numărul mare de persoane 
care trăiesc din ajutorul social, 
sumă de bani care nu este plătită 
decât în proporție de 50 la sută, 
fapt ce justifică pe deplin 
demersurile autorităților locale 
pentru includerea municipiului 
Orăștie în categoria zonelor 
defavorizate.

Cât despre timpul în care se 
va adopta o hotărâre de 
Guvern, conducerea Primăriei 
Orăștie speră că nu vor trece 
prea multe luni - în acest sens 
există și susținerea unor 
oficialități de la București - deși 
până la avizul final documentația 
trebuie să ia undă verde de la 
încă cinci organisme.

Corne! POENAR 

Hidro Term Trans, ne-a informat 
că s-a efectuat recent un 
studiu pentru estimarea 
necesarului de lucrări la 
conductele de apă potabilă, 
canalizare și termoficare pe 
anul 1999. Valoarea totală a 
reparațiilor capitale ori curente, 
necesar a fi efectuate, 
depășește șapte miliarde lei. 
Deoarece rețelele sunt în 
proprietatea Consiliului Local, 
fiind doar concesionate de SC 
Hidro Term Trans, fondurile 
pentru aceste investiții ar trebui 
asigurate din bugetul local. 
Numai că întreg bugetul 
Consiliului Local Călan pe anul 
1999 va fi în jur de șapte 
miliarde lei. Și “bineînțeles că 
acești bani nu vor putea fi 
folosiți toți doar pentru 
reabilitarea rețelelor" - ne 
spunea dl Petru Bora - primarul 
orașului. Astfel că, dacă în 
prezent furnizarea căldurii în 
oraș lasă de dorit, viitorul se 
'Ji iutii?9'n surntffc'. * 1

în relatările unor martori oculari. 
Este vorba despre două 
documente inedite, scrisori ale 
unor personaje contemporane cu 
cele întâmplate.

Primul dintre acestea se 
păstrează în fondul documentar 
al Bibliotecii Batthyaneum din Alba 
lulia. între cele 11 scrisori ale 
preotului-profesor Gabri losif, 
adresate fostului bibliotecar al 
contelui Ignac Batthyany, Emeric 
Daniel, care se afla la Roma în acel 
moment, regăsim o descriere a 
martiriului lui Horea și Cloșca. Spre 
a ilustra importanța istorică a 
scrisorii, redăm traducerea unor 
fragmente din aceasta:

,,Alba lulia-2 martie 1785 (...) 
La 26 februarie, dimineața între 
orele 10 și 11, fiind de față 
nenumărat de mulți oameni, au citit 
înaintea gărzii mari, în limba 
germană și română, sentința de 
moarte pe capul lui Horea și 
Cloșca (...) și anume că vor fi 
conduși până sub spânzurătoare 
și așa va fi să li șe zdrobească 
cu roata toate oasele, întâi lui 
Cloșca, apoi lui Horea, zdrobindu-
i să se taie în bucăți; (...) din trupuri 
o parte să se pună aici pe roată, 
celelalte părți să se ducă în 
localitățile unde (au luptat cu 
nemeșii). (...) în 28 februarie, 
dimineața la orele 9 și jumătate, 
Horea și Cloșca au fost puși pe 
carele anume pregătite, stând 
lângă fiecare un popă ortodox. (...) 
Dându-se poruncă aspră, au 
trebuit să fie prezenți (pe „Dealul 
Furcilor") țărani din 4 județe, din 
fiecare comună câte șase oameni, 
trei bătrâni și trei tineri, în urma 
căreia au fost cel puțin 5000 de 
țărani. înainte de a-și da sufletul, 
Cloșca a primit cel puțin 20 de 
lovituri. Până când l-au zdrobit pe 
Cloșca, doi ucenici ai călăului 
țineau pe Horea legat în picioare, 
ca să vadă cu ce moarte grozavă 
trebuie să moară tovarășul său... 
Terminând cu Cloșca... au așezat 
pe Horea pe patul său și legându-

Reducerea activității 
economics, generată în principal 
de agonia combinatului, se 
reflectă și în alte sfere ale vieții 
orașului Călan. Singurul traseu 
de transport local din oraș face 
legătura între combinat (și

de exemplu, la un dispozitiv 
electronic care poate stabili în 
urma introducerii unor date 
preliminare, diametrul mediu al 
copacilor sau volumul de lemn 
total ce se găsește în perimetrul 
analizat. La noi, dată fiind 
austeritatea, se procedează 
încă pe varianta “clasică", 
măsurătorile făcându-se la 
pas, cu carnetul de 
inscripționare și stiloul în mână.

C.C.: Trebuie spus că 
anumite intervenții în plan 
legislativ ar putea crește 
puterea angajatului nostru în 
acțiunea lui de pază. în prezent, 
pădurarul nu poate chema în 
instanță hoții de lemn decât 
dacă găsește martori la fapta 
incriminată. Or, prin excelență, 
activitatea pădurarului este una 
solitară din care cauză găsirea 
de martori ai infracțiunii este, 
dacă nu imposibilă, cel puțin 
foarte greu de realizat. O 
modificare a legii prin care 
pădurarul ca organ constatator 
ar putea încheia- un proces- 
verbal de constatare a unei 
infracțiuni, fără obligativitatea 
prezenței unor martori, i-ar 
intimida semnificativ cred pe 
“braconierii" de lemn.


