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tgP în această seară 
zeci de milioane de 

creștini ortodocși poposesc 
în biserici, lângă Mormântul 
Domnului, un Mormânt 
simbolic care ne rea
mintește de cel adevărat în 
care Nicodim, losif din 
Arimateea, împreună, cu 
femeile mironosițe, au 
așezat trupul Mântuitorului 
lisus după ce l-au dat jos de

pe Crucea Răstignirii.
în jurul acestui mormânt 

avem șansa să retrăim 
evenimentele triste care au 
început cu trădarea lui luda 
în Grădina Ghetsimani, apoi 
în curtea arhiereului Caiafa 
cu lepădarea lui Petru, în 
fața Guvernatorului Pontiu 
Pilat, chipul omului 
nepăsător și egoist, pe 
drumul crucii cu cele 14

popasuri pe Dealul Golgotei 
cu locul Căpățânii unde lisus 
a fost răstignit.

în această seară se 
înfioară și se cutremură 
cerul și pământul de atâta 
răutate.

Lângă mormântul celor 
dragi și aleși ai noștri ne 
tânguim și ne plângem.

Lângă Mormântul lui lisus 
auzim mai mult vorbindu-se

despre viață decât despre 
moarte: “în Mormânt viața, 
pus-ai fost Hristoase”.

Cel înmormântat; în 
mormântul lui lo'sif, era 
viața însăși: “Eu sunt 
învierea și Viața, cei ce cred 
în Mine, chiar dacă vor muri 
vor trăi” (loan, 11 - 2T). Și

Dr.pr. i.O.RUDEANU 
(Continuare în pag. 3)

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

uCUVANTUL
LIBERJudețul 

Hunedoara

Monologul a funcționat bine ta Cotroceni

Garanțiile pentru 
redresare sunt 
incnnsistente

Întâlnirea de la Cotroceni n-a fost, în substanța ei, 
ceea ce s-a dorit. Nădejdea în găsirea soluțiilor 

miraculoase pentru redresarea îndelung așteptată s-a cam 
risipit, fiecare participant - putere, opoziție, sindicate, 
societatea civilă - expunându-și monologul său, care însă 
n-a avut ecoul scontat. Cea mai elocventă dovadă în acest 
sens o reprezintă faptul că, nefiind convinse de eficiența 
întâlnirii, sindicatele n-au renunțat, cel puțin până acum, 
la declanșarea grevei generale în această luna.

Formarea unui consiliu consultativ permanent pentru 
elaborarea de strategii constituie doar o palidă consolare 
că problemele grave ale crizei vor fi soluționate grabnic, 
acum conturându-se tot mai clar ideea potrivit căreia nu 
se poate concepe o relansare economică și, implicit, o 
creștere a nivelului de trai mai repede decât prin anii 2000- 
2001

Din luările de cuvânt la întâlnire și din declarațiile făcute 
ulterior a rezultat faptul că programul așa-zis de anticriză 
al guvernului nu este altceva decât o înșiruire de probleme, 
de astă dată neîncadrate riguros în termene cum se 
încercase anterior, pe baza celor convenite cu Banca 
Mondială și Fondul Monetar International, astfel încât 
respectând condițiile stabilite de aceste organisme să se 
poată obține împrumuturile cerute în vederea achitării 
datoriilor externe și evitarea intrării țării în incapacitate de 
plată. Fără acest ajutor extern, cum a recunoscut și 
guvernatorul Băncii Naționale a României, nu este posibilă 
ieșirea din criza financiară în care se găsește țara, 
neexistând deci nici o altă alternativă. Păcatul cel mare 
este însă acela că o astfel de situație n-a fost sesizată mai 
din vreme, că la timpul potrivit nu s-a insistat ca, prin 
eforturi proprii, pe baza creșterii și relansării economiei, 
să fie sporite resursele financiare și în special exporturile, 
deoarece cine trăiește numai din împrumuturi cu greu va 
ieși la lumină.

Ceva oxigen mai putem avea în acest an din vânzarea 
băncilor, a unor regii și firme, dar după aceste vânzări 
frauduloase și pe nimic uneori către firme de stat din alte

Nipo/ae TlRCOB

(Continuare în pag. 3)

Miting de protest

"Vrem
banii 

care ni 
se 
cuvin"

Ieri, 8 aprilie a.c., a 
a Vut ioc în fața Prefecturii 
județului Hunedoara un 
miting de protest spontan 
ai minerilor de la E.M. 
Teliuc - Ghețari. Aceștia 
doresc să ii se dea 
salariile cuvenite pentru 
luna martie, salarii pe 
care Compania Minvest 
Deva nu are cu ce să ie 
plătească.

Așa după cum 
declara dl Septimiu 
Cămpeanu, directorul 
Companiei Min vest De va, 
Curtea de Conturi nu a 
avizat favorabil ordinele 
de plată ale companiei din 
cauza datoriilor acesteia.

Di Nicoiae Ciocan, 
președintele Ligii sin
dicatelor “Solidaritatea 
’92", a afirmat că pentru 
efectuarea plăților este 
nevoie de 82 de miliarde 
de iei. Prefectul județului 
Hunedoara, di Nicoiae 
Stanca, a susținut însă că 
nu vor fi nici un fei de 
probleme cu plata 
salariilor, promițând celor 
peste 50 de protestatari 
că situația se va rezolva 
foarte curând. (A.N.)

<____________ _________ /

g WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. £ parter 
Telefon 234480 

fax 234483
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele în lei 
persoanelor fizice!

X la 30 de zile - 60% 
Xla 60 de zile - 62%

k X la 91 de zile - 64%
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Ne bucurăm că fi de Sfintele Sărbători ale Poftelor, în 
scrisorile sosite la redacție s-au aflat fi felicitări adresate 

- redacției noastre de către unii cititori ce se află lângă noi. 
Printre acestea se numără fi felicitarea de mai sus expediată 
tocmai din Cerhăl, din partea dnei Geta Brăilean. Tuturor 
celor care ne-au scris, călduroase mulțumiri fi le adresăm la 

rândul nostru Sărbători fericite!

Telefonia modernă a ajuns și la Romos. 
Electronistul specialist Florin Bodea 

instalând un telefon modern cu cartelă la 
intrarea primăriei din Romos. 

Foto: Traian MÂNU

BANCA
•X

| Cu ocazia Sfintelor Paști, 
Banca 1 ransilvania urează 
tuturor clienților
| colaboratorilor săi

i

Sărbători 
Fericite!

----------------------------------------------- ----------------- ------------- -------------------------------------“....... ................

Apelul Crucii Roșii
Din partea Societății 

Naționale de Cruce Roșie din 
România am primit un apel de 
urgență pentru ajutorarea 
refugiaților din țara vecină. în 
comunicatul de presă se 
spune că “în afara greutăților 
imense provocate de 
pustiitoarele atacuri aeriene 
ale NATO pe teritoriul R.F. 
Iugoslavia se află 232.000

refugiați, proveniți din Croația și 
Bosnia-Herțegovina”. Indiferent 
că refugiații sunt sârbi,' croați 
ori musulmani sunt sprijiniți de 
Crucea Roșie fără discriminare. 
Din fonduri proprii Crucea 
Roșie Română trimite un ajutor 
umanitar cu obiecte de primă 
necesitate. Cum resursele sale 
financiare sunt limitate pentru 
continuarea acțiunii de

Române
trimitere de ajutoare, Crucea 
Roșie Română lansează un 
apel de urgență către întreaga 
populație a țării, agenți 
economici, bănci ș.a. s-o 
sprijine. Sumele pot fi depuse, 
din 5 aprilie, la Bancorex 
Sucursala Lipscani în contul nr. 
25110100109691000011 cu 
mențiunea “Pentru Iugoslavia”. 
(V.R.)

ANCHETA 
SĂPTĂMÂNII

Fiecare întâm
pină Pastele 

cum poate
♦

Pregătirile pentru cea mai mare sărbătoare 
a creștinității au început cu un timp în urmă, i 
Unele persoane, ignorând faptul că e păcat să 
faci curat și să speli în Săptămâna Patimilor, 
mai continuă și acum curățenia. în biserici 
ortodocșii pot fi văzuți la spovedanie

Dar preocuparea de căpetenie a românilor 
în ajunul sărbătorilor este ce pun pe masă. 
„Piața oferă de toate, dar nu te poți apropia de 
cele mai multe din cauza prețurilor” - susține 
dna Maria Câmpurean, de la Direcția de 
Telecomunicații. De Paști familia sa va avea și 
miel pe masă căci „am mai beneficiat de primă 
în acest sens”. însă majoritatea oamenilor n- 
au asemenea prime. Noroc, dacă acesta poate 
fi un noroc, ca anul acesta „mieii sunt mici, 
după buget”, glumea dl Emilian Tănăsoiu. în 
piața centrală a Devei dumnealui se pregătea 
să cumpere o jumătate de miel. Atât își putea > 
permite, căci are un salariu de 620 de mii de 
iei.

Marți un kg de carne de miel costa 40 de i 
mii de lei. Cumpărători erau puțini, deși există 
temeri că spre sfârșitul săptămânii s-ar putea , 
scumpi. „Anul trecut, așa s-a întâmplat"-își j 
amintește dna Verghelia Chifor. însă înaintea i 
Paștelui catolic, de săptămâna trecută, preciza 
dl loan Suciu, s-a întâmplat invers. „Da, dar 
erau „miei” trecuți bine de prima tinerețe", 
remarca cu umor dna Bobei.

Alături de friptură de miel, de cozonac și de 
vin de pe masă nu pot lipsi ouăle roșii. Dna 
Monica Rucz, vânzătoare la magazinul 
Avicola S.A. din piață, susținea că vânzările 
merg foarte bine în această perioadă și la ouă 
și la pui (de, când n-ai miel e bun și puiul!), 
între cumpărători era și dna Silvia Ciotea, 
pensionară, care mărturisea că se descurcă 
greu din pensia de nici 350 de mii de lei ai săi 
și cea a soțului, puțin mai mare. „Suntem 
bolnavi.și nu avem pe nimeni. Dintr-o sută de 
mii am luat brânză, ouă și nu am nici un fel de 
carne pentru Paști. Facem și noi ce putem", 
mai spunea printre lacrimi. O altă bunicuță, 
care a refuzat să-și declare numele pe motiv 
că n-are bani de ziare, spunea că trăiesc din 
banii soțului și își pregătesc cu greu o masă 
cât de cât acceptabilă de sărbători. Din 
nefericire nu doar pensionarii așteaptă 
sărbătorile fără prea mult belșug. Elena 
Marina, producător agricol care vinde legume 
- verdețuri în piață, e foarte tânără, lucrează

Viorica ROMAN, 
_____________ Estera SÎNA

(Continuare în pag. 3)
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Primăria Municipiului 
Deva

Sfintele Sărbători de Paști, care ne aduc în suflete și 
în case bucuria învierii Domnului nostru Isus Hristos, 
să vă găsească cu liniște și pace în inimi, cu nădejdea 
reînvierii și înfăptuirii speranțelor de mai bine.

Vă dorim sărbători fericite.

HRISTOS A ÎNVIAT!
Mircia Muntean - primar, 

Dumitru Gâlcescu - viceprimar, 
Alin Daniei Suciu - viceprimar, 

loan Petru Albu - secretar.

SC "CONDOR" SA
vON)OlsK OFkM

Avem plăcerea acum, cu prilejul sfintelor sărbători 
ale Paștelui și reînvierii naturii, să le adresăm sala- 
riaților societății noastre și familiilor lor, colaboratorilor 
și beneficiarilor construcțiilor pe care le realizăm, urări 
de bine și sănătate, să le dorim împlinirea aspirațiilor 
și prosperitate, alături de cei dragi, numai bucurii și 
înălțare spirituală la ceasul învierii Mântuitorului

HRISTOS A ÎNVIAT!
Ing. loan Constantin, 

director generai

Societatea comercială româno- 
germană “OIL GLAT EXIM” SRL Deva

Folosește prilejul oferit de Sfintele Sărbători ale 
Paștelui creștinilor ortodocși pentru a adresa urarea 

SĂRBĂTORI FERICITE!
Salariaților firmei
Beneficiarilor serviciilor sale de distribuire a 

produselor petroliere, reparații auto și de 
alimentare publică.

Colaboratorilor firmei i

• Gheorghe Ludoșan, 
manager și patron asociat

Cu ocazia
Sfintelor SÂrbâtori t>e 

PASti
Banca Internațională a 

Religiilor 
Sucursala Deva

Dorește tuturor colaboratorilor 
împliniri, succese, fericire, multă 

sănătate și prosperitate. 
“HRISTOSA ÎNVIAT!”

Oficiul Teritorial de 
Postă Deva

Urează tuturor clienților și 
colaboratorilor săi, precum și întregului 
colectiv al poștașilor și familiilor acestora,

SĂRBĂTORI FERICITE! 
“HRISTOS A ÎNVIA T! ”

S.C. ELEUTRUA S.A.
S-D. Deva

Cu ocazia Sfintelor Paști, conducerea SC 
ELECTRICA SA, Sucursala de distribuție Deva, 
transmite un gând bun și urează “SÂRBA TORI 
FERICITE! ” tuturor consumatorilor de energie 
electrică din județul Hunedoara, colaboratorilor și 
salariaților sucursalei.

CRISTOS A ÎNVIAT!
Director, 

ing. Popovici Olimpiu Dan J

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ A^lȘȚ
DRUMURILOR - R.A. DEVA "* °

ffeuda, MxhăloaU a Mwitdi (/omtudui nodut 

■'HiidtA iăĂ tfiiteaunfie leii dutmaut 

hanetFimijifrt miluit lt>\, ca iauălale, 

ftUtifr-ulalt frfruct ie '

ĂuIuuafrnlcneu/t^ frfittftcutuloi utcccă în 

ttfaceuic duimau lane! 

Nudct a inelul!

•'ing, iîttetkntiat
țfOH+ud

,dawa Titddă
. lidtn sindical
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Conducerea SC “MERCUR" SA 
felicită, cu prilejul Sfintei Sărbători a 
învierii Domnului nostru Isus Hristos, 
salariații, colaboratorii și pe onorații 
cumpărători și clienți, dorindu-le sănătate, 
bucurie în suflete și împlinirea aspirațiilor.

SĂRBĂTORI FERICITE!
HRISTOS A ÎNVIAT!

Nico/ae Marta, manager

Impex Borza SRL 
si Canarom SA din Deva

Sfintele Sărbători ale Paștelui ortodocșilor îmi 
prilejuiesc plăcerea de a adresa creștineasca urare de 

SĂRBĂTORI FERICITE!
salariaților societăților comerciale “Impex Borza ” SRL 

și “Canarom ” SA din Deva, colaboratorilor celor două 
societăți - agenți economici, bănci, instituții ale statului - 

beneficiarilor de serviciile acestora
Remus Borza,

patron și administrator unic

Primăria Buceș
Cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paști, 

transmitem locuitorilor comunei bucurie,
sănătate, fericire și !a multi ani, dorindu-le să

întâmpine sărbătoarea învierii 
Domnului în pace și bună înțelegere.

HRISTOS A ÎNVIAT!
Prof. Viorel Vuiturar, 

primarul comunei

SC METALOTEX SA DEVA
Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paști, 

urăm tuturor angajaților, clienților și 
colaboratorilor noștri multă sănătate,
prosperitate și împlinirea tuturor dorințelor

alături de cei dragi.
HRISTOS A ÎNVIAT!

Director general, 
ing. Daniei Stoi

O campanie care nu mai vine...
Dumnezeu știe! Nu aș vrea 

să fiu așa! Mi se agață... trăirile 
de câte o întâmplare de viață; 
și rămân prins de ea... E o 
povară! Aș vrea să mă eliberez 
de imagine! Să răsuflu ușurat. 
Cu gândurile mele. Și ele împo
vărate! Aștept cu nerăbdare 
noaptea care se zice că este 
un sfetnic bun... Și o să uit!

O imagine care mă tortu
rează: colonia de la fostul IAS 
Strei Călan. Este așezată 
lângă moara care a fost pro
prietatea ilustrului patriot ro
mân Petru Groza.

Sosind aici, dau cu pri
virea de o tristă imagine. O 
așezare de oameni, care 
până în anul 1989 - zorile și 
apusul erau totuna pentru lu
crătorii fermei. Cei mai buni 
mecanizatori și îngrijitori de 
animale, în sistem industrial, 
se întreceau să realizeze re
corduri în producția de lapte și 
sporuri în greutate.

Din anul 1990, ocupația lor 
a intrat în eclipsă. Li s-a luat 
obiectul muncii, prin desfiin
țarea fermei.

...îmi amintesc că, într-o 
vreme, era director la IAS 
Hațeg domnul Georgel Răican.

Să vă amintesc, domnule 
Răican, câtă dăruire au dovedit
- uitații de azi! - care au slujit cu 
credință agricultura statului?! 
Cred că vă mai aduceți aminte
- când într-o perioadă - eram 
mai tineri și entuziaști (Doamne 
cât de entuziaști)! Am fost tri
mis de redacție să scriu: "re
porter în post fix" - despre 
munca lucrătorilor de la Ferma 
IAS Călan. Atunci ați venit la 
mine și cu îngrijorare mi-ați 
spus: "Ce faci tovarășe! Vrei să 
ne strici imaginea?!" Apoi ați 
avut o consfătuire, aș zice 
“tare" cu truditorii fermei. Ei v- 
au ascultat. Faptul a constat că 
atât producția de lapte cât și 
sporurile în greutate s-au 
"înviorat” simțitor. Iar eu am 
consemnat fără să exagerez 
aceste împliniri.

Și dumneavoastră i-ați uitat! 
Nu știu dacă i-ați vizitat, după ce 
viața dumneavoastră a avut altă 
valență. Să știți că ei nu v-au 
uitat! își mai amintesc... își mai 
amintesc de domnul inginer șef 
Fugaciu... De doamna medic 
Ardeleanu... De fostul lor șef de 
fermă domnul Marcu...

Dar dacă vorbim de uitare, 
aceasta le-a fost "acordată" și de 

către cei pe care ei i-au votat, 
sperând într-o schimbare.

Nu vreau să vă reproșez ni
mic, domnule Răican! Am vrut 
să vă amintesc, doar, despre 
niște oameni, care prin munca 
lor fără de preget v-au dat dum
neavoastră prilejul să puteți pre
zenta superiorilor - când erați 

director de Trust IAS - rezultate 
bune. Și era o mândrie (de ce să 
nu recunoașteți!) când aveai cu 
ce să stai în față...

Oamenii fermei din Strei, 
care au acum forțe proaspete - 
pentru că mulți din pruncii lor s- 
au maturizat, ar sparge și munții 
dacă li s-ar oferi să facă așa 
ceva!

Ce dor de muncă am văzut 
în ochii mecanizatorului Ion 
Vasiliu, un bărbat în plină putere, 
încât atunci când i-am promis că 
o să încerc să-l ajut să lucreze a 
lăcrimat. “Orice domnule... Orice 
muncesc...! Uite de acum...!" Și 
și-a deschis nasturii de la pu
foaică lăsând să se vadă o că

mașă cu gulerul "tocit". Imagine 
care a făcut să mă prăbușesc și 
mai mult în tristețe.

Nu știu ce s-ar putea face 
pentru oamenii de aici?! Sunt în 
total 38 de familii. Am numărat 
33 de copii între doi și optspre
zece ani...

Spațiu unde să locuiască 
este.'Modest. Dar este! Blocul și 
baraca și le-au amenajat după 
posibilități. Semn că nu vor să 
plece din fermă. Ar vrea să mun
cească. Aceasta îi "arde"...

Câțiva lucrează la moara pe 
care a luat-o în locație domnul 
Dorin Străuț (Ghiuri Pascu cum îi 
zic cunoscuții. Seamănă leit!) 
Numai că și Dorin are necazurile 
lui. înoată în datorii fiscale. Cu
rentul e foarte scump. Moara 
înghite mulți kilowați. Și la mă
cinat vin tot mai rar gospodarii... 
Grâul recoltat în anul trecut și în 
celălalt an este lipsit de vlagă (de 
gluten).

Până se va gândi cineva din
tre cei pe care mecanizatorii și 
membrii familiilor lor i-au votat 
“pentru mai bine”, așa cum spu
neam apelez prin acest inter
mediu la cei care au posibilitatea 
să-i ajute măcar pe copiii aces
tora care sunt de vârstă școlară. 

Și mai mici. Cu ce găsesc de 
cuviință. Domnul Pipău Petre, 
patronul unei societăți din 
Hațeg, sper că va citi aceste 
rânduri și “ghicește" ce vreau 
eu să-i spun... Dar atenție! - 
mecanizatorii nu vor să tră
iască din milă! Oamenii aceștia 
sunt plini de orgoliu! Și dacă 
pentru ei campania agricolă nu 
va mai veni, asta nu înseamnă 
că nu pot face și altceva. Orice, 
numai să se simtă că sunt utili 
familiilor lor, copiilor. Doresc să 
se simtă că sunt băgați în 
seamă.

Apropo! - când doriți dom
nule primar Petru Bora, de la 
orașul Călan, haideți să le fa
cem noi o vizită... Să fie sâm
băta sau duminica. Știu că și 
dumneavoastră vă confruntați 
cu multe probleme în urbea pe 
care o “păstoriți"! Ce mare sur
priză ar fi dacă ar veni cu noi și 
domnul Georgel Răican. Așa, 
ca simplu cetățean...

Haideți să le dăm speranța 
mecanizatorilor de la fosta 
fermă din Strei - așa le place 
să li se spună! - că nu sunt 
chiar uitați...

N. PANAITESCU

I 
I 
I
I 
I
I 
I

Primoria [ 
comand j 
Romos

i 
îmi este deosebit |

I de plăcut, acum în | 
I pragul Sfintelor Săr- I 
I bători ale Paștelui, I 
I să mă adresez tutu- | 
j ror locuitorilor co- * 
J munei, consilierilor, | 
| colaboratorilor și | 
| colegilor primari din | 
| județ și să le urez să | 
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RATmiOR

(Urmare din pag. 1) 

învierea și viața nu va fi 
niciodată biruită și înghițită 
de moarte.

E vremea creștini să veniți 
la Altarul durerilor lui 
Dumnezeu, veniți și vedeți 
rănile Lui, sângele Lui, cum 
curge în jos de pe Cruce, 
cum își pleacă capul cel Sfânt 
către noi, ca să ne sărute, 
cum își deschide inima cea 
Sfântă ca să ne cuprindă pe 
noi și pe toți cei dragi nouă, 
cum își întinde mâinile să ne 
îmbrățișeze la pieptul Său 
cel iubitor, veniți creștini să 
îngenunchiem înaintea Lui și 
să ne rugăm, să plângem

mulțimea păcatelor 
noastre, să-l promitem că 
de azi înainte vom duce o 
viață mai curată și plăcută 
Lui, că suferințele și 
patimile Lui nu au fost 
zadarnice pentru noi, să 
fie spre mântuirea 
sufletelor noastre, spre 
răspuns bun la înfricoșata 
judecată a lui Hristos și 
spre viața de veci.

“în mormânt Viața pus- 
ai fost Hristoase”, dar 
moartea și mormântul nu 
Te-a biruit.

Dar dincolo de 
mormântul rece și 
întunecos, zărim zorile 
învierii și ale vieții veșnice. ,

Consiliul Județean 
nu mai are acces la 
datele statistice 
într-o recentă conferință de presă, dl. Gheorghe Barbu, 

președintele Consiliului județean Hunedoara, a afirmat că 
instituției pe care o conduce i-a fost interzis accesul la datele 
statistice. Comisia Națională de Statistică din București a 
interzis Comisiilor de Statistică din județe să mai pună la 
dispoziție datele referitoare la situația șomajului, precum 
și alte date, motivând că trebuie luată această măsură 
până la clarificarea metodologiei. “Poate că din punctul de 
vedere al dânșilor au dreptate, deși ceea ce noi cerem 
sunt date referitoare la nivelul de salarizare, numărul de 
angajați etc.; toate aceste date sunt publice. Dacă doriți să 
vedeți o astfel de chestiune întrebați-l pe directorul de la 
statistică, iar dacă nu eu vă pot pune la dispoziție 
documentul primit de către cei din județul Timiș - nu-l am 
pe cel de la Hunedoara - ca să vedeți exact ceea ce vă 
spuneam." Datele respective sunt necesare pentru 
fundamentarea documentelor referitoare la zonele 

^defavorizate. (A.N.)_________________________________

Fiecare întâmpină Paștele 
cum poate

(Urmare din pag. 1)

împreună cu soțul fără odihnă și abia 
daoă-și scot banii cheltuiți pentru a 
produce ceea ce vând. De Paști 
primește miel de la bunici și dacă se 
anunță musafiri mai cumpără.

„Nici nu se observă că vin Paștele - 
spunea dna Maria Haldea (S.C. 
Complexcom SRL). Am 28 de ani de 
comerț și niciodată n-au fost atât de 
slabe pregătirile pentru sărbători. Lumea 
este săracă, nu are bani, cumpără să-i 
ajungă de azi pe mâine". La primele ore 
ale zilei lipseau cumpărătorii atât în 
acest magazin cât și la cel de la parterul 
„Ulpiei".

„Articolele de curățenie ar trebui să 
fie cele mai ieftine - crede dna Florica 
Simeria, gestionara magazinului 
„Mărgăritar”. în realitate, în perioada 
premergătoare Paștelui, detergenții - s- 
au scumpit substanțial („Omo" cu 
aproape 50 la sută, iar „Domestos" 
aproape și-a dublat prețul). „în medie cu 
30 la sută s-au scumpit și articolele de 
menaj” - declara dna Rozalia Vug. Așa 
se explică de ce vânzările au scăzut 
simțitor în acest an, față de anul trecut, 
iar față de 1997 - an de vârf în acest 
sens - nici nu încape vreo comparație. 
Aceasta era părerea mai multor 
comerciariți (de la ,,Eva și Adam", 
„Indcom”, S.C Marina, SC Excom Clarisa, 
raionul lenjerie al S.C Ulpia etc.)

Am intrat prin câteva dintre 
magazinele amintite să vedem cu ce se 
mai înnoiește românul de Paști, conform 
tradiției. „Este important să ai marfă 
pentru buzunarul fiecăruia, dar și 
diversificată, prețuri accesibile, afirma 
dna Hegeduș Clara. Altfel riști să nu se 
vândă”. în ciuda preocupării 
comercianților, conștienți de puterea de 

^cumpărare scăzută, unii cumpărători,

de fapt cei mai mulți, nu-și permit să 
cumpere decât strictul necesar. „Se 
spune că e bine să ai ceva nou de Paști 
și de aceea am cumpărat câte o 
pereche de ciorapi pentru mine și pentru 
soțul meu" - spunea Zenovia Moga, 
pensionară din Boholt. Cu toate că 
primește două pensii (a lucrat la ape 
minerale și are și o pensie CAP), 
acestea laolaltă nu depășesc 700 de 
mii de lei, ajutându-se mai mult cu 
animalele pe care încă le pot ține.

Cei mici așteaptă Iepurașul de Paști, 
iar bunicii se străduiesc să le facă o 
mică surpriză. Dacă pot și cei care pot. 
Dna Elena Popa, dintr-o pensie de 
numai 630.000 lei, nu are cum să facă 
daruri celor cinci nepoți. „Am noroc că 
mă mai ajută una din fiice, că nu m-aș 
descurca”. Ce se fac însă pensionarii 
care au și pensii mici și n-au copii sau 
nepoți care să-i ajute? Sau șomerii, 
handicapații și alte categorii 
defavorizate?

Din fericire, mai sunt și favorizați ai 
soartei.

Cum altfel i-am putea numi pe cei 
care își permit să cumpere și să 
dăruiască parfumuri costând între 250- 
475 de mii de lei. casete muzicale sau 
alte articole de lux, oferite de „Eva și 
Adam”?

Posibil ca situația de azi să se fi 
schimbat față de aceea întâlnită în 
momentul documentării, magazinele 
alimentare și piețele să fie luate cu asalt 
de cumpărători. Dar cu siguranță un 
lucru nu s-a schimbat: cei cu venituri 
modeste sau mici nu-și vor permite 
luxul de a îmbrăca haine noi și nici de a 
face indigestii din pricina 
supraalimentației. Bugetul nostru tot mai 
auster își va pune amprenta și asupra 
acestei sărbători.

Garanțiile pentru 
redresare

(Urmare din pag. 1)

țări care ne controlează drastic tot ceea 
ce mișcă pe la noi șl duc în pragul 
disperării majoritatea populației prin taxe 
și impozite mereu sporite, nu vom mai 
avea ce oferi și vom rămâne săraci lipiți 
pământului. Acest scenariu sumbru se 
prefigurează cu premeditare acum la 
sfârșit de mileniu.

în conjunctura actuală, când și războiul 
din Balcani ne dă târcoale, când nu se 
mai vorbește de o creștere economică 
și de atragerea investitorilor străini, nu 
ne putem aștepta la o ieșire onorabilă și 
rapidă din criză, mai ales că fiscalitatea 
ridicată sufocă vizibil și firmele mici și 
mijlocii. Marea nenorocire va veni atunci 
când nu vom mai avea ce vinde.

Unii politicieni au afirmat, sintetizând 
rostul și concluziile întâlnirii, că s-a 
urmărit aruncarea bombei de la Guvern 
în curtea Parlamentului, deoarece 
guvernanții nu și-au asumat răspunderea 
ministerială pentru așa-zisul program de 
anticriză.

De ani de zile se vorbește fără sens, 
dar în realitate nu se face nimic, decât 
se amplifică jaful în vistierie la scară 
națională, sub masca realizării reformei 
și privatizării.

Poate ceva bun la întâlnirea de la 
Cotroceni a fost faptul că s-au acceptat 
discuțiile, dar fiecare a vorbit pe limba 
lui și a înțeles ce a vrut, realizarea 
consensului pentru apărarea interesului 
național rămânând un deziderat pentru 
viitor. Grupul de reflecție, sau acel 
consiliu consultativ care va elabora 
strategii, nu va putea, evident, să rezolve 
gravele probleme ale crizei, ci oamenii 
politici și guvernanții sunt cei ce ar trebui 
să nu lase țara să se prăpădească, să se 
ducă totul pe râpă.

PROFITAȚI, 
CA OFERTA 
ZBOARĂ!
CONNEX GO! vă aduce-n zbor o nouă veste: până la

15 mai, aveți cel mai mic preț de până acum pentru

pachetul cu telefon - 149$ , un preț special pentru

pachetul cu cartelă - 25$ și un credit suplimentar

1 * *gratuit de . In plus, o casetă cu Divertis!

E o ofertă rară. Iar dacă 

nu o prindeți, zboară. Și, 

credeți-ne, nu se mai întoarce.

UN SERVICIU LEGENDAR, CU CONECTARE IMEDIATĂ.
1) în timpul perioadei promoționale. Veți primi creditul suplimentar în maximum 24 de ore de la actiGare. *’* în limita stocului disponibil.
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De Paști toată atenția 
se concentrea ză asupra 
patimei, suferinței, morții și 

' învierii iui Hsus Cristos. El 
este Messia, Fiu! iui 
Dumnezeu, Omui pati- 

■ milor și al învierii. Urmând 
\ patimile iui iisus, deseori 

uităm să ne amintim de 
< Mama Sa: Maria.

Ce a simțit Mama iui 
Hsus Cristos văzându-și 
fiu! biciuit, purtând co
roana de spini și lemnul 

' cruci! pe care urma să fie 
' răstignit?... Ea era Mama 

care știa că fiui ei este 
Fiui iui Dumnezeu, știa că 
Ei este nevinovat, știa că 

‘ ea nu are putere să facă 
■ nimic spre a-i salva. Fiul 
- ei murea încet pe cruce 

și inima ei era sfâșiată de 
| durere. Fiul ei murea 

nevinovat pentru că spu
sese adevărul pe care 

• muiți nu-t înțelegeau.
Fiul ei, comoara 

- —Ml .... -

sufletului, lumina ochilor 
și speranța bătrâneților, 
murea răstignit pe 
lemnul crucii, huiduit și 
scuipat până la ultima iui 
suflare.

Ce a simțit Maria, 
Mama Domnului Nostru?

Câtă durere a avut în 
suflet, spuneți voi Mame 

care ați fost ia înmormân
tarea copiilor voștri, 
Mame care ați pierdut 
copii inocenți, Mame care 
ați pierdut bucuria și 
speranța viitorului în 
copilul ce a murit înainte 
de a se naște în această 
lume... Voi Mame ce vă 
plângeți copiii Sfânta 
Fecioară Maria e alături de 
voi, Ea știe ce este în 
sufletul vostru și vă trimite 
speranța învierii prin Fiui 
ei care a înviat "cu 
moartea pe moarte 
călcând.’’

ina DELEANU 

I Se numesc Ligia, Adriana, 
Cristina și Daniela. Primele trei 
sunt mămici. Toarnă în viețile pe 
care le-au plămădit căldură, 
bunătate, cinste și cred că și 
vibrația pentru frumos și. pur. 
Privindu-le înțelegi acestea. Și 
mai ales atunci când între cum- 

. părătorii care trec pragul micului 
magazin în care lucrează se află 
copii. Dragostea cu care îi în
văluie din priviri, îi ocrotesc și îi 
servesc, te îndeamnă să le adre
sezi un gând de tandrețe.

Dar gând bun și admirație 
pentru tinerele, 
harnicele vânză
toare din maga
zinul veșnic a- 

I glomerat din 
preajma gării din 
Deva le au mulți, foarte 
mulți cumpărători. E suficient să 
treacă o singură dată pragul 
magazinului pentru a se 
convinge nu numai de solici
tudinea, ci și de corectitudinea și 
amabilitatea vânzătoarelor: “Eu 
aici îmi faG cumpărăturile. Vân
zătoarele de aici sunt cele mai 
serioase, amabile și respec
tuoase. Și tot timpul găsesc 
marfă proaspătă și la prețuri 
convenabile”, apreciază dna 
Cornelia Andrei, care, am aflat, 
locuiește în zona din apropiere.

De dimineață până seara, 
în micuțul magazin e un du-te- 
vino continuu. Fiecare cum-

Buna cuviință oriunde și oricând 
DETPRE FUMAT

Din păcate, fumează nu 
doar bărbații ci și foarte multe 
tinere fete și femei. Spunem 
din păcate pentru că fumatul 
favorizează afecțiunile cardio
vasculare, bronșitele și emfi- 
zemul pulmonar, cancerul. 
Coeficienții factorilor de risc 
vascular cresc la fumători 
(oare) de câteva ori. Deci, nu 
fumați! Dacă nu puteți renunța, 
câteva reguli se cer știute:

❖cereți permisiunea antu
rajului: familie, gazdă, colegi;

❖nu se fumează pe stra
dă, în vehicule, în magazine și 
alte locuri publice; 

părător e grăbit. “Am tren a- 
cuml", "Pierd autobuzul!". Sunt 
serviți prompt, cu amabilitate. 
Chiar testându-le preferințele, 
gusturile, fără a neglija atenția 
distributivă atât de necesară într- 
un local aglomerat. “Fiți atentă la 
geanta dv., doamnă!", "Aveți grijă 
de buzunar" - sunt atenționați nu 
rareori cumpărătorii.

Adriana Șerban (Adi) care se 
consideră veterană între 
mămicile din magazin se lumi
nează toată la chip când vor-

bește 
despre Paul Cristian și Paula 
Cristina, copilașii ei dragi, dar și 
despre munca pe care o 
prestează aici cu aceeași a- 
fecțiune. Ligia Stiopa, colegă de 
tură, are toată nădejdea în Ro
xana, fetița de 6 anișori care știe 
să stea singură acasă după ce 
sosește de la grădiniță până la 
ora 17 când vine tăticul de la ser
viciu. “ Ne descurcăm, și e bine 
că putem munci într-un 
colectiv plăcut și unde patronii 
sunt oameni buni." Cristina 
Bozan, care lucrează în tură cu 
Daniela Danciu (Dana), e ca

❖ țigara se ține între de
getul arătător și cel mijlociu;

❖ nu ținem țigara sau pipa 
în gură când vorbim, când 
intrăm sau ieșim dintr-o încă
pere, când dansăm; în general 
nu ținem țigara în gură;

❖ evitați să fumați în pre
zența celor care nu suportă 
fumul; fumul se "expiră” puțin în 
sus, nu pe nas; nu se scutură 
scrumul și nu se stinge țigara 
decât în scrumieră sau în locuri 
adecvate; dacă într-o casă nu 
sunt scrumiere, nu fumăm;

❖ nu fumați țigara până 
la capăt; aveți grijă să nu

...
argintul viu. Pare o fetiță, dar 
e mămica lui Alex, care are de 
acum 5 anișori. Pentru 
dumneaei munca de aici “ e 
super", cum mărturisește, iar 
când am întrebat-o cum reu
șește ca într-o asemenea a- 
glomerație să rămână mereu i 
zâmbitoare și amabilă, m-a 
privit oarecum uimită și a 
conchis: “ Nu știu. E o între-1 
bare de baraj". Dana, ! 
domnișoara blondă, năltuță și i 

a învățat 
mers",
M-am 

repede

chipeșă, care 
meseria “din

recunoaște: 
acomodat

îmi place. Când 
lucrezi într-un colectiv 

cu oameni cu care te poți 
înțelege!"

Cu aprecierea Danei 
parcă întrebarea adresată 
Cristinei n-ar mai fi “de 
baraj". Răspunsul ar fi firesc. 
Cele trei mămici și 
domnișoara din mititica unitate 
comercială din preajma gării 
devene au aflat aici nu numai 
rostul muncii de fiecare zi, ci și 
bucuria pe care ti-o dă dem
nitatea ei.

Să ne îngăduim a le 
adresa în preajma sărbătorii 
Sfintelor Paști un gând de 
tandrețe și mulțumiri.

Lucia UCiU

aveți mâini îngălbenite; pa
chetul de țigări se deschide 
corect, prin ruperea am
balajului, dacă e posibil, 
prin partea fără filtru; nu 
bateți în pachet când oferiți 
o țigară;

❖ nu se oferă foc de la o 
țigară, nici de la o brichetă 
nesigură;

❖ nu acceptați o țigară 
decât dacă o aprindeți pe loc; 
e nepoliticos să o acceptați 
pentru a o fuma acasă;

❖ ca fumător, aveți grijă 
să aveți la dv țigări și foc; nu 
cereți, mai bine nu fumați!

Colțul tinerei mame 

PLANȘETELE 
BEBELUȘULUI

Plânsetele unui bebeluș 
sunt adesea stridente, sfâ
șietoare. Nu poți sta fără să 
te neliniștești, fără să te ener
vezi, numai că aceasta nu 
rezolvă problema. Accesele 
de plâns se pot repeta și pot 
dura mult. Uneori nu știi cum 
să-i răspunzi, mai ales dacă 
știi că a mâncat și a dormit. 
Trebuie știut că olânsetele 
sunt la vârsta lui mijloacele 
prin care comunică ceea ce 
nu-i convine și încearcă să vă 
facă să înțelegeți. Are spe
ranța că se va face înțeles și 
contează pe dv să-i veniți în 
ajutor. De-a lungul săptămâ
nilor, țipetele se diferențiază, 
iar părinții înțeleg din ce în ce 
mai bine ce înseamnă o anu
mită manifestare.

în timpul celor nouă luni 
de viață intrauterină, nevoile 
sale au fost satisfăcute din 
plin: nu-i era frig, nici cald, 
nici foame, nici sete, nu-l 
durea storrîacul, nu avea na
sul înfundat. Deodată, când 
vine pe lume, descoperă a- 
ceste senzații dezagreabile, 
dar și oboseala, zgomotele 
violente, luminile puternice. 
Astfel că nou-născuții plâng 
pentru nevoile lor, cât și din 
cauza neputinței de a și le 
satisface.

Trebuie știut apoi că mi
cuțul este sensibil la emoțiile 
mamei și la tensiunea ei ner
voasă. Copilul unei mame 
obosită va avea tendința să 
plângă ca s-o cheme să-i 
spună neliniștea lui. Aceasta 
o va crispa și mai mult pe ma
mă. Nu vă învinovățiți dacă 
bebelușul plânge mult: este 
modul lui de.comunicare cu 
dv.; este mai bine să fie așa 
decât un micuț apatic. încer
cați să fiți calmă și să-i răs
pundeți cum puteți mai bine în 
starea în care vă aflați.

OBICEIURI Șl CREDINȚE ] 
DE SFINTELE PAȘTI

Pentru ortodocși aceasta e Săptămâna Mare (a 
Patimilor). Dacă în Joia Mare se fac focuri pentru morți 
sau să amintească de Apostolul Petru care s-a lepădat 
de Iisus, Vinerea Mare sau Seacă (pentru că se ține 
post negru) este destinată roșirii ouălor de Paști și 
pentru a prepara pasca. Conform tradiției, la multe 
popoare se consideră că din ou a apărut universul și 
lumea. Cum focul purifică și alungă duhurile rele, așa 
și oul are rol protector pentru gospodării.

La ortodocși, oul roșu este alături de cruce la loc 
de cinste, simbolizând biruința binelui asupra răului 
Culoarea roșie simbolizează jertfa lui Iisus și obiceiul 
vopsirii ouălor s-a transmis din generație în generație, 
începuturile sale pierzându-se, fără a se mai ști cine a 
înroșit primul ou. Creștinii îi acordă rol protector 
asupra recoltelor.

Tot conform tradiției de Paști ar trebui să îmbrăcăm 
haine noi, după ce ne-am curățat casa (înaintea 
Săptămânii Marii), ne-am purificat trupul și sufletul în 
Săptămâna Patimilor. Apoi, după noaptea de înviere, 
sărbătorim Sfintele Paști cu ouă roșii, cozonac, vin și 
pește proaspăt (ca să fim agili ca peștii tot anul), cu 
alte preparate tradiționale. Iar cei mai mici sunt fericiți 
că peste noapte i-a vizitat Iepurașul și i-a răsplătit 
după cumințenia lor și mai ales după posibilitățile 
părinților.

Obiceiuri foarte vechi sau mai noi, pomii ce stau să 
dea în floare, natura renăscută, toate concură pentru 
ca această sărbătoare creștină să fie așteptată cu 
drag, să ne aducă în suflete bucurie și lumină. (V.R.)

ÎN UNIVERSUL POEZIEI

"Pașii se-apropiau fără să știe
De ciudata răscruce-a ființei
Eternitate, numită vecie.
Tăcerea deveni deodată solemnă, 
Pasul în neștire drumul și-l urma 
Orașu-ndărăt, și până la răscruce, 
Pădure de morii se-ntindea.
Nădejde de-ntoarcere nu mai aveam 
în urmă, zăvorât drumul, 
Greu flutura-nainte albul veciei 
Și-n fiecare poartă sta Dumnezeu.”

Emily Dickinson 
(1830-1886) 

- cea mai mare poetă a Americii

SECRETE MICI - EFECTE MARI
«■IBRICUL DE CAFEA se curăță ușor dacă se fierbe în el 

apă cu o jumătate de lămâie tăiată în două.
«■DACĂ SEMĂNAȚI PĂTRUNJEL la rădăcina trandafirilor 

dumneavoastră, purecii de plante - care nu-i suportă mirosul - 
vor pleca pentru totdeauna.

O SUCUL DE FRUNZE DE PĂTRUNJEL atenuează 
usturimile provocate de urzici și de pișcăturile insectelor.

IMOBILA PĂTATĂ CU APĂ poate fi curățată ușor cu 0 
pastă compusă dintr-un amestec de unt și scrum de țigară.

0 PETELE DE CIOCOLATĂ de pe haine se scot prin 
frecarea cu apă foarte sărată.

«■MANȘETELE DE LA CĂMĂȘI Șl BLUZE se curăță bine 
prin frecarea cu un burete, pe care s-a pus șampon.

«■SUCUL DE ROȘII amestecat cu un praf de piper vă 
trezește mai puternic decât cafeaua.

«■FLORILE DIN VAZA țin multă vreme dacă puneți în apă un 
cărbune de lemn (lemn ars).

Grupaj de Hie LEAHU

Cozonac cm n i i câ

Cantități: 600 g fă
ină, o ceașcă cu lapte, 2 
ouă întregi, 2 gălbe
nușuri, 1/2 linguriță sare, 
140g unt proaspăt, 2 lin
guri zahăr, 20 g drojdie, 
vanilie.

Umplutura: 500 g 
nuci măcinate, 350 g za
hăr pudră, un praf de sa
re, 1/2 ceașcă de lapte.

Se moaie 
drojdia cu o 
linguriță de 
zahăr și 
puțin lapte 
călduț. Se 
freacă untul 
spumă cu 2 
linguri de 
zahăr. Făina 
se cerne în
covată (castron), se face 
loc la mijloc și se toarnă 
plămădeala, o ceașcă de 
lapte (călduț), 2 ouă 
întregi și 2 gălbenușuri 
frecate cu sare (1/2 
linguriță); se frământă 
(adăugând și untul frecat 
spumă), până ce aluatul 
face bășici și se 
desprinde de mână. Se 
lasă să crească.

Pentru umplutură, se 
amestecă nucile măcinate 
cu zahărul pisat și un vârf 
de linguriță de sare, vanilie. 
Se opărește cu 1/2 ceașcă 
de lapte clocotit și se freacă 
astfel ca pasta să fie potrivit 
de consistentă. (Dacă e ne
cesar se mai adaugă puțin 
lapte, dar cu grijă pentru a 
nu deveni prea moale).

Aluatul se desparte în 
două, se întinde 
prima foaie pe 
planșeta presă
rată cu făină, 
deasupra șe 
întinde jumătate 
din nucă, într-un 
strat egal, se ru
lează și se pune 
în forma unsă cu 
unt. La fel se

procedează cu a doua bu
cată de aluat. Se ung cu ou 
și se dau la cuptor, fără să 
se lase aluatul să crească în 
formă, deoarece se fac 
goluri între nucă și aluat. 
Se coace la foc potrivit cam 
o oră. Când sunt gata se 
scot din forme și se lasă să 
se răcorească, ferindu-i de 
curent și loc rece.



9 APRILIE 1999 Cuvântul liber ‘Viața ecdtcviafâ
4

Iepuraș
Vine Iepurașul, vine!, 
Zburdă mieii pe câmpii.;, 
Veseiește-te, române 
într-un an măcar o zi;

Drept e că nu-i abundentă, 
Și că ești tot mai sărac, 
Dar mai speră în demență, 
Că nu-s zilele în sac...

Ți-a ieșit prin piele sternul? 
Simți că te cam ia cu frig? 
iată,-ți dă, de Paști, (guvernul 
(gaura de ia covrig; Dumitru HURUBĂ

(( ----------------------------- ---------------------------------------------------------------

Tradiționalul festival ce poartă numele marelui gânditor 
român Lucian Blaga se află în acest an la.cea de-a XlX-a sa 
ediție. Aceasta urmează să se desfășoare în perioada 5 - 9 mai, 
în mai multe localități din județul Alba. Ca în fiecare an, în cadrul 
festivalului sunt organizate o serie de concursuri, a căror 
tematică este legată, evident, de opera, viața și personalitatea 
filozofului și poetului din Lancrăm.

Astfel, concursul de creație literară și de creație 
muzicală (pe versuri de Lucian Blaga) se adresează creatorilor 
(membri sau nemembri ai uniunilor de creație) din toată țara - 
compozitori, muzicieni, profesori, studenți etc. Pentru secțiunea 

de creație muzicală e de preferat ca originalele compoziții să fie 
însoțite de casete înregistrate. Toate lucrările vor purta un motto 
- același cu cel din plicul ce conține datele biografice ale 
autorului.

Artiști plastici și graficieni (de asemenea membri și nemembri ai 
Uniunii Artiștilor Plastici din România) își vor putea valorifica potențialul 
creator în cadrul concursului de artă plastică, grafică și ex 
libris, unde se cere realizarea unui portret al lui Lucian Blaga (pentru 
care se va avea în vedere în special poezia sa).

La concursul de recitare pot participa actori profesioniști 
ai teatrelor din țară; vor fi prezentate poezii, fragmente dramatice 
din opera lui Lucian Blaga, care să nu depășească 3 - 5, 
repectiv 10-15 minute.

Nu lipsește din programul festivalului concursul de inter
pretare vocală (lieduri pe versuri de Lucian Blaga), la care se 
pot înscrie tineri interpreți vocali care nu au depășit vârsta de 35 
de ani și studenți ori absolvenți ai instituțiilor muzicale din țară.

Pentru toate concursurile, participantii vor trimite lucrările și 
fișele de participare până la 23 aprilie a.c., pe adresa Centrului 
cultural "Lucian Blaga", b-dul Lucian Blaga, nr.42, cod 2575, 
Sebeș, județul Alba.

Cei interesați pot obține relații suplimentare la telefoanele 058/ 
813119, 819212 (Inspectoratul pentru cultură al județului Alba) și 
058/ 732939 (Centrul cultural "Lucian Blaga" Sebeș). (G.B.)

V-------- ------- ---- -■ ■■ >

În sfârșit, Borges!
Că doar vine Iepurașul 

Scoțând flacără pe nări - 

Și ne-a duce, nărăvașul, 

Mii de tone de răbdări,,.

Deci, să ne urăm de bine, 

Că scăparam de necaz: 
PAȘTE. Fericit, române! 
(Până-i iarbă pe izlaz,..)

Așteptam de multă vre
me acest fapt al Editurii Uni- 

'vers: de a-i înlesni cititorului 
român accesul la opera 
unuia dintre cei mai impor
tanți scriitori ai secolului nos
tru. Iar în cazul său se potri
vește perfect sintagma "al 
secolului" fiind născut la 24 
august 1899 și murind la 14 
iulie 1986. Și tocmai pentru 
că se știu, în general, destul 
de puține lucruri despre el, 
înainte de a mă referi la acest 
prim volum din seria de ope
re, vă propun să ne oprim 
puțin asupra biografiei sale. 
Jorge Luis Borges s-a născut 
la Buenos Aires în urmă cu 
un secol, fiind un copil pre
coce cum singur mărturiseș
te într-o Schiță autobiogra
fică publicată la Editura Gali- 
mard în 1981: “Am început să 
scriu la șase sau șapte ani". 
La vârsta de 14 ani pleacă în 
Europa unde rămâne până 
la terminarea primului război; 
stabilit la Geneva (Elveția) 
împreuna cu familia, își ter
mină studiile liceale și își dă 
bacalaureatul în 1919; un an 
mai târziu familia se stabi
lește în Spania, iar în 1921 
se întoarce în Argentina, un
de Borges începe să scrie 
poemele care vor alcătui vo
lumul Fervoarea Buenos 
Aires-ului. în 1922, în cola
borare, fondează revista 
Prova; în 1931 este cooptat 
în redacția revistei Sud; în 
anul morții tatălui său, 1938, 
suferă un accident grav în 
urma căruia apar primele 
semne de slăbire a vederii, 
proces care va culmina cu 
pierderea acesteia în anul 
1955, după cum declară într- 
un interviu acordat lui Jean 
d'Omerson: "Mi-am pierdut 
vederea în 1955 (...) Am în
ceput să trăiesc din momen
tul când nu am mai văzut ni
mic". (Secolul 20, nr.257-258/ 

k5-6 din 1982, p.11). Reflecție 

amară care l-a marcat într-un 
fel sau altui tot restul vieții. Să 
nu uităm că a trăit fără vedere 
aproape 31 de ani și că în tot 
acest timp a dus o viață de om 
sănătos - el și Dumnezeu știe 
cu ce eforturi sufletești. A scris 
și a publicat mult (în colabo
rare), a participat la viața cultu
rală cu o vitalitate aproape

Jorge Luis Borges: 
OPERE I (Istoria 

universală a infamiei, 
Ficțiuni, Evaristo 
Carriego, Istoria 

eternității) 
Editura Univers, Buc., 1999.

neverosimilă pentru un om cu 
sănătatea șubrezită, fiind con
siderat unul dintre cei mai ac
tivi autori sud-americani ai 
perioadei respective. Este 
apreciat, comentat, i se con
sacră numere de revistă, ob
ține premii literare importante; 
în 1950 este ales președinte al 
Societății Argentiniene a Scrii
torilor (SADE); în 1955 este 
numit director al Bibliotecii 
Naționale, iar în luna decem
brie a aceluiași an este ales 
membru al Academiei Argen
tiniene de Litere... De aici îna
inte încep onorurile: Premiul 
Internațional al Editorilor de ia 
Formentor (Mallorca), India îi 
acordă titlul de Comandor, în 
cadrul unei recepții solemne, 
este proclamat "Mare Senior al 
Literaturii, Mare Senior al Li
bertății"; Guvernul francez îi 
decernează cravata de Co
mandor al Literelor și Artelor; 
în 1967 se căsătorește cu Elsa 
Astate Milan; călătorește mult 
și publică scrieri în mai multe 
genuri literare: eseuri, poezii, 
proză, scenarii de film etc., 
acestea fiind argumente ale 
vastei sale culturi, dar și ale 
unui nivel intelectual complex...

Dintre scrierile publicate 
de Jorge Luis Borges, aș 
menționa: în fața lunii 
(1926), Caietul lui San 
Martin (1929), Istoria uni
versală a infamiei (1935), 
Grădina potecilor ce se bi
furcă (1941), Ficțiuni (1944), 
Moartea și busola (1951), 
Alte investigări (1952), două 
antologii: Povestiri scurte și 
extraordinare și Poezia 
gauchescă (1955), Noua 
antologie personală (1968), 
Elogiul umbrei (1969), Carte 
de nisip (1975), Conjurații 
(1985)...

în linii foarte mari, acesta 
e Borges, un scriitor și un om 
care a uimit lumea cu talen
tul, perseverența, ambiția și, 
mai ales, cu extraordinara 
sa voință de a trăi.

Acest prim volum din ci
clul celor 4 anunțate de Edi
tură ne dezvăluie o mare par
te din laturile acestei perso
nalități. Citind cartea, vom 
pătrunde în lumea intimă a 
unei personalități copleși
toare care uimește prin mo
dalitatea simplă de transmi
tere a mesajului artistic și 
uman. Din punct de vedere 
tehnic - este necesar.să pri
vim chestiunea și din acest 
unghi, - în compunerea pre
zentului volum intră, în ordine: 
Evaristo Carriego (1930), 
Istoria universală a infamiei 
(1935), Istoria eternității 
(1936) și Ficțiuni (1944). 
Sper să se înțeleagă că m- 
am referit mai mult la autor 
decât la carte din conside
rente strict informative pentru 
cititor; cred că este util ca, 
pornind pe drumul lecturii, el 
să nu se afle pe un tărâm 
total necunoscut, deși stilul 
direct, ironia discretă și flu
entă a scriiturii îl vor prinde 
rapid în capcana unei lecturi 
binefăcătoare pentru minte 
și suflet.

Dumitru HURUBÂ

Povețe,

Trăiseră unii o iarnă întrea
gă uitându-se neputincioși la 
țevile șubrede din care picura 
apă sau stând în fața unei 
mese aproape goale tocmai de 
sărbători sau gândindu-se cu 
ce cărți și cu ce haine să-și 
trimită copiii la școală. Alții fuse
seră mai norocoși; găsiseră că 
totul seamănă cu un vis urât ce 
însă nu era al lor și se mulțu
miseră să stea într-un loc căl
duț, în fața unui vânzător de iluzii 
ieftine. Era sfârșitul unui mileniu, 
un sfârșit zgribulit sub aripa 
nesiguranței. Se parcurgea cu 
o uimitoare precizie drumul de la 
neliniște la indiferență, dar mai 
ales invers.

Se făcea însă primăvară. O 
lume-cârtiță începu să iasă din 
canale, din blocurile cu arhi
tectură monotonă, din case lu
xoase. Nu mică a fost mirarea 
provocată de descoperirea că 
lumina orbește, că la modă sunt 
pasul târâș-grăpiș și ochelarii 
de cai. Nu mică a fost mirarea 
când s-a descoperit că nu mai 
știm să deosebim carnea de 
miel de carnea de lup și că blana 
amândurora căpătase culoarea 
stacojie a cenușii și că în fondul 
fondurilor și la urma urmelor toți 
suntem (scuzați, putem fi) 
came de tun.

în aceste împrejurări ciu
date oamenii din spațiul mioritic, 
rezemați de gard, priveau liniștiți 
în curtea vecinului cântându-și 
dorul, împleticindu-se pe căra
rea de mijloc, suferind amarnic 
de noua boală a ochilor: came
leonismul.

în curtea vecinului lumea se 
împărțea în buruieni de plivit și 
buruieni de plivit; în curtea noas
tră câțiva își pregăteau dopurile 
pentru urechi, câțiva plutele de 
salvare, copiii plângeau că îi 
"roade stomacul”, în somn bu
nicii primeau și suta de mii ca 
să-și ia pălărie, la biserică bă- 
teau clopotele a Vinerea Mare.

între timp racheta "Coca- 
Cola” își măsura viteza în bal- 
cani/lumină; oamenii deveneau 
ciur pentru neghina istoriei și din 
nou întrebarea: care-i carnea 
de miel, care-i carnea de lup? 
Sărbători fericite...

Roxana SICOE-TIREA
\_____________________ /

4P Scurtă, Cb ■ i!P
I In episod trist leagă, 
k>\prin mrejele unor legă

turi subtile, plaiurile noastre 
hunedorene de Biblioteca 
imperială din Viena (Wiener 
Hofbibliothek). Totul a în
ceput odată cu interesul 
epigrafiștilorde pe continent 
pentru inscripțiile romane 
scoase la iveală ocazional 
la Ulpia - Traiana în secolul 
al XVIIl-lea. întrucât distan
țele n-au constituit o piedică 
majoră în calea achiziționării 
epigrafelor, multe dintre mo
numente au trecut hotarele 
Transilvaniei.

✓3 astfel de “migrație”, 
(-✓organizată de auto

ritățile austriece a fost iniți
ată de contele Giuseppe 
Anosti, căpitan de infanterie, 
detașat la lucrările de con
strucție a cetății de la Alba 
lulia, cu sprijinul împăratului 
Carol al Vl-lea și la îndem
nurile marchizului Scipio 
Maffei, cunoscut erudit epi- 
grafist genovez. în anul 1723 
s-au îmbarcat pe Mureș 
patru remorchere cu 64 

monumente epigrafice selec
ționate de la Apulum, Al- 
burnus-Maior, Ulpia Traiana 
și Potaissa, urmând să plece 
pe calea apelor până la 
Viena. Sub povara greutății o 
parte dintre ambarcațiuni s-a 
scufundat la Lipova și Se- 
ghedin. în cele din urmă 
“transportul" a ajuns la sus 
amintita bibliotecă imperială, 
unde majoritatea epigrafelor 
au fost zidite cu textul în afară 
în pereții sălii festive “Barock”.

A u trecut mai bine de 
X-Adouă veacuri și jumă

tate de la consumarea acelui 
act de “răpire", semnificând 
furtul cuvântului care să 
rostească tuturor că românul 
nu a fost niciodată, nu este și 
nu va fi “a cincea roată la 
căruță” pe pământul său.

✓Tdinioară, în urmă cu 
(Xani, am avut ocazia să 

fiu oaspetele unei familii de 
gospodari din Sarmizege- 
tusa. Oameni simpli și cu 
sufletul deschis, “dintr-o bu
cată" cum se spune. Ne 
aflam în Țara Hațegului, 

ținutul legendar al ohabelor 
și vitejilor cneji, vatra în care 
s-a dospit aluatul neamului 
românesc. Dialogul se leagă 
ușor, iar gazda, un om trecut 
bine de patruzeci de ani, 
vânjos “cum gorunii din co
dru”, deșartă din desaga 
amintirilor în graiul său hâtru: 
glume, snoave, întâmplări cu 
tâlc ori legende. Fără să vrem, 
prezența sa ne fascinează și, 
încetul cu încetul, suntem 
captivați de istorisirile legate 
de vremuri peste care de mult 
s-a așternut uitarea. Numele 
său? Cunoscându-i modes
tia, nu știu dacă îmi e îngăduit 
în a-l așterne pe hârtie.

✓'■’asa și curtea omului
O nostru sunt înconjurate 

printr-un brâu de cremene, o 
îngrăditură zidită cu migală și 
răbdare din pietre de râu. 
Poarta mare, cu fețele din 
lemn de stejar, bine prinsă în 
puternice țâțâni din fier forjat, 
e încadrată la stânga și la 
dreapta de doi stâlpi. Ridicăm 
privirea și rămânem surprinși: 
pe fiecare din aceste coloane 

de rocă șade câte un leu 
dăltuit în piatră veghind in
trarea. Nu trebuie să deținem 
considerabile bagaje de cu
noștințe din domeniul arhe
ologiei pentru a realiza că cei 
doi lei sunt de factură ro
mană. Și amfitrionul nostru 
ne confirmă, printr-o simpli
tate dezarmantă, că așa era.

/L tiți? Avem un ogor în 
hotarul satului. într-o 

primăvară, pe vremea aceea 
eram ficior, ies cu tata la arat. 
Timpul se îmblânzise, iar 
țarina zvântată mocnea visul 
seminței unui anotimp nou. 
Numai bine pentru a trage 
brazda. La un răstimp boii se 
opresc în loc, iar plugul 
rămâne înțepenit. îl văd pe 
tata cercetând întrebător 
pământul. Spune că e o 
piatră mare și trebuie scoasă 
de acolo. Ne punem pe trea
bă, numai că bolovanul 
acela, prinzând contur, s-a 
dovedit a fi mai pe urmă 
înlănțuirea trupurilor a doi lei 
năzdrăvani adormiți în humă. 
Ăl bătrân își face semnul 

crucii și povestește că anima
lele cele de piatră zăcuseră 
acolo ascunse de pe vremea 
urieșilor, de atunci de când 
Troian l-a biruit pe Craiul 
dacilor din munți. La început 
nu am știut ce folosință să le 
dăm. Tot am stat eu și am 
judecat până am fost în
credințat că întâmplarea asta 
era un semn pentru familia 
mea . Așa că iată-i cum șed 
cuminți acolo! Au venit și de 
la muzeu de i-au trecut în 
scriptele lor. Ba, am și hârtie 
la mână. Unii chiar m-au 
iscodit dacă nu-i vând. Apoi 
cum să fac eu asta? Averea 
mea nu e mare, dar leii ăștia 
doi nu au preț. Că așa, de mă 
întreabă careva de unde sunt 
ori din ce neam mă cobor, nici 
nu-mi trebuie acte. Eu le 
răspund: de AICI! Și le arăt 
poarta...”

e poate afirma că e 
puțin romanțată nara

țiunea mea. Poate, dar eu vă 
asigur că lucrurile s-au în
tâmplat întocmai și chiar în 
aceste clipe, când privirea 

dumneavoastră îmi acordă 
favoarea de a parcurge rân
durile de față, cei doi lei 
romani sunt acolo, străjuind 
liniștea unei familii, a unei 
localități, a unui ținut, măr
turie în piatră a continuității, 

evenim la Biblio
teca imperială din

Viena și la sala “Barock" a 
acesteia. Nu credeți oare că e 
mai nimerit ca monumentele 
trecutului să se afle în locurile 
unde acestea au fost descope
rite? “In situ” cum sună în 
terminologia de specialitate. 
Din fericire însă, pentru nea
mul meu, nu epigrafele latine 
vor fi în exclusivitate acelea 
care să ne amintească de 
strămoși. E ceva indestructibil 
în zidirea ființei românului care 
se cheamă “dor de acasă și 
de mândra" ori poate “iubire 
de moșie și de codru verde”. 
Izvoare ireductibile care 
susură mereu în albastrul cât 
cerul din inima sa, rostind 
răspicat: “Românul nu piere!”

Dorin PETRESC
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DACĂ Al BĂTRÂNI, 
SĂ-I SPÂNZURI?!

f ncepând cu primăvara 
^acestui an, grafie înțe- 

leptei politici de protecție a 
persoanelor în vârstă și a 
celor handicapate, Guvernul a 
pus la cale manifestarea spor
tivă “Crosul bâtuților de soar
tă". Au fost înscriși din oficiu 
pensionarii și persoanele han
dicapate beneficiare ale unor 
pensii sau ajutoare sociale 
care, în modul cel mai decent 
cu putință, pot fi numite mize
rabile. Deschiderea oficială s- 
a făcut anunțându-se că, în
cepând cu luna aprilie a 
acestui an, categoriile sociale 
amintite mai sus își vor ridica 
"veniturile” direct de la oficiile 
poștale. Este o măsură ab
solut benefică avându-se în 
vedere că, din motive neclare 
și necunoscute de către gu
vernanți, vârstnicii și invalizii 
suferă de sedentarism, unele 
persoane fiind chiar țintuite la 
pat, fapt care poate duce la 
obezitate. Și ce ne facem cu o 
populație supraponderală? 
Mai putem noi cere împrumu
turi de la FMI sau Banca Mon
dială fiindcă o ducem prost? O 
să vină ăia și când or vedea 
grașii alergând în cârje, căru
cioare și alte posibilități spre 
oficiile poștale pentru a-și 
primi bănuții, or să le zică mai- 
marilor înțelepți ai țării: "Aha, 
ne-ați dus - nu mai pupați voi 
sfanți de la noi!” Și va fi mare 
doliu pe ruta Executiv-Par- 
lament-Cotroceni, în timp ce 
fericiții posesori ai pensiei sau 
minusculului ajutor social, 
după ore de ședere la rând, 
vor porni în același marș vioi 
spre casă, unii scăpând ne- 
jefuiți de hoții de buzunare și

-  

etc. - altă categorie socială tot 
mai înfloritoare, încălzită la 
cumsecadele sân al demo
crației noastre. însă aceasta e 
partea practică și banală a 
problemei. Abia când se face 
raportarea către forurile de 
specialitate că peste 
6.000.000 (șase milioane) de 
români bătrâni și invalizi măr- 
șăluiesc viguros lună de lună 
spre oficiile poștale, mândria 
națională și orgoliul de price- 
puți conducători ai statului va 
da în clocot. Pentru că, ase
menea prostiei - iertată-mi fie 
comparația - atât incompe
tența cât și sadismul sunt 
nemărginite. Iar faptul că Mi
nisterul Muncii și Poșta Ro
mână își aruncă unul altuia 
pisica omorâtă de o știință a 
nepăsării și sfidării cum numai 
la noi pot exista, constituie 
încă o dovadă a modului ideal 
în care se acționează pentru 
a distruge jjât mai eficient 
ideea de om, de respect și de 
demnitate. înseamnă că, 
precum și în alte domenii, și în 
acesta al asistenței sociale, a 
început să funcționeze tot mai 
bine “principiul” unui mucalit: 
“Dacă ai bătrâni. să-i 
spânzuri!” Ei, nu ne pretăm 
noi la metode inchiziționale - 
am mai evoluat și noi, între 
timp, ce Dracul Scuzați 
expresiile...

Dumitru HURUBĂ

N.R. Deși s-a anunțat 
că în iuna aprilie 
pensionarii își vor primi 
pensia acasă, problema 
plății drepturilor cuvenite 
rămâne in continuare 
deschisă.

A FOST APROBAT BUGETUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI OEVA

La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc ședința extraordinară a 
Consiliului local al municipiului Deva. Pe lângă cele 19 puncte înscrise 
pe ordinea de zi au mai fost adăugate încă trei, în final fiind adoptate 
16. Printre acestea se numără aprobarea Regulamentului pentru 
emiterea autorizației de funcționare, referitor la activitatea de taximetrie 
pe raza municipiului Deva, aprobarea vânzării locuințelor construite din 
fondurile statului către titularii contractelor de închiriere, stabilirea 
parcărilor cu plată de pe raza municipiului Deva, precum și taxele de 
parcare etc. Dar, probabil că cea mai importantă hotărâre este cea 
referitoare la bugetul local pe anul 1999. Astfel, conform hotărârii 
adoptate, bugetul local al municipiului Deva pentru acest an a fost 
evaluat la nivelul sumei de 101,15 mid. lei la partea de venituri și la 
100,47 mid. lei la cheltuieli.

Veniturile proprii ale municipiului Deva se cifrează la 62 mid. lei, din 
care 34 mid. reprezintă venituri curente și 6 mid. venituri din capital.

în cadrul aceleiași ședințe extraordinare a Consiliului local, a fost 
luată din nou în discuție și problema Teatrului de Estradă din Deva. Nu 
s-a luat nici de această dată nici o hotărâre, problema fiind amânată.

A. NiSTOR

SUNT POSIBILE DECI Șl 
RAPORTURILE CIVILIZATE, 

RESPECTUL EAȚĂ DE ABONAT
Primim de la Romtelecom acest răspuns la articolul 

“Mare-i indolența unor salariați ai tăi, Romtelecomule!” 
publicat în numărul din 24 februarie al Cuvântului liber.

Semnatarul are dreptate în ceea ce privește modul 
cum s-a procedat la restabilirea serviciului telefonic al 
acestuia în urma suspendării temporare pentru neplată.

La data achitării celor două facturi (în 13 februarie 
a.c. - n.n.), pentru luna decembrie 1998, scadentă la 25 
ianuarie 1999 și factura lunii ianuarie 1999, scadentă la 
25 februarie 1999, oficiantul de serviciu nu a procedat 
corect la introducerea sumelor în calculator (nu a 
efectuat departajarea sumelor pe luni) fapt care a adus 
la absența numărului abonatului din lista de restabiliri 
în urma suspendării.

în urma celor constatate, oficiantul a fost sancționat 
pentru nerespectarea obligațiunilor de serviciu și a 
disciplinei tehnologice. Menționăm că cele relatate de 
către dl Ion Cioclei ne-au fost de ajutor pentru eli
minarea unor disfuncționalități în activitatea curentă.

N.N. Răspunsul Romtelecom, semnat de domnii 
Vasile Albu - director comercial și Mihai Lefko - șef de 
birou relații cu publicul și mass-media din cadrul Direc
ției Telecomunicații Hunedoara, dovedește cel puțin 
două adevăruri îmbucurătoare. Primul - acela că există 
în interiorul acestui agent economic de larg contact cu 
populația o stare de spirit potrivit căreia semnalele 
presei nu sunt demersuri rău-voitoare, ci o modalitate 
în plus, eficientă, de cunoaștere a realității.

în baza acestei stări de spirit conducerea res
pectivei direcții a simțit nevoia să răspundă ziarului, 
nevoie pe care alții nu o simt, cum nu se simte înțe
pătura pe o piele tăbăcită.

Al doilea adevăr este acela că între prestatorul 
hunedorean de servicii de telefonie și abonații săi pot 
exista relații civilizate, bazate pe respectul față de 
cetățean.

Câtă vreme există asemenea adevăruri avem cre
dință că la Romtelecom lucrurile merg spre bine.

Autorul
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MONITORUL OFICIAL AL ROMANICI, 
PARTCA I, NR.130/31.03.1999 

Guvernul României
Ordonanță de Urgență

pentru modificarea 
art.15 din J_egea nr.44/ 
1994 privind veteranii de 
război, precum și unele 
drepturi ale invalizilor și 
văduvelor de război

în temeiul art.114 alin. (4) 
din Constituția României

Guvernul României emite 
următoarea ordonanță de ur
gență:

Articol unic. - Litera a) ali
neatul 1 și alineatul 2 din articolul 
15 din Legea nr.44/1994 privind 
veteranii de război, precum și 
unele drepturi ale invalizilor și 
văduvelor de război, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 172 din 7 iulie 1994, 
cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și vor 
avea următorul cuprins:

“a) câte 12 călătorii interne 
gratuite, dus-întors, sau 24 de 
călătorii simple, în cursul unui 
an calendaristic, la clasa I pe 
calea ferată, la tren de orice 
rang, pentru marii mutilați, pen
tru invalizii de război, precum și 
pentru veteranii de război de
corați cu ordine și medalii.

Veteranii de război nede
corați, precum și văduvele de 
război au dreptul, în cursul unui 
an calendaristic, la 6 călătorii 
interne gratuite, dus-întors, sau 
la 12 călătorii simple pe calea 
ferată, la tren de orice rang. 
Generalii și ofițerii călătoresc la 
clasa I, iar ceilalți veterani de 
război nedecorați și văduvele 
de război, la clasa a ll-a".

Prim ministru, 
Radu VASILE
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Cu numai trei angajați, 
Subunitatea de Furnizare a 
Serviciilor de Ocupare și 
Formare Profesională Hațeg 
face față cu mare greutate 
volumului de muncă din ce 
în ce mai mare. La sfârșitul 
lunii martie șomajul în Hațeg 
era de 27,45 %, un procent 
extrem de mare pentru acest 
oraș. închiderea întreprin
derilor, greutățile din ce în ce 
mai mari au condus ta ac
centuarea fenomenului. Șefa 
subunității, dna. Cornelia 
Cristea, afirma însă că 
procentul ceior fără serviciu 
este mai ridicat pe timpul 
iernii și datorită faptului că 
multi dintre cei care lucrează 
în construcții sunt in șomaj 
tehnic. La finele lunii martie 
existau în plată 2947 de

----------------------------------------------------------------------------------------------------------j

La Hațeg rata șomajului este 27,45 % I 
șomeri. Pe lângă aceștia mai ! 

sunt și 1888 de șomeri nein-1 
demnizabiii, 706 dintre | 
aceștia primind totuși aju- ■ 
toare sociale din partea ' 
primăriei. I

“Datorită numărului mare | 
de șomeri reușim cu greu să . 
facem față situației; de multe 1 
ori avem zilnic și câte 200 de | 
persoane. în aceste condiții i 
nu mai avem timpul necesar! 
să mai dezvoltăm și activități I 
de consultare și consiliere a | 
șomerilor, fapt extrem de ■ 
negativ", afirmă dna. Cristea. ' 
“A vem nevoie cu siguranță | 
de mai multi oameni care să | 
poată face față cu succes . 
acestei situații, însă în ■ 
această privință numai | 
Bucureștiui poate decide. ” ■ 
(A.N.)

statat că acesta avea o aico- I 
oiemie de 2,10 g%°. Practic, era 
in prag de comă alcoolică, 
promptitudinea polițiștilor ha- 
țegani fiind singura care i-a 
împiedicat de ia producerea 
unui accident cu consecințe din
tre cele mai tragice.

Tot despre alcoolemie este 
vorba și în căzui iui Mircea Popa

Aveau și puțin sânge în alcool
în ultimele săptămâni, lu

crătorii din cadrul Biroului Po
liției Rutiere Hațeg au fost con
fruntați cu câteva cazuri mai 

| puțin obișnuite de infracțiuni ia 
Legea circulației. Este vorba 
despre două cazuri de auto- 
mobiiiști depistați cu o alco
olemie mult peste orice limită. 
Cei mai grav dintre ele este cazul 
lui Gheorghe Groza din Totești din Hațeg care și-a condus au- 
care a fost depistat conducându- 
și autoturismul, HD-02-UMD, în având o alcoolemie de 1,60 g%>o. | 
stare de ebrietate. După ce i s-au A—'—'---------- ■’-----*--------
luat probe de sânge, s-a con-

I
I
I
I
I
I
I

toturismuipe drumurile publice |

Ambele cazuri sunt cercetate în ; 
continuare de către Politie.fA.N.) I 

’ J

Dacă în uneîe sate ale co
munei Lăpugiu nu sunt ma
gazine pentru că n-au existat 
niciodată sau pentru că s-au 
desființat din varii motive, în 
altele - cum am avut ocazia să 
aflăm deplasându-ne la fața 
locului - funcționează chiar 2- 
3, existând ca peste tot con
curență.

în micul sat Grind, spre 
exemplu, nu este magazin de 
nici un fel. “Din Lăsău ne 
cumpărăm cele necesare - 
afirma Gheorghe Stretean. 
Distanța până acolo nu-i decât 
de 2 km. Satul e mic și din 
acest motiv nu deschide 
nimeni o prăvălie. Bine ar fi să 
avem aici un butic. Pâinea ne- 
o aduce un particular din 
Lăsău”.

La Teiu, în schimb, există 
un magazin bine aprovizionat 
de unde-și fac cumpărăturile 
obișnuite sătenii. "Este ma
gazinul cooperației, al Coope
rativei Dobra - spunea dna 
gestionară Geta Simulescu. 
Avem în general de toate, 
zilnic realizând vânzări în 
valoare de aproximativ un

MAGAKIKE CAKE “MOIB” IWCET, ÎSS
TIMP CE AETEL.E PIBOSPEIIA

milion de lei. Concurență ne 
face un singur magazin 
particular, deschis doar seara". 
Dna Geta era de părere că 
menținerea activității unui 
magazin ori sistarea acesteia 
depinde de omul care lucrea
ză, care are responsabilitatea 
gestionării acestuia. Acolo 
unde se aduce marfa solicitată 
de săteni, unde există interes 
pentru satisfacerea cerințelor 
acestora, activitatea decurge 
normal. “Nu întotdeauna putem 
să răspundem însă acestor 
solicitări - afirma cu sinceritate 
dna Simulescu. Se întâmplă să 
ne lipsească unele produse. în 
prezent, spre exemplu (30.03 - 
n.n.), nu am zahăr. Aceasta 
din cauză că se va scumpi”. 
Magazinul vine de asemenea 
în ajutorul gospodarilor prin 
preluarea surplusului de'lapte. 
“Zilnic, 24 de persoane aduc 
aici - pentru SC “Belcar” (din 
județul Timiș) - până la 100 

kilograme de lapte".
"Noi ne aprovizionăm de la 

un magazin particular, recent 
deschis, aparținând dlui Dorin 
Muntean - preciza dna Lavinia 
Herci din Ohaba. Cel al coope

COMERȚUL LA SATE
f

rației este slab aprovizionat și 
practică și prețuri mai mari". 
Este firesc ca populația satului 
să cumpere de la cei care 
vând mai ieftin. “Eu am trei 
copii - doi în clasa I și unul pe 
a Vl-a - și îmi este foarte greu, 
soțul meu având un salariu de 
600.000 lei - spunea Maria 
Șoman. Oricât am lucra în 
gospodărie, oricât am încerca 
să facem economii, banii nu ne 
ajung”.

Ca peste tot, și la sate vân
zările se derulează lent. La 
magazinul din Lăpugiu de Jos 
nu se afla în magazinul din 

centrul satului nici un 
cumpărător în momentul în 
care am intrat aici. "Nu prea 
am vânzări - preciza 
gestionara Claudia Miclea. 
Până azi la ora 12,00 nu am 

avut cumpărători. Dar 
magazinul nu s-a desființat 
pentru că Lăpugiu e centru de 
comună. Este însă un sat mic, 
locuitorii sunt în vârstă, pensiile 
vin cu întârziere”. Notăm că 
aprovizionarea se face de la 
Dobra, pe baza comenzilor 
făcute de responsabilă, că 
strictul necesar de marfă există 
asigurat. Se vinde și pâine - 
zece miercurea și tot atâtea 
vinerea. “Aceasta pentru că 
vin mașini cu pâine de la 
brutăriile din Lăsău, Teiu și 
Făget - sublinia dna Miciea - și 
o vând din mașini, mai ieftin".

Oricum, vânzările nu pot fi 
condiționate, fiecare cumpără 
de unde vrea.

în aceeași localitate se o- 
cupă de comerț și ''Asociația 
Familială Airimițoaie". Aici am 
recepționat o atitudine opti
mistă. "Vânzări sunt, merge 
foarte bine pentru că nu există 
concurență - afirma dl Airi
mițoaie. Funcționăm din de
cembrie '97 și activitatea noas
tră a fost bine primită de către 
săteni. Avem aici un snack bar 
cu "de toate”. Vindem și 
pfoduse alimentare (ulei, zahăr, 
orez, griș), dar și industriale 
(cuie, sârmă ghimpată), caut să 
aduc ceea ce îi trebuie omului".

Reținem că sătenii vin și fac 
comenzi, marfa fiind adusă în 
funcție de acestea. "Voi aduce 
și tărâțe pentru că sunt 
solicitate" - spunea unul dintre 
asociați.

Aceeași asociație familială 
a amenajat un spațiu pentru 

petrecerea unor după-amieze 
și seri plăcute, în compania 
muzicii și a unor băuturi re
confortante. “Intenționăm să 
construim două cabane (am și 
început luqrul) cu spații de 
cazare" - mai spunea dl Airi
mițoaie, convins de utilitatea 
lor într-o zonă liniștită, cu aer 
ozonat, căutată de către 
familii din marile orașe.

Instantaneele surprinse în 
patru sate ale comunei Lă
pugiu de Jos, la finele lui 
martie, au confirmat încă o 
dată că nu-i lucru ușor să-ți 
asumi responsabilitatea 
aprovizionării cu mărfuri a 
populației sătești. Poate de 
aceea unii au și renunțat s-o 
mai facă. Această 
îndeletnicire poate fi însă și 
profitabilă, cu condiția să fie 
cunoscute la orice oră ce
rințele locuitorilor și organizat 
programul în funcție de timpul 
lor liber, dar mai ales să fie 
practicate prețuri rezonabile, 
corelate cu posibilitățile finan
ciare ale sătenilor.

Estera SÎNA



OFERTE DE 
SERVICII

• Vând grădină, cabană, 
pivniță, Dealul Coziei, 5500 
DM, negociabil. Tel. 225243, 
233646(4040)

• Vând teren intravilan

Pioneer și Kenwood, second 
hand. Tel. 092 894555. (4010)

• Cumpăr celulare defecte, 
repar, decodez rapid și ieftin. 
Tel. 094 859958. (4025)

2500 mp, str. Zarandului, 
lângă PECO, preț 5 DM/mp. 
Tel. 094 619830, 059 
152039.(4039/40)

• Vând casă și depen
dințe în Deva, str. Crișan, 
finisată, toate facilitățile, 
mobilă și electrocasnice. 
Tel. 092 518042. (4020)

• Vând casă în Vărmaga, 
nr.12 și IMS, motor Fiat. (4031)

• Vând apartament 3 ca
mere, decomandat, parter, 
str. Mihai Viteazu, bl.45, 
posibilități privatizare. Tel. 
214647,230587.(4036)

• Vând apartament 3 ca
mere sau schimb cu gar
sonieră. Tel. 624159, după 
ora 17. (4035)

• Vând mașină erbicidat 
1200 I, MIG 04, cultivator 
CPU 6. Tel. 715026, Hune
doara. (4145)

• Vând tractor Ford CP-45. 
Tel. 211128, 219045.(4004)

• Vând tractor german, 22 
CP, cu plug 2 brazde și cosi
toare, preț negociabil 
30.000.000 lei. Petroșani, 
tel. 541714. (4037)

• Vând tractor chinezesc 
înmatriculat, plug, semă
nătoare, disc. Primesc co
menzi pentru tractoare și 
utilaje agricole. Vizibil la 
Sala Sporturilor. Tel. 094/ 
633208. (3482)

• Vând Mercedes 300 D, 
înscris, cu C.I., vizibil la Sala

• Termoprofil Orăștie co
mercializează : tavan deco
rativ Donn, gips carton, 
structură galvanizată, cără
mizi din sticlă, vată minerală 
Tel, tâmplărie PVC, geam 
termopan, spumă poliureta- 
nică, toate din import la 
prețuri de distribuitor. Tel. 092 
740048,092 741940. (2653)

• HAINE SECOND 
HAND - DEPOZIT EN 
GROS. Deva, str. Bra- 
niștei, nr.7 (lângă sta- 
dion), orar 9-17. (4032)

• Viagra, 100 mg, 
180.000. 01/6376273, 092/ 
342628, 092/342629. (OP)

• Vând și montez par
brize. Deva, Dragoș Vodă, 
14. Tel. 225075 (4083)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (150.000 
lei), video, satelit. 092/ 
368868(2174)

• Vând acid citric, za-
harină, aspartam, Orăș
tie, str. Morii, 30, tel. 
241167(9944)__________

• Vând Laptop 386, impri
mantă Epson, tastatură, 
mouse, TV color sport, 
videorecorder, compact disc, 
telefon-portabil, combină 
muzicală. Tel. 711063 (9028)

• Vând două corpuri de 
bucătărie noi, unul stabil și 
unul suspendat. Tel. 222137.

• SC Lucaciu Comex SRL 
Deva angajează agenți co
merciali și economiste. Tel. 
234283.(4001)

• Transferăm pe suport 
magnetic arhive tehnice, 
orice tip de planșe (măriri, 
micșorări la scară), prin 
digitizare și scanare. Tel. 
648819,648820. (2652)

• Căutăm baby-sitter pen
tru Germania și fată menaj în 
Deva. Informații 094/693125, 
233454, după ora 22. (3463)

• Sucursala Rîu Mare 
Retezat, cu sediul în orașul 
Deva, str. Oituz, nr. 15 
angajează conducători 
auto în următoarele con
diții: vârsta maximă 35 de 
ani, vechime 10 ani, să 
posede permis de condu
cere gradele B,C,D, domi
ciliul în orașul Deva. (9576)

• Pierdut act studii de 8 
clase, eliberat de Școala 
Generală nr. 3 Hunedoara, 
îl declar nul. (9037)

COMEMORĂRI

• O zi tristă și plină de 
durere este ziua de 13 aprilie 
când se împlinesc 6 ani de 
când a plecat dintre noi, pe 
un drum fără de întoarcere, 
la numai 45 de ani

CORNEL POPA
Te vor plânge mereu cei ca

re te-au iubit. Soția, copiii, pă
rinții, surorile, cumnații și ne
poții. Parastasul va avea loc 
luni, 12 aprilie, la Biserica orto
doxă din Cărmăzănești. (4023)

DECESE

DIVERSE

• Ești singur de-Paști? 
Domnișoare fără pre
judecăți căutăm bărbați 
dispuși la aventuri ero
tice. Rafinamente pe viu 
la domiciliu. Tel. 01/ 
8985323. (OP)

• Doamnă sexi doresc 
partener discret și 
senzual. Plătesc eu. Tel. 
01/8985323. (OP)

• La Sala Sporturilor din 
Deva există un spațiu dis
ponibil pentru discotecă în 
suprafață de 400 m2. (3452)

• In 28 aprilie 1999, ora 
10, se vinde la licitație pu
blică, la Judecătoria Deva, 
executor judecătoresc, imo
bilul din Deva, str. Vînă- 
torilor, nr.22. (9076)

• Familia profund îndu
rerată anunță stingerea din 
viață a celui care a fost un 
minunat tată, bunic și socru

ANGHEL DRĂGAN
înmormântarea va avea 

loc sâmbătă, 10 aprilie, la 
cimitirul din satul Ulieș. 
Dumnezeu să-l odih
nească în pace I(4043)

Sporturilor, 3500 DM, ne
gociabil. Tel. 225325 (3483)

• Vând autoizotermă Raba, 
101. Tel. 223555. (2654)

• Vând tractor U 650, plug 
și remorcă, stare bună, preț 
negociabil, sat Gînțaga, 
nr.47. (4038)

• Vând Cielo GLE, fabri
cație 1995,112.000 km, 8900 
DM și VW Golf III Turbo Die
sel, 4 uși, 118.000 km, 13.900 
DM, tel. 094/583135. (4216)

• Vând plug cu două 
brăzdare, Hațeg, str. Ciprian 
Porumbescu, nr. 23. Preț 
convenabil.

PIERDERI

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numle Zaha Daniel 
Dumitru. îl declar nul. (9038)

VREMEA
Vremea va fi în 

general instabilă, cu 
cerul temporar no- 
ros. Pe alocuri vor 
cădea ploi cu carac
ter de aversă, înso
țite de descărcări 
electrice. Vântul va 
sufla slab la mode
rat din sector nord- 
vestic. Temperaturi
le maxime vor fi cu
prinse între 16 și 21 
de grade, iar mini
mele între 3 și 8 gra
de. (Andrei iursicsin)

ÎNCHIRIERI

• închiriez spații comer
ciale, patiserie, abator, car
mangerie, dotate și vând 
aparat înghețată. Tel. 
711955, 092/356273 (9034)

5.C. SUINPROD 5.A. Orăștie 
cu sediul in Orăștie, str. Luncii, nr.1 

organizează licitație pentru închirierea 
unui spațiu în Complex Romos.

Licitația are loc în data de 26.04.1999, ora 10, la sediul 
societății. Informații suplimentare la tel. 054/241640.

Primăria comunei 
Rapolhi Mare

Organizează LICITAȚIE PUBLICĂ în data de 
22 aprilie a.c., ora 10, pentru închirierea urmă
toarelor spații:

1. beciuri și pivnițe;
2. spații depozitare pentru cereale sau alte 

materiale;
3. spații pentru activități comerciale și dis

tractive.
Informații la sediul primăriei sau la tele

foanele: 669180, 669181.

SC “DISTRIGAZ NORD" 
SA TG. MUREȘ
SUCURSALA DEVA
ANUNȚĂ

în data de 16.04.1999, ora 10, la Școala 
Generală nr.4 din Deva, va avea Ioc examinarea
candidaților în vederea obținerii autorizației 
pentru pruiectarea, executarea, întreținerea și 
exploatarea sistemelor de distribuție și a 
instalațiilor de-utilizare a gazelor naturale gradul 
!, II A, II B și III, precum și reexaminarea 
instalatorilor autorizați grad 1, II și III.

Examinarea se va face pe bază de chestionar. 
Taxa de examinare se va achita în ziua
examenului.

Informații suplimentare se obțin la biroul 
personal al Sucursalei Deva, str. E. Gojdu, nr.85, 
telefoane: 227090, 232810, 232811, interior 106.

Utilizatori de armături pentru instalații interioare!

C-. Doriți să Faceți economie de timp și bani?

E simplu. Apelați la serviciile societății COMAT 
DEVA S.A , unic REPREZENTANT pentru udețul 
Hunedoara al societății clujene ARMATURA SA - 
producătoare de Furnituri pentru instalații interioare. în 
această calitate, vă oferim orice produs din programul 
de fabricație al societății ARMĂTURA S.A., la prețul 
producătorului.

Informații la tel. 054/223.350, 233.137 sau la 
sediul firmei din Deva, str. Depozitelor nr. 5.

Si nu uitati! COMAT DEVA SA oferă PRODUSE 
PENTRU TOȚI, SERVICII PENTRU FIECARE!

✓
Cu fiecare școală dfn me

diul rural, imaginea învățămân
tului ce se desfășoară aici de
vine tot mai convingătoare în a 
demonstra că revigorarea aces
tuia reprezintă o necesitate de 
primă.oră. Ministerul Educației 
Naționale are în vedere, de alt
fel, un program de relansare a 
învățământului în mediul rural, 
unde este cuprinsă aproape 
jumătate din populația școlară a 
țării (program pe care Banca 
Mondială îl finanțează în acest 
an cu șapte milioane de dolari). 
Degradarea continuă din ulti
mele decenii a acestui fenomen 
a dus, inevitabil, la instalarea 
unei inegalități reale a șanselor 
între elevii din mediile rural și 
urban.

în cele mai multe cazuri, 
dificultățile încep dincolo de 
poarta școlii: elevi care se tre
zesc la ora 5 dimineața și se 
întorc acasă după 12 ore, o parte 
dintre acestea fiind petrecute în 
mijloace de transport ori pe dru
muri greu accesibile, străbătute 

> pe jos. în asemenea circum

Șanse inegale 
aceleași cerințe

stanțe, naveta elevilor din satele 
mai îndepărtate poate deveni o 
adevărată aventură. La Școala 
Generală din Zam, spre 
exemplu, cei 16 elevi care vin din 
Godinești parcurg zi de zi 40 de 
kilometri dus-întors, în timp ce 
alți 20 de elevi din Pojoga ajung 
la școală după mai mult de o oră 
de mers pe jos și după o tra
versare a Mureșului cu barca, 
după cum aflăm de la elevii 
Anca Crișan, Andrei Han și, res
pectiv, Alina Nistor și Cătălin 
Prața....De prisos să mai insis
tăm în ce condiții se desfășoară 
toate acestea în perioada iernii 
sau în cea a ploilor abunden
te.Iar dacă mai punem la soco
teală și faptul că în mediul rural, 
în general, copiii sunt folosiți ca 
forță de muncă, precum și do
tările materiale precare, greu

tățile de comunicare și accesul 
defectuos la informație (în spe
cial cu ajutorul mijloacelor 
moderne de comunicație) este 
suficient pentru a înlătura orice 
îndoială asupra amintitei 
inegalități a șanselor între elevii 
de la sat și cei de la oraș.

Cerințele, examenele, pro
gramele școlare sunt însă, evi
dent, la fel pentru toți. Reforma 
școlară e, de asemenea, ca 
peste tot, în desfășurare. Din 
acest punct de vedere, cadrele 
didactice sunt de părere că, din 
păcate, “la noi s-a plecat invers, 
adică de la restructurarea ma
nualelor, în loc de cea a planurilor 
și programelor de învățământ", 
subliniază dl Visarion Pârvucea- 
nu, directorul școlii. Cu toate 
acestea, “manualele alternative, 
în special - apreciază profesoa

rele Maria Pârvuceanu (limba 
română) și Maria Butaș (biologie) 
- sunt destul de grele, încărcate, 
abundă în noțiuni; în aceste con
diții, e cu atât mai puțin benefic ca 
odată alese să fim nevoiți să le 
folosim timp de cinci ani". Părin
tele Gavril Costan remarca, în 
schimb, absența oricărui manual 
pentru clasele V-VIII la religie. Pe 
de altă parte, măsura introducerii 
disciplinelor opționale e consi
derată binevenită, numai că “de
geaba alegem una potrivită (cum 
ar fi, în cazul nostru, cele legate 
de agricultură, spre exemplu), 
dacă nu există și dotarea nece
sară", este de părere învățătorul 
Antonie îonaș. Cu alte cuvinte, nu 
se poate face reformă cu ade
vărat dacă nu sunt bani...Iar con
cluzia, accentuată și de profe
soara Ecaterina Nicula și învă
țătorul Constantin Șarpe, revine 
în aceeași idee a unei deocam
dată inevitabile “discriminări" în 
posibilitățile de pregătire și de 
reușită ale elevilor din mediul 
rural.

Georgeta BÎRLA t

S.C. FARES S. A. 
ORĂȘTIE

Angajează

flNGIHERPROGRflMflTORPENTRU^> 
OFICIUL DI CALCUL _

CONDIȚII: vârsta maximă 35 ani.
SE OEERĂ: salariu atractiv și mijloc de transport 

gratuit pentru naveta Deva-Orăștie.
RELAȚII: tel 241941 sau 247570 sau la sediul firmei 

^din_Oră^țieJ_șțr_PlanțelorJjir;50^__^>^^_^___>_i_—,

VINDE:
CASE DE MARCAT CU MEMORIE FISCALĂ CARAT 

1500 ER-I

Cosa de marcat cu memorie fiscală CARAT 1500 ER-I este 
destinată pentru înregistrarea vânzărilor în toate tipurile de unități comerciale. 

Caracteristici:

V Memorie fiscală energoindependentă de păstrare a circuitului realizat 
la 4 grupe fiscale precum și a circuitului total cuprinzând 3.109 rapoarte (8 ani)

V Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori

V Programarea prețurilor (PLU) pentru 1.500 articole la magazine și 
1.400 articole la restaurante

V Tipărirea automată a TVA (4 grupe).

V Imprimarea pe bon a unui text (antet, nr. de ordine al bonului, codul casierului, 
codul fiscal al agentului economic, data și oro de emitere a bonului, seria fiscală)

V Interfețe pentru cuplare la calculator, cântar electronic, cititor optic

V Sertar cu cifru de siguranță
Se asigură service garanție și postgaranție de către IIRUC SA Deva 

PREȚ 400 $ +TVA

k IIIFORMJȚII LA TEL: 054-213357,054-214124SAU LA SEDIUL SOCIEWII .
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La Biblioteca din Hațeg 

“Reparăm pe o parte 
și plouă pe alta”

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Vor fi 50 de primării 
falimentare

Clădirea Bibliotecii oră
șenești din Hațeg este pentru 
multi dintre locuitorii orașului o 
adevărată Mecca a culturii. 
Condițiile din ce în ce mai grele 
de trai, lipsa posibilităților 
financiare și deci imposi
bilitatea de achiziționare a 
unor cărți ii fac pe mulți dintre 
hațegani să își îndrepte pașii 
spre biblioteca orășenească. 
Cu cele mai bine de 32.000 de 
volume, biblioteca poate face 
față cu succes cererii destul 
de mare de carte Așa după 
cum afirma și doarpna 
bibliotecar principal Emilia 
Crișan, categoriile de populație 
care apelează cel mai frecvent 
la cărțile bibliotecii sunt elevii și 
vârstnicii. Elevii, cum este și 
firesc, solicită în primul rând 
cărțile de care au nevoie la 
școală, culegerile de probleme 
pentru matematică și fizică 
fiind în top. Cititorii din a doua 
categorie sunt în principal 
pensionarii care solicită cel 
mai adesea cărțile din seriile cu 
memorii de război. Mai bine de 
50.de cititori vin zilnic la 
bibliotecă, uneori fiind destul de 
mare aglomerația.
, Consiliul local al orașului 

Hațeg a sprijinit - conform 
afirmațiilor dnei. Crișan - mereu 
instituția, în acest an fiind deja 
achiziționate cărți în valoare de 
1,5 milioane de lei. Chiar dacă 
bugetul este limitat, au fost

încălcări ale Legii 
circulației

Așa după cum afirma 
recent dl It. col. Traian Groza, 
comandantul Poliției orașului 
Hațeg, problemele cu care se 
confruntă instituția pe care o 
conduce nu sunt întotdeauna 
dintre cele mai ușoare. Cele 
12 posturi de poliție care sunt 
arondate celei din Hațeg 
îngreunează destul de mult 
munca polițiștilor. Cu toate 
acestea s-a încercat, și 
rezultatele o' dovedesc, s-a 
reușit să se facă față extrem 
de bine situațiilor operative. 
Totuși, așa după cum foarte 
ușor se poate observa, 
statisticile făcute pentru primul 
trimestru al anului indică faptul 
că infracționalitatea este într-o 
relativă creștere. Dacă, spre 
exemplu, în primul trimestru 
din 1998 se înregistrau la 
Hațeg un număr de 81 de 
infracțiuni, în primul trimestru 
din acest an numărul lor a 
ajuns la 110 

cumpărate mereu noi volume, 
fondul de carte fiind astfel 
îmbogățit continuu. "Nici nu 
am putea exista fără achiziție 
de carte nouă", spune dna. 
bibliotecară.

Din păcate, este destul 
de incertă situația clădirii în 
care se desfășoară 
activitatea bibliotecii, casa 
respectivă fiind naționalizată 
și revendicată acum de vechii 
proprietari. Se pare că 
aceștia nu intenționează totuși 
să recupereze clădirea ci, mai 
degrabă, ar fi dispuși să 
accepte o despăgubire 
materială, fiind conștienți de 
importanța bibliotecii. Oricum, 
indiferent dacă va fi sau nu 
retrocedată vechilor
proprietari, clădirea necesită 
reparații. în anul 1998 au 
început lucrări de renovare 
însă acestea trebuie 
continuate. "Reparăm pe o 
parte și plouă pe alta", spune 
cu mâhnire dna. Crișan. Este 
necesară- și introducerea 
gazului metan, în acest fel 
putându-se asigura condiții 
propice pentru- buna 
desfășurare a activității. Toate 
speranțele se îndreaptă 
numai spre Consiliul local care 
se speră că va găsi, cu tot 
bugetul de austeritate, 
fondurile necesare reabilitării 
clădirii. (A.N.)

Odată cu adoptarea noilor 
reglementări privind circulația 
autovehiculelor pe drumurile 
publice, la Hațeg s-a constatat 
o scădere vizibilă a numărului 
de infracțiuni la Legea 
circulației. Deși cei mai bine 
de 100 de kilometri de drum 
național repartizat polițiștilor 
hațegani este destul de greu 
de supravegheat, cei șase 
subofițeri din cadrul Biroului 
Poliției Rutiere și-au îndeplinit 
cu succes misiunile. Astfel, 
au fost în primele trei luni ale 
acestui an numai 18 infracțiuni 
la respectiva lege, 
predominând conducerea în 
stare de ebrietate și de 
asemenea conducerea 
autovehiculelor fără permis. 
Probabil că amenzile 
usturătoare care se aplică 
celor care ,,calcă strâmb" au 
fost destul de convingătoare 
pentru conducătorii auto.(A.N)

Miercuri, 7 aprilie a.c., a 
avut loc la sediul filialei 
hunedorene a Partidului 
Democrat o conferință de presă 
la care a participat și dl. 
Gheorghe Barbu, președintele 
Consiliului județean Hunedoara. 
Au fost prezenți, de asemenea, 
domnii Ionel Marcu - directorul 
Oficiului pentru Protecția 
Consumatorului - și Ovidiu 
Jurca, consilier local și 
vicepreședinte al PD 
Hunedoara. A fost prezentată 
poziția Partidului Democrat 
referitoare la conflictul din 
Iugoslavia, susținându-se că 
intervenția NATO trebuie să fie 
oprită. Se speră într-o 
rezolvare pe cale diplomatică a 
tuturor problemelor din regiune.

Una dintre cele mai 
arzătoare probleme la ora 
actuală este aceea a fondurilor 
necesare consiliilor locale, dl 
Barbu insistând asupra faptului 
că bugetul din acest an va fi 

kmult mai mic decât cel al anilor

SC "ELECTRICA" SA - BUCUREȘTI
SUCURSALA DEVA

prin executor judecătoresc de pe lângă Tribunalul 
Hunedoara - Deva scoate la licitație publică în data de 
15.04.1999 următoarele mijloace fixe:

- autoturism tip ARO 6 - 244 D
- tractor U 650
existente la EM CORANDA CERTEJ, jud. Hunedoara, str. 

Principală, nr. 89.
Licitația va avea loc la ora 10,00.
- autobasculantă de 16 tone
existentă la EM VEȚEL, str. Barajului, nr. 1. 
Licitația va avea loc la ora 13,00.

Consiliul de administrație al

SC DEVIL SA DEVA
cu sediul în Deva, str. Dorobanților, nr. 32A

Anunță convocarea Adunării Generale a
Acționarilor pentru data de 26 aprilie 1999. ora 10,00, 
la sediul societății, cu următoarea

ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea contractului de vânzare a unor ac

tive și transformarea contractului de locație de 
gestiune în contract de leasing pentru alt activ.

2. Diverse.
în cazul când nu se întrunește cvorumul necesar, 

adunarea se va ține în 27 aprilie 1999, ora 10,00, în 
același loc.

SC CAMASTAR COMPANY SRL Deva 
cu sediul în str. Mihai Eminescu, nr. 2 
[în clădirea Fundației pentni tineret], 

oferă persoanelor disponibilizate în baza Ordonanțelor 9 sau 22 
Consultanță Gratuită 

pentru pornirea și dezvoltarea unei afaceri pe cont propriu 
Program: 10.00 -16.00 zilnic [luni-vineri]

anteriori. De altfel, problema se 
va lua și în dezbaterea 
ședinței Consiliului județean 
din data de 8 aprilie. Practic, 
peste 50 de primării vor primi 
între 100 și 400 de milioane 
de lei, bani suficienți cel mult 
pentru a menține în stare de 
funcționare primăriile, fără a 
mai face vreo investiție. Dacă 
nu se va face o rectificare de 
buget în vară, este destul de 
greu de precizat cum vor 
rezista acele primării pe tot 
parcursul anului numai cu 
aceste sume. Vor fi blocate 
așadar investițiile majore care 
sunt în curs de desfășurare în 
zonele rurale; este vorba 
despre introducerea gazului 
metan, a canalizării și apei 
potabile, asfaltarea drumurilor 
comunale etc. Se poate 
spune că vom vedea 50 de 
primării falimentare în cazul în 
care nu se vor întreprinde 
măsuri de ajustare a 
bugetului. (A.N.)

t’L UlleLLlL E'LL *- LLUli
Anunță ultima reducere de preț pentru 

apartamentele cu confort sporit din blocul 
situat în zona gării (str. Zarandului).

Prețul este de 350 USD/mp suprafață 
construită, sub prețul actual al locuințelor noi 
din materiale ușoare și confort scăzut.

Fiecare apartament are repartizat o boxă și 
spațiu de parcare pentru o mașină.

Prețurile sunt diferențiate funcție de etaj.
Pentru spațiile comerciale ultima ofertă de 

preț este de 650 USD/mp și 250 USD/mp 
pentru anexele la spațiile comerciale.

Oferta este valabilă până la data de 
30.04.1999.

Relații suplimentare la telefoane 054/ 
213140-1-2, dna Băluță Mirela.
-____________________________________________

Serviciul de străini, probleme de migrări și 
pașapoarte Hunedoara aduce la cunoștința celor 
interesați că, începând cu data de 15.04.1999, 
cererile pentru pașapoarte simple se depun numai 
la sediul Serviciului din Deva. Ca urmare, Centrul de 
primire a cererilor de la Poliția municipiului Petroșani 
se desființează.

Măsura este luată în conformitate cu art. 9 din 
Legea nr. 216 /1998 privind regimul pașapoartelor 

| în România.
Șeful serviciului ’

Anunț de licitație publică 
deschisă fără preselecție

1. Persoana juridică achizitoare: PAROHIA SFINȚII ÎMPĂRAȚI 
CONSTANTIN și ELENA HUNEDOARA

2. Obiectivul licitației: CATEDRALA EROILOR HUNEDOARA
3. NATURA LUCRĂRII SIMILARE: Conform Model nr. 6, grupa

I - Clădiri cu caracter civil.
4. Termen limită de depunere a documentației de participare 

la licitație este data de 30.04.1999, ora 9,00, la Primăria 
municipiului Hunedoara - Serviciul de urbanism, P-ța Libertății, 
nr. 17.

5. Documentele de licitație: preț de procuparc 3.000.000 lei. 
se pot ridica începând din data de 12.04.1999, de la Primăria 
municipiului Hunedoara - Serviciul de urbanism, telefon 
054712877.

6. Licitația va avea loc în data de 30.04.1999, ora 10,00, la 
Primăria municipiului Hunedoara - P-țzi Libertății, nr. 17.

7. Condiții de participare:
a) Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani actualizată 6.000 

mii. lei.
b) Valoarea lucrărilor similare terminate, actualizate 6.679 

mii. lei.
c) Capacitate Financiară la data de3LI2.1998: minimum 8.349 

mii. lei.
Celelalte condiții de participare sunt conform Ordinului MFși 

MLPATnr. 784-34/Ndin 13.04.1998.
«_____________________ —______________________ /

Vineri 
9 aprilie 

TVR I
9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 

TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 D-na King, agent secret 
(s/r) 13.00 De la lume adunate... 
14 10 Santa Barbara (s/r) 15.00 
Tradiții 15.30 Emisiune în limba 
germană 17.00 Ceaiul de la ora 
5 19.00 Imperiul cucerit (do) 
20.00 Jurnal, Meteo. Sport. Ediție 
specială 21.00 Biblia: Moise (f. 
SUA 1995, p. 1)22.41 Jurnalul 
de noapte. Sport 22.50 Planeta 
Cinema

TVR 2
8.00 Sailor Moon (d.a) 9.00 

Lumină din lumină (r) 9.40 Timpul 
Europei (r) 10.10 Intăgrale (r) 
10.55 Ivanhoe (s/r) 11 45 Cu 
ochii'n 4 (r) 13.00 Rebelul (s, 
ep. 34) 13.45 TVR Craiova
14.30 TVR Cluj-Napoca 15.00 
Limbi străine pentru copii. 
Italiană. Engleză 15.25 Sailor 

Moon (d.a) 15.50 Fotbal Divizia 
A: CSM Reșița-Steaua (d) 18.00 
Universul cunoașterii 19.15 
Lumină din lumină 20.15 Căsuță 
din prerie (s, ep. 1) 21.05 
Vânare de vânt (div.) 22.30 
Freud (s, ep. 1)

ANTENA1
6.45 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 11.30 
Odiseea americană (do) 12.00 
Cronici paranormale (s) 13.00 
Știrile amiezii 13.30 Esmeralda 
(s, ep. 20) 14.30 Legea lui 
Burke (s, ep.14) 15.20 Trei 
destine (s, ep. 123) 16.05 Ape 
liniștite (s) 17.00 Știri 17.25 
Camila (s, ep. 5) 19.00 
Observator 20.00 Detectivi la 
Malibu (s, ep. 27) 20.50 Viața 
pe muchie de.cuțit (f. suspans 
SUA 1987) 22.30 Inspirația 
Carolinei (s, ep. 30) 23.00 
Observator

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 11.00 Melrose 
Place (s/r) 11.45 Mercenarii (s/ 
r) 12.30 Adevărul gol-goluț (s) 
13.00 Știrile PRO TV 13.05 
Hercule (s) 13.45 Xena, 
prințesa războinică (s) 14.30 
Spirit de echipă (s) 15.00 
Galactica (s) 16.00 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.45 Reforma la 
români 17.30 Știrile PRO TV 
18.00 Dreptul la iubire (s) 18.45 
Știrile PRO TV 19.30 Știrile PRO 
TV 20.30 Film serial (s, ep. 2)
21.30 Wyatt Earp (western 
SUA 1994)

PRIMA TV
7.00 Ultima ediție (r) 9.00 

Prima oră 13.00 Știri 13.10 
Atingerea îngerilor (s) 14.05 
Celebri și bogați (s) 15.00 Maria 
Mercedes (s) 16.00 Știri 16.10 
Tia și Tamera (s) 16.30 Malcolm 

și Eddie (s) 17.00 Jerry Springer 
Show 18.00 Știri 19.00 Detectivi 
de elită (s) 20.00 Ca-mera 
ascunsă (div.) 20.30 Alegeți filmul 
preferat! 22.00 Știri 22.30 Iubire 
ucigașă (f.a. SUA 1991)

ACASĂ
7.00 -12.15 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Marimar (s, ep. 
61) 15.00 Surorile (s/r) 16.00 
Guadalupe (s, ep.166) 17.00 
Viața noastră (s, ep. 29) 18.00 
Dragoste și putere (s, ep. 343)
18.45 înger sălbatic (s) 19.30 
Tom și Jerry; Prăjiturică (d.a) 
20.15 Celeste se întoarce (s, 
ep. 55) 21.00 Minciuna (s, 
ep. 15) 21.45 Surorile (s, ep. 80)
22.30 Bijutiers du clair de lune 
(dramă Franța/ltalia 1958)

10.00 Lama de oțel (dramă 
SUA'87) 11.30Heavy metal (f. 

muz. SUA 1981) 13.00 Lexx: 
„Planeta deșeurilor" (s, p. I)
13.45 Urmărire fierbinte (co. 
SUA 1987) 15.15 Clubul 
văduvelor (co. SUA ’93) 
17.00 Tyson (f.a. SUA ’95)
18.45 Operațiunea Delta 
Force 2 (f.a. SUA 1997) 20.30 
Robbersonii și poliția (co. SUA 
1994) 22.00 Un bărbat 
multiplicat (co. SUA 1996)

PRO TV - DEVA
06.40-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 
-10.00 "Bună dimineața, PRO 
TV e al tău!" (coproducție cu 
stațiile locale) 10.00-10.45 
Program comercial PRO TV 
Deva 17.30-18.00 Știrile PRO 
TV (coproducție) 23.30- 
23.40 Știri locale

Redacția nu-și asumă 
modificările ulterioare intervenite 
în programele posturilor TV.

■

\VII\IALCOOL\ 
I SA DEVA I

Consiliul de adml-: 
•nistrație al Societății ’ 
I comerciale “Vinalcool" ■ 
loeva convoacă Adu-1 
Inarea Generală a I 
l Acționarilor pentru I 
Idata de 22.04.1999, I 
|ora 10,00, la sediul] 
| societății din Deva, str. | 
[Andrei Șaguna, nr. 1.

în cazul in care nu vor | 
■ fi prezenți cel puțin 2/3 ■ 
jdin numărul acționa-. 
'rilor, adunarea gene- ■ 
Ira/ă se va amâna pentru • 
Idata de 23.04.1999, la I 
|aceeași oră și in același | 
|loc.
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