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Stagiu național 
de arheo- 
speologie

Clubul speologilor “Pro
teus” din Hunedoara, în cola
borare cu Castelul Corvineș- 
tilor și cu sprijinul Direcției de 
Tineret și Sport a județului 
Hunedoara organizează în 
această perioadă (29 aprilie - 
2 mai) un stagiu național de 
arheo-speologie (inițiat anul 
trecut tot de clubul hunedo- 
rean). Lecțiile teoretice și 
aplicațiile practice desfășu
rate cu acest prilej vor fi încă 
o pledoarie pentru protejarea 
și valorificarea vestigiilor ce 
se găsesc în peșterile 

k noastre. (G.B.)_____________ ,

✓-------------------------------------------------------------------
Scuzele NA TO sunt aberante

“Nici o tehnologie nu este
Capacitatea omului de a se 

autodistruge capătă, pe zi ce 
trece, dimensiuni nebăriuite. La 
începutul bombardamentelor 
NATO asupra Iugoslaviei, moti
vația acestei rușinoase agre
siuni a constituit-o, chipurile, 
evitarea unei catastrofe umani
tare în regiunea Kosovo. De
parte însă de a-și realiza 
obiectivul, după declanșarea 
războiului se apreciază că nu
mărul refugiaților a depășit 
700.000 de oameni și încă tra
gedia umană din zonă nu s-a 
oprit. Că așa stau lucrurile ne- 
o dovedesc declarațiile și in
tențiile belicoase ale mai marilor 
peste NATO, chiar și măsurile 
luate în ultima vreme pentru noi 
mobilizări de trupe și suplimen
tări de fonduri necesare cheltu
ielilor militare. .

în context s-a anunțat de la 
Casa Albă că se face mobili
zarea a 33.000 de rezerviști, 
din care 2000 cu specialități în 
domeniul aviației. De aseme-

perfectă”
nea, în privința bugetului alocat 
în plus pentru continuarea răz
boiului s-a precizat că de la 6 
miliarde suma s-a ridicat la 
aproape 13 miliarde dolari, din 
care doar o sută de milioane 
dolari este destinată ajutorului 
pentru țările vecine afectate 
de propagarea colaterală a 
războiului.

Efectul războiului din Iugo
slavia își face resimțite urmările 

și pentru țara noastră. Intrați în 
alertă, mai marii armatei româ
nești găsesc cu cale că acum 
este momentul să ceară, la 
rândul lor, o suplimentare cu 
aproape 1000 de miliarde lei a 
bugetului militar pentru a face 
față unor situații de risc nepre
văzute. Asta ne mai lipsea

Nicolae TÎRGOB

(Continuare în pag. 2)

Dacă însământări/e s-au făcut Za timp

“Plouă-n mai, avem 
mălai”

Valabilitatea acestei vechi 
zicale a fost verificată și vali
dată cu vârf și îndesat de 
practică, acum știindu-se bine 
că ploile din luna mai fac bine 
recoltei de cereale, de legume 
și producției de furaje în an
samblul său. Dezideratul nu se 
poate împlini însă dacă avem 
îri vedere faptul că nici până 
la această dată sămânța nu 
și-a găsit locul sub brazdă, 
așa cum era normal să se 
întâmple.

Este foarte adevărat că 
starea vremii, care a fost po
trivnică efectuării lucrărilor în 
câmp din cauza precipitațiilor 
abundende căzute în luna apri
lie, cât și expunerea an de an la 
inundații a unor mari suprafețe 
de teren arabil situat în lunca 
râului Mureș și a altor cursuri 
de apă au reprezentat factori 
descurajatori pentru mulți pro
ducători agricoli din județul 
nostru. Pe de altă parte însă nu 
se poate face abstracție nici 
de faptul că starea precară a 
dotării cu mijloace mecanice a

exploatațiilor agricole a deter
minat, la rândul său, slabele 
rezultate, sub orice așteptări, 
existente la această dată în 
privința însămânțărilor de pri
măvară. în plus să mai amintim 
că și lipsa banilor la proprietarii 
de pământ, cât și primirea tar
divă a cupoanelor agricole au 
influențat trecerea cu mare în
târziere la efectuarea arăturilor 
și la însămânțări. Dar iată câ
teva date care ne permit să ne 
formăm o imagine mai exactă 
asupra modului cum vom sta în 

acest an cu recoltele și, de ce 
nu, cu asigurarea securității 
alimentare.

Ca niciodată până acum, în 
ultimul deceniu, s-a intrat în 
primăvară cu zeci de mii de ha 
nearate din toamna trecută. Ca 
urmare, până la începutul aces
tei săptămâni, arăturile pentru 
însămânțările de primăvară s- 
au făcut numai pe 45.800 ha,

Nicolae TfRCOB

(Continuare in pag. 2)

Expoziție cu vânzare

Sisteme 
alternative 

tic 
încălzire
Miercuri, 28.04.a.c., So

cietatea Comercială “Urban 
Construct” Deva a inaugurat, 
în incinta ștrandului muni
cipal, o miniexpoziție cu vân
zare având un caracter per
manent. Principala ofertă o 
constituie cazanele de în
călzire centrală cu gaz me
tan tip “Termoteka", de fa
bricație maghiară. Având în 
urmă o experiență în pro
ducție de 20 de ani, randa
mente cuprinse între 86 și 
90 la sută, cazanele “Termo- 
teka” sunt destinate încălzirii 
caselor familiale, blocurilor 
de locuințe, instituțiilor, ha
lelor de producție, precum 
și ca element cheie al insta
lațiilor tehnologice de pro
ducere a căldurii. Formula 
termică oferită este pretabilă 
încălzirii scărilor de bloc, 
constituind sisteme alterna
tive la actuala rețea termică 
centralizată.

"Urban Construct”, prin 
echipa de instalatori ce a 
parcurs un stagiu de in
struire în Ungaria, pune la

Adrian SĂLĂGEAN 
(Continuare în pag. 8)

Consorțiul s-a
9 

născut prin 
cezariana
Lăudabilă inițiativa inimoasei directoare a Colec

tivului Zonal Deva, din cadrul ANDIPRZM, Marilena 
Gavrilei, și a colegilor săi de a constitui un nou organism 
care să susțină și să încurajeze eforturile de reabilitare a 
zonelor miniere defavorizate, să ajute oamenii din aceste 
localități, care au rămas fără un loc de muncă. Este vorba 
despre Consorțiul de dezvoltare a zonelor miniere Brad 
- Poiana Rusca - Altîn Tepe, ale cărui baze au fost puse 
miercuri, 28 aprilie 1999, la Deva. E drept că nașterea 
pruncului s-a făcut greu, prin cezariană, după discuții 
lungi și controversate. Asta nu înseamnă că el nu va 
crește și nu va avea un cuvânt de spus în domeniu, dacă 
va fi sprijinit și înțeles.

Dezbaterile, încinse și disputate, cum spuneam, s-au 
purtat pe marginea Statutului asociației, Consorțiul fiind, 
în fapt, o asociație, non-profit, care va face, cum se ex
prima cineva, muncă patriotică pentru susținerea unui 
scop generos, acela de menținere și dezvoltare a zonelor 
miniere defavorizate, lovite crunt de măsurile tranziției la 
economia de piață. Ambiguitatea formulării unor obiec
tive ale Consorțiului și înțelegerea diferențiată a sco
purilor acestuia au generat discuții ample, pro și contra, 
au dus la eliminarea a trei prevederi importante, pentru a 
se reveni și a le menține în statut, au determinat mo
dificări și adăugiri, concluzionând cu votul majoritar 
pentru statutul inițial și semnarea de către 300 de 
membri fondatori a certificatului de naștere a noului 
organism. Câțiva dintre cei prezenți au luat adeziunile 
însă le vor semna, numărându-se de asemenea printre 
membrii fondatori, după discutarea acestei oportunități în 
structurile de conducere din instituțiile în care lucrează.

Prezența la lucrări a prefectului de Hunedoara, 
Nicolae Stanca, și a președintelui Consiliului județean, 
Gheorghe Barbu, a directorilor Camerei de Comerț și 
Industrie, Gheorghe Grun, și Agenției de Ocupare și 
Formare Profesională, Mihai Munteanu, a fost deosebit de

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 2)

Școlile din Rîu de 
Mori se bucură de 
sprijinul primăriei

Era pauza mare și cancelaria Școlii Generale Rîu de Mori 
devenise neîncăpătoare. în cea mai mare parte localnici și cu 
vechime foarte mare la catedră, dascălii școlii apreciază că 
reforma în învățământ a adus noutăți dar acestea sunt normale 
și neforțate, așa că aplicarea ei n-a însemnat un șoc. Se apropie 
perioada de evaluare pentru clasa a Vlll-a, după care urmează 
examenul de capacitate. La simularea acestui examen - o 
noutate pentru actuala generație (cu mulți ani în urmă s-au mai 
dat examene similare, doar că se numeau altfel) - elevii s-au 
prezentat acceptabil, dar rezultatele nu sunt concludente. Totuși 
simularea a fost utilă pentru că i-a familiarizat pe elevi cu 
atmosfera de examen, i-a obligat să învețe. Deși, mai în glumă 
mai în serios, profesorii mărturiseau că sunt mai stresați ei de 
acest examen decât absolvenții.

La ciclul gimnazial predau doamnele Alexandrina Terlea, 
Magda Iacoboni, Emil Dilertea, care e și directorul școlii, Victorian 
Moș, Tiberiu Ciorogar și loan Ungur, iar la cel gimnazial învățătorii 
Cornelia Brăilă, Emilia Lăpădătoni și Aurel Ursu, în timp ce de cei 
mai mici se ocupă dna Doina Mang, educatoarea grupei mixte de 
grădiniță. Toți sunt preocupați de munca la clasă, privesc cu 
îngrijorare spre viitorul apropiat (după vacanța ce urmează elevii 
își intră greu în ritm ca să răspundă cerințelor sporite din 
perioada de evaluare) și mai puțin apropiat, legat de scăderea 
numărului de copii dacă șantierul din zonă se va închide. Noroc 
că există în comună rromi și băneși, care au mulți copii, cum se 
întâmplă în cătunul, Bălan - Brazi unde învățător e Valeriu 
Lăpădătoni.

Situația școlilor din comună s-a schimbat în timp. Altădată la 
Brazi erau opt clase, dl Dilertea fiind acolo director în urmă cu 5 
ani. Acum e doar un învățător și o educatoare, ca și la Bălan, 
Ostrov și Valea Dîljii. La Unciuc este doar învățător, iar la Ohaba 
Sibișel sunt 2 învățători și o educatoare. Cu clase I - VIII mai este 
Școala din Clopotiva subordonată totuși celei din Rîu de Mori, 
unde există și o secretară.

Viorica ROMAN
(Continuare în pag. 2)

coKpSefitwtaw
Vineri, la ora 12,00, în 

sala festivă a Prefecturii, 
are loc deschiderea 
cursurilor de inițiere 
profesională în dome
niul terapiilor comple
mentare. Cursurile sun 
organizate de Asociația 
Națională de Terapii 
Complementare din Ro
mânia (ANATECOR) în 
colaborare cu Universi
tatea Ecologică din Bu
curești și cu Asociația 
Umanitară SETRAS 
Deva. Cursurile, susținu
te de cadre competente, 
se desfășoară în perioa
da 30 aprilie - 12 iunie și 
se finalizează cu un exa
men. (V.R.)

“Liceenii 
Hunedoarei"

Un nou spectacol 
destinat liceenilor Hune
doarei va fi susținut as
tăzi, începând cu ora 
18,00, la Casa de cultură 
din municipiul de pe 
Cerna. Protagoniști vor fi 
soliștii vocali și formațiile 
de dans ale Casei de cul
tură, organizatoarea 
acestei manifestări. (G.B.)
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în ședința Consiliului local. 

Primarul Devei a 
prezentat raportul 

asupra stării economice 
și sociale a municipiului

Ședința din data de 27 aprilie a Consiliului local al 
municipiului Deva a avut în prim plan prezentarea de 
către primarul Mircia Muntean a raportului asupra stării 
economice și sociale a municipiului în anul 1998. Rea
lizat destul de concis, raportul - o premieră pentru Deva - 
prezintă principalii indicatori ai activității economico- 
sociale locale. Comentând câteva dintre cele mai im
portante pasaje, mai mulți consilieri au susținut că era 
necesară “îmbrăcarea” acestui raport într-o haină mai 
literară, pentru ca cifrele să poată fi mai bine înțelese. 
Oricum, din raport reiese că cea mai acută problemă 
pentru orașul nostru este șomajul care la finele anului 
trecut era de 19,5%, adică mai mare cu 7% decât cel la 
nivel național.

în cea de-a doua parte a ședinței s-a trecut la dis

cutarea ordinii de zi anunțate, celor 13 puncte inițiale 
adăugându-li-se încă 3. Ca niciodată, s-a trecut extrem 
de repede și de ușor peste respectivele puncte, cu o 
singură excepție hotărârile fiind adoptate de către con
silieri. A fost, așadar, aprobat contul de încheiere a I exercițiului bugetar pe anul 1998, organigrama, statul de 
funcții și fișele de evaluare a posturilor pentru personalul 
angajat în structurile Consiliului local. S-au stabilit mă
surile necesare pentru exploatarea rațională și pentru 
menținerea potențialului de producție a pășunilor de pe 
raza municipiului și, de asemenea, au fost aprobate 
documentațiile tehnico-economice în vederea realizării 
iluminatului ornamental și arhitectural pentru câteva 
obiective de interes public din municipiu. ( A. NISTOR)

Școlile din Rîu de 
Mori se bucură de 
sprijinul primăriei

(Urmare din pag. 1)

Și în plan material situația 
unităților școlare s-a schim
bat. “Când țineam de centrele 
bugetare eram la pământ”, 
spune dl director, precizând 
că primarul, dl Ionel Munteanu, 
nu le refuză niciodată cere
rile, deși numai el știe de unde 
face rost de bani. Astfel toate 
școlile au fost reparate, acum 
lucrându-se la Ohaba Sibișel, 
unde prin negocieri costul in
vestiției a ajuns la 40 de mili
oane de lei, practic la jumătate 
din suma inițială. Doar la 
Valea Dîljii reparația capitală 
și consolidările, căci există 
tendința alunecării terenului, 
s-au făcut acum 2 ani de către 
Inspectoratul Școlar. Prin grija 
Primăriei, școlile au început 
deja să primească lemnele

Vineri, 
30 aprilie 

wr
9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 

TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Căsuța din prerie (s/r) 
13.00 Conviețuiri 13.30 De la 
lume adunate... 14.10 Santa Bar
bara (s/r) 15.30 Emisiune în 
limba germană 17.00 Ceaiul de la 
ora 5 19.00 Jumătatea ta (cs) 
20.00 Jurnal, meteo, sport. Ediție 
specială 22.00 Fetele (co. 
SUA1957) 23.55 Jurnalul de 
noapte. Sport

TVR 2
9.00 Lumină din lumină (r) 

9.40 Timpul Europei (r) 10.10 
Integrale Police, Jimmy Cliff (r) 
11.10 Moll Flanders (s/r) 12.05 

^Cu ochii’n 4 (r) 13.10 Rebelul 

pentru iarna viitoare, câte 5 
tone pentru fiecare foc. Iar cu 
ajutor suedez școala s-a do
tat cu mobilier, mai bun decât 
cel existent. Și “Casa Bojin", o 
asociație familială care îngri
jește copii orfani, elevi ai 
școlii, a adus un transport de 
mobilier. Există și aparatură, 
dar e mai veche. Din fericire 
mereu reînnoită este dorința 
de a-i pregăti pe elevi și pre
școlari, peste 350 de școlari 
și câte 20-25 de grădinași în 
fiecare din cele 6 grădinițe 
ale comunei. Unii din foștii 
elevi sunt studenți și poate 
schimbul de mâine în școli, 
speră dascălii lor. Ar fi bine 
dacă s-ar continua tradiția 
pentru că un dascăl localnic 
este firește mai legat afectiv 
de școala în care a făcut pri
mii pași în ale învățăturii.

(s, ep. 39) 13.50 TVR Craiova
14.30 TVR Cluj-Napoca 15.10 
Limbi străine pentru copii. 
Italiană. Engleză 16.00 Grecia 
(s, ep. 21) 16.50 Santa Bar
bara (s, ep. 841) 19.10 Arhive 
românești (s) 20.20 Căsuța

. din prerie (s, ep. 16) 20.50
Fotbal Astra Ploiești - Farul 
Const. 23.00 Freud (s, ep. 4)

ANTENA 1
6.45 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 12.00 
Cronici paranormale (s) 13.00 
Știrile amiezii 17.00 Știri 17.25 

I Camila (s, ep. 47, 48) 19.00 
Observator 20.00 Misiune 
îndeplinită (f.a. SUA1998)
21.30 Viitorul începe azi (s, 
ep. 53) 22.15 Observator
22.45 Detectivi la Malibu (s, 
ep. 26)

“Cuvântul 
liber” -

MAGAZIN

Z '

“Plouă-n mai, 
avem mălai”

De azi, cititorii noștri 
pot găsi în chioșcurile 
de difuzare a presei 
''"'^“Cuvântul liber" 
---^MAGAZIN (nr. 5]^^

Suplimentul lunar 
oferă informații de larg 
interes, inedite, întâm
plări neobișnuite, umor, 
integrame...

Suntem alături de dv!
vFiți alături de noii

Confiorțiul 
f>-(i născut 

prin 
cezariană

(Urmare din pag. 1) 

benefică prin intervențiile 
competente și la obiect, 
lămurind o serie de 
neclarități și înțelegeri 
eronate ale scopului și de
mersurilor agenției, între 
materialism și altruism, 
între indivizi și comunitate. 
La rândul lor, agenții eco
nomici cu capital privat din 
județ și din alte orașe ale 
țării - Constanța, Vatra Dor- 
nei, Cluj-Napoca, Timișoa
ra ș.a. -, prezenți la reuni
unea de constituire a Con
sorțiului, s-au arătat inte
resați de importanța și 
obiectivele acestuia, s-au 
asigurat de sprijinul de ca
re pot beneficia și au 
semnat ca membri fonda
tori, cu toate drepturile și 
obligațiile ce le revin.

Au fost alese apoi orga
nele de conducere. în func
ția de președinte al Con
sorțiului a fost ales dl Ni- 
colae Stanca, prefectul ju
dețului Hunedoara, în cea 
de prim-vicepreședinte, dl 
Nicolae Ciocan, președin
tele Ligii sindicatelor mini
ere Solidaritatea ’92 Deva, 
în cea de vicepreședinte, dl 
Nicolae Gheorghe Huieț, 
directorul Banc Post Deva, 
iar funcția de director exe
cutiv va fi îndeplinită de dna 
Marilena Gavrilei, în același 
timp director al Colectivului 
Zonal Deva. Membri în co
mitetul de conducere sunt: 
dna Corina Lazăr, de la Co
lectivul Zonal Deva, dnii 
Gheorghe Chindriș, director 
general adjunct al Com
paniei Naționale Minvest 
Deva, și Lucian Cazan, pa
tron, Constanta.

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) 13.00 Știrile PRO TV 13.05 
Hercule (s) 13.45 Xena, 
prințesa războinică (s)14.45 
Land of Lost (s, ep.1) 15.30 
Mirror, Mirror (s, ep.1) 16.00 
Tânăr și neliniștit (s) 16.45 
Ștrengărița (s) 17.30 Știrile 
PRO TV ’ 18.00 Dreptul la 

iubire (s) 19.30 Știrile PRO TV
20.30 Corbul, îhgerul negru (s, 
ep. 3) 21.30 Sechestrați în larg 
(f.a. SUA/Franța 1992)

PRIMA TV
7.00 Ultima ediție 9.00 

Magazin matinal 13.00 
Talkshow' social 14.00

(Urmare din pag. 1) 

reprezentând mai puțin de 65 
la sută din suprafețele progra
mate. De amintit că, în ciuda 
capriciilor vremii, în gospodă
riile unde dotarea tehnică a 
fost corespunzătoare, însă- 
mânțările de primăvară s-au 
făcut la timp pe toate terenu
rile, inclusiv pe cele destinate 
porumbului.

Potrivit datelor centralizate 
la Direcția generală pentru agri
cultură și alimentație ă județului 
nostru, însămânțările de primă
vară sunt efectuate pe 31.600 
ha, ceea ce reprezintă abia 44 
la sută din prevederi. Mult prea 
anemice sunt rezultatele la în- 
sămânțarea florii soarelui și a 
porumbului, la fiecare din cul
turile menționate sămânța 
ajungând sub brazdă pe mai 
puțin de 5 la sută din prevederi, 
într-o asemenea situație este 
lesne de înțeles că oricâte ploi 
vom avea în luna mai, nu prea 
poate să fie vorba despre pro
ducție cât de cât mulțumitoare 
de mălai și nici de ulei.

“Nici o tehnologie nu 
este perfectă”

(Urmare din pag. 1) 

acum, în condițiile unei economii 
aflate la pământ și ale unui bu
get de totală austeritate. De ce 
oare nu s-a apelat la garanțiile 
NATO pentru a face față even
tualelor situații neprevăzute, 
decât să fie aruncate pe umerii 
populației și așa destul de sără
cite aceste cheltuieli suplimen
tare?

Pe fondul crizei interne și 
al războiului din Iugoslavia, se 
mai dorește să fie instituit și un 
embargo petrolier. Ca urmare, 
la granița noastră cu țara ve
cină înflorește un comerț prac
ticat de către traficanții de 
combustibili, în speranța că 
astfel își vor mai alina sufe
rințele, în dauna sârbilor care 
plătesc produsele de circa 3 
ori mai scump decât prețurile 
existente la noi. Așa este în 
război, nu? Unii se îmbogățesc, 
dacă se poate spune așa, iar 
alții se ruinează.

Deosebit de grav este că 
în loc să se caute soluții de 
pace, misiunile în acest sens 

t fiind destul de palide, se mi-

Emisiune pentru femei 16.00 
Celebri și bogați (s) 17.00 Maria 
Mercedes (s) 18.00 Știri 18.50 
Real TV 19.30 Viper (ep. 5) 
22.20 Știri 23.00 Vampira (hor
ror Anglia 75)

ACASĂ
7.00-12.30 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Marimar (s) 
15.00 Surorile (s/r) 16.00 
Guadalupe (s) 17.00 Viața 
noastră (s) 17.50 Dragoste și 
putere (s) 18.45 înger sălbatic 
(s) 19.30 Căsuța poveștilor: 
Flipper (s) 20.15 Celeste se 
întoarce (s) 21.00 Minciuna (s)
21.45 Surorile (s) 22.45 Man
hattan (co. SUA 1979)

HBG>
10.00 Eraser (f.a. SUA 1996) 

12.00 Bătăușul (co. SUA 1996)

Destul de critică este și soar
ta producției la celelalte culturi, 
existând mari restanțe la culti
varea cartofilor (unde programul 
este îndeplinit numai în proporție 
de 78. la sută), la însămânțarea 
sfeclei de zahăr (mai sunt de 
realizat 30 de procente). Cu nimic 
mai bune nu sunt nici rezultatele 
la însămânțarea plantelor de nu
treț, la care s-a îndeplinit mai puțin 
de jumătate din program.

Nu numai însămânțările, ci 
și alte acțiuni se găsesc în ma
re întârziere. Așa stau lucrurile, 
spre exemplu, la erbicidări și la 
fertilizări. Nici la cerealele pă- 
ioase de toamnă și nici pentru 
culturile de primăvară supra
fețele erbicidate nu reprezintă 
mai mult de 4-6 procente din 
prevederi, ceea ce ridică se
rioase semne de întrebare în 
privința combaterii buruienilor.

Actuala stare a lucrurilor 
din agricultura hunedoreană 
nu este nici pe departe satis
făcătoare, ceea ce pune sub 
semnul întrebării soarta recoltei 
din 1999 și, implicit, a alimen
tației populației.

zează tot pe forță și pe război.
Potrivit ultimelor știri din 

zonă, sub motiv că "nici o teh
nologie nu este perfectă”, 
NATO prezintă scuzele sale 
aberante pentru victimele să
vârșite în rândul populației civile 
din Iugoslavia. în același timp 
s-a anunțat că a fost demis 
vicepremierul Vuk Drajkovici, 
care a făcut unele declarații 
împotriva puterii. Manifestându- 
și vocația de mare războinic, 
Clinton a spus că bombarda
mentele se vor desfășura 24 
de ore din 24, în funcție de 
condițiile atmosferice.

Satisfacția lui este aceea 
că a terminat rapid cu distru
gerea marilor poduri și a unor 
rafinării, acum rămânându-i să 
se mai războiască și să dă
râme podețele și stațiile goale 
de combustibili, spre bucuria 
președintelui Constantinescu, 
care s-a angajat să reconstru
iască tot ce se dărâmă în zo
nă, că avem destul ciment, 
supranormativ de materiale de 
construcții (că la noi nu prea 
se mai face nimic) și curent 
electric.

13.30 întoarcerea acasă (w 1 
SUA '97) 15.15 Măscăriciul 
(co. SUA 1995) 16.45 Banii 
(dramă SUA 1995) 18.45 
Zeus și Roxanne (co. SUA 
1996) 20.30 Lumea lui Eve 
(dramă SUA 1997) 22.15 
Golful francezului (f.a SUA 
1998)

PRO TV - DEVA
06.40-07.00 Program comer

cial PRO TV Deva 07.00-10.00 
“Bună dimineața, PRO TV e al 
tău!” (coproducție cu stațiile lo
cale) 10.00-10.45 Program co
mercial PRO TV Deva 17.30- 
18.00 Știrile PRO TV (copro
ducție) 23.20-23.30 Știrile PRO 
TV Deva (locale)

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

Vineri, 30 aprilie 
Z> BERBEC
Se întrevăd succese în 

plan profesional. Pe plan 
sentimental, luptați 
pentru cineva, dar veți 
realiza în curând că v-ați 
înșelat. Astrele vă susțin 
hotărârea de a rupe 
această relație.

O TAUR
Aveți de lucru până 

peste cap și v-ați cam 
săturat. V-ar plăcea o 
vacanță, o pauză. Din 
păcate, deocamdată nu se 
poate. Ați sta mai bine cu 
banii dacă nu ați face 
cheltuieli inutile.

O GEMENI
Va fi o zi mai grea pentru 

doamnele Gemeni. Cei 
născuți la mijlocul lunii 
iunie sunt neliniștiți, 
nerăbdători, iar cei din 
ultima decadă vor avea 
conflicte în viața 
personală.

Z> RAC
Astăzi vă caracterizează 

nesiguranța, doriți să 
faceți totul fără nici un 
ajutor, deși obosiți 
repede și vă concentrați 
greu asupra sarcinilor 
esențiale.

Ș LEU
în sfârșit aveți parte și de 

succese. Vă distrați foarte 
bine cu prietenii și vă 
cuceriți anturajul. Spre 
seară veți fi deosebit de 
creativ, spiritual și energic.

3 FECIOARĂ
Și cea mai mică 

observație vă scoate din 
sărite. Vă place dacă 
sunteți lingușit, s-ar putea 
ca din această cauză să vă 
implicați într-o mică 
aventură amoroasă.

Z> BALANȚĂ
Pe cei născuți în a doua 

decadă norocul îi 
însoțește la tot pasul. 
Veți atinge mai ușor 
scopurile propuse și vă 
veți afirma mai rapid decât 
de obicei.

O SCORPION
‘'Situația financiară se 

îmbunătățește și luați în 
serios propunerea făcută 
de șefi. Partenerul este 
într-o stare proastă și nu 
reușiți să-i faceți pe plac.

3 SĂGETĂTOR
Dacă nu ați reușit să vă 

soluționați problemele fi
nanciare până în prezent, în 
viitor veți avea și mai puține 
șanse. Rudele sau colegii 
vă vor solicita sprijinul.

O CAPRICORN
Femeile Capricorn mun

cesc din greu pentru banii 
pe care îi gospodăresc. 
Nu întindeți însă prea tare 
coarda, căci veți plăti cu 
sănătatea. Fiți chibzuiți cu 
banii!

O VĂRSĂTOR
Nu veți putea trece 

peste dificultățile ce vă 
stau în cale decât dacă în 
timpul liber vă veți odihni 
suficient. Noroc că nativii 
din Vărsător sunt firi 
descurcărețe...

Z> PEȘTI
Planeta Pluto sugerează 

că ar fi bine să fiți mai 
puțin încăpățânați și să 
încercați să ascultați și 
părerile altora; și-așa 
aveți dificultăți de comu
nicare cu cei din jur.

netescep
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fllv, Salvarea? TIMPUL NU AȘTEAPTA
- Vă rog să venlți repede 

la blocul... scara... aparta
mentul... strada...

- Este adresa exactă?
- Exactă.
- Spuneți-mi și numărul dvs 

de telefon!
- Păi vorbesc de la un 

vecin... Ba nu, de la un tele
fon public...

E drept că Salvarea se nu
mește, mai nou, Ambulanță, în 
urma unor măsuri de reorga
nizare în sistemul sanitar. însă 
lumea apelează tot la Salvare. 
Pentru că acolo este mai întot
deauna salvarea unei vieți. Sau 
ameliorarea stării de sănătate, a 
unui om, la un moment dat, 
devenit critic. Iar angajații de 
aici, destul de puțini și cu salarii 
modeste, aleargă spre desti
națiile anunțate. Ei au o înaltă 
responsabilitate, o misiune u- 
mană. Nu rareori însă acolo nu 
s-a întâmplat nimic. Niște indi
vizi iresponsabili au făcut glume 
de prost gust. Alții, puțini ce-i 
drept, ajunși într-o stare avan
sată de euforie bahică, se dis
trează la telefon, cred ei, cu 
asistentele de la Salvare, în cel 
mai deocheat limbaj, când poa
te semeni de-ai lor abia așteap
tă să-și comunice durerea. Și 
nu sunt puține; 60-70 pe zi 
numai la Ambulanța Deva.

Dincolo de asemenea si
tuații, legate de educație și 
civilizație, la care trebuie să 
mediteze toți acești ,,jucăuși.'’J

Cel mai înalt om clin lume
Tunisianul Radhouane Cherbib este cei mai înalt om 

din iu me, cu o talie de 2,35 m, transmite AFP. Rad
houane are 31 de ani și a fost declarat oficial titular al 
recordului, după două ziie de măsurători. Pentru 
oficializarea și înscrierea în Guiness Book au fost 
necesare opt ședințe de măsurători, de peste o oră 
fiecare. în cete din urmă, concluzia a fost fermă: Rad
houane a depășit cu 2 cm fostul record, deținut de un 
pakistanez, care a încetat din viață. Născut ia 27 octom
brie 1968, într-o familie modestă din Ras Djebei, Rad
houane este supravegheat în permanență, din punct de 
vedere medical, de către specialiștii de la Institutul de 
Nutriție din Tunis.

Un mic oraș cu multă 
sare. Așa este cunos

cută localitatea WIELICZKA, 
așezare transformată în se
colul al Xlll-lea în oraș cu 
numai 13 mii de locuitori. 
Situat în vecinătatea Cra
coviei, a rămas de-a lungul 
secolelor bine delimitat, a- 
vând o mare bogăție - SA
REA. Aceasta i-a adus faima, 
exploatarea ei făcându-se 
încă din secolul al IX-lea într- 
un mod foarte original, prin 
introducerea apei calde într- 
un puț pentru ca apoi sara
mura să fie scoasă cu mult 
efort la suprafață. Prin eva
porare se obținea sarea ge
mă de WIELICZKA.

Zăcămintele de sare s-au 
format cu circa 20 de milioa
ne de ani în urmă, în plină 
eră miocenică - ne spun geo
logii. Pentru a ne da seama 
de dimensiunile zăcămân
tului, amintesc că pe o lun
gime de 11 km și o lățime de 
6 km, adâncimea de exploa
tare a ajuns la peste 340 m. 
Exploatarea sării s-a făcut pe 
9 nivele, ținând cont de alter
nanța straturilor de argilă- 
nisip-ardezie și ipsos. Lun
gimea galeriilor însumează 
peste 200 km de excavări 
dispuse pe 9 rânduri.

Salina WIELICZKA este u- 
nul din marile puncte turistice 
ale Poloniei, un unicat conti
nental în materie de turism, iar 
ca frumusețe naturală, spe
cialiștii confirmă unicitatea, exis
tând doar în America de Sud 

de faptul că unii cheamă Sal
varea pentru cazuri minore, dl 
doctor Balazs Ladislau, direc
torul Ambulanței județene Hune
doara, ne-a rugat să consem
năm în ziarul nostru necesitatea 
rezolvării câtorva lucruri care ar 
ușura intervenția personalului 
instituției la apelurile cetățenilor. 
Concret, s-a referit la iluminarea 
mai bună a cartierelor și scărilor 
blocurilor de locuințe, nume
rotarea mai clară a blocurilor și 
afișarea la fiecare scară, cu 
litere mari, citeț a numelor loca,- 
tarilor, pentru ca echipajele Am
bulanței să nu mai băjbâie cu 
lanterna, în noapte, cu o adresă 
în mână, de la o scară la alta, în 
timp ce undeva un om suferind 
așteaptă salvarea. Consiliile 
locale și asociațiile de locatari / 
proprietari ar trebui să con
lucreze în rezolvarea acestor 
probleme.

Și încă ceva. Circulația ma
șinilor Ambulanței pe drumurile 
publice, în care pot fi bolnavi, 
bătrâni, mame cu copii, handi
capați, material biologic, sânge, 
este adesea deranjată, deliberat, 
de către unii participanti la trafic, 
pasându-le, în joacă, de pe o 
bandă pe alta, sau ținându-le în 
spate, deși ele au prioritate spre 
salvarea viețior oamenilor. Poliția ar 
trebui să-i descurajeze mai ferrri 
pe acești „glumeți” de trei parale. 
Să nu ne jucăm cu Salvarea, cu 
viata semenilor noștri.

Dumitru GHEONEA ___________ v

WIELICZKA - UN ORAȘ CU BOGĂȚII
INESTIMABILE

ceva asemănător, dar de di
mensiuni mult mai mici.

Intrând în circuitul turistic 
continental, este necesar să 
reliefez că la splendoarea 
naturii se adaugă adevărate 
comori de artă executate în 
masivul de sare de către 
sculptori polonezi și străini, 
precum și cele executate de 
lucrători ai salirjei de-a lungul 
timpului. Cu dalta și ciocanul 
au zămislit în sarea stratificată 
statui și candelabre de o fru
musețe inegalabilă.

Turistul avizat precum și cel 
mai puțin avizat rămâne stupefiat 
când vizitează sala COPER
NICUS, săpată în masivul de 
sare, inaugurată în 1973, cu 
ocazia celei de a 500-a ani
versări a nașterii marelui savant 
polonez. Marele astronom a vizi
tat mina, făcând prima carto
grafie a salinei - lucrare ce se 
găsește la Universitatea IAGE- 
LONÂ din Cracovia, mândria 
școlii poloneze de geografie și 
cartografie.

O minunăție a artei sculp
turale în masivul de sare este 
complexul statuar ce reprezintă 
Legenda reginei KINGA (CUNE 
GUNDA) sculptat de inginerul 
Alexandru Batko și minerul 
sculptor Mieczyslaw Kluzek. 

într-o ediție trecută a ziarului 
atrăgeam atenția asupra faptului 
că în baza legii nu vor mai putea 
elibera autorizații de construire 
valabile decât acele primării care 
au elaborate, avizate și aprobate 
planuri urbanistice generale pen
tru localitățile aparținătoare mu
nicipiului, orașului sau comunei în 
care primarul și consiliul local 
exercită autoritatea statală.

Cu același prilej semnalam 
faptul că unitățile administrativ- 
teritoriale care nu au perfectată 
sub toate aspectele această 
documentație urbanistică nu vor 
putea primi de la buget fonduri 
pentru realizarea unor lucrări de 
interes public: alimentare cu 
apă, cu gaze naturale, pietruire 
de drumuri ș.a.

O situație pusă la dispoziție 
de Direcția urbanism, amena
jarea teritoriului și lucrări publice 
a Consiliului județean arată că 
puțini primari și consilii locale 
pot sta liniștiți din acest punct 
de vedere. Din 5 municipii - 
câte numără județul - doar 
două, Brad și Orăștie, au docu-

N n
—

Coborând în adâncurile salinei, 
turistul este izbit de mărimea și 
frumusețea unei alte încăperi - • crucifix din lemn este implantat 
sala regelui Cazimir cel Mare al 
Poloniei, din sec. al XlV-lea. Pe 
timpul acestuia s-a emis Statutul

INSEWWR1
DE TURIST

de administrare a zăcământului. 
Candelabrele, statuia regelui 
Cazimir, numeroase scene din 
istoria atât de zbuciumată a 
Poloniei medievale transpun pe 
cel ce vizitează salina la me
ditație și reflecție. Asupra aces
tor comori sculpturale, reflec
toare puternice trimit din toate 
părțile spre acestea raze lumi
noase, iar cristalele de sare de 
o puritate mare preiau lumina și 
o metamorfozează conform legi
lor optice, într-o feerie luminoasă 
de-a dreptul uluitoare.

Culorile spectrale reflec
tate în infinite direcții, funcție 
de constituția cristalină a sării, 
dau senzația vizitatorului, real
mente, că se află într-o lume 
ce te îndepărtează și te scoa
te pe moment din cotidianul 

mentația la organele centrale in
teresate pentru avizare ceea ce 
presupune că au obținut asupra 
ei aprobarea consiliului local, 
asentimentul populației inte
resate, avizul organelor județene 
interesate. Municipiul Hunedoara 
are planul urbanistic general la 
organele județene în vederea 
obținerii avizului acestora în timp 
ce municipiile Deva și Petroșani 
abia au găsit timp și bani, după 
8 ani de la intrarea în vigoare a 
Legii 50/1991, să comande pro
iectantului - ,,Urban proiect” 
București în ambele cazuri - 
elaborarea documentației.

între timp, până la obținerea 
avizului final al M.L.P.A.T., primarii 
și consiliile locale respective vor fi 
scăpat probabil de grija puterii 
căci cine poate ști ce vor aduce 
alegerile locale de anul viitor.

în privința orașelor, situația 
este la fel de diversă. Pentru 
Vulcan documentația abia acum 
se află în lucru la proiectant - SC 
„Casa" SRL Deva - Aninoasa, 
Lupeni și Petrila au PUG expus 
la sediul primăriilor pentru a fi 

obișnuit. De aici se intră în Ca
pela Sfintei Cruci, unde un mare 

deasupra unui altar sculptat în 
sare în formă de cochilie. în anul 
1790 Johan Wolfgang Goethe 
vizitează salina în compania 
principe.lui de Weimar. Pentru 
imortalizarea evenimentului unei 
alte săli i se dă numele de Sala. 
Goethe - iar la una din extre
mități se află un lac cristalin de 
zeci de metri adâncime ce poar
tă numele de Lacul Weimar. La 
adâncimea de 125 m săpată în 
masivul de sare este Sala War- 
sawa. în această sală subterană 
este amenajat un adevărat com
plex sportiv unde se desfășoară 
activități și antrenamente spor
tive, iar în 4 decembrie minerii își 
sărbătoresc ziua lor. De aici, 
urcând până la cota de 65 m, 
intri în Sala Stanislaw Staszic, 
denumită în cinstea ilustrului 
geolog și umanist polonez, unde 
ești salutat de statuia în sare a 
marelui STASZIC atât de iubit de 
polonezi. în timpul ultimei confla
grații, ocupanții naziști au con
struit în această încăpere sub
terană o hală industrială unde 
asamblau motoare de avion.

Comemorarea victoriei a- 
supra ocupantului german 
este ilustrată pe un perete al

consultat de populație, în vreme 
ce Călanul, Hațegul, Simeria și 
Uricaniul au PUG la avizare la 
organele teritoriale interesate. La 
comune, situația este de-a drep
tul dramatică. 15 dintre ele nu au 
schițat nici un gest pentru a 
obține această documentație care 
este legea locală a dezvoltării 
urbanistice. Asupra acestui as
pect ne-am pronunțat deja. Un 
număr de 22 de comune au PUG 
în curs de execuție la proiectant. 
Dacă în multe cazuri întârzierea 
are scuza lipsei de fonduri, în 
cazul comunelor Șoimuș și Vețel 
ea nu poate avea ca explicație 
decât indolența - pe această linie 
- a organelor locale. Proiectanții 
PUG pentru cele două comune 
sunt SC „lonescu Radu Onix” 
SNC Deva pentru Șoimuș și SC 
„Keops Design Proiect" SRL 
Deva pentru Vețel. Acesta din 
urmă a predat Primăriei Vețel 
documentația la 1 septembrie
1998, lucrarea fiindu-i returnată ' elaborată și aflată în diferite 
pentru analizarea tuturor loca- stadii de avizare. Și timpul nu 
lităților comunei. Proiectantul așteaptă!
respectiv mai este antrenat în ion CiOCLEi

Scrisori

RECORiEimm

unei alte săli excavată în sare 
prin contururile a doi soldați 
în poziție de luptă sub care 
este inscripționată data de 9 
mai 1945 - Berlin.

în unul din multele spații 
din adâncurile salinei este ame
najat un spital subteran, inau
gurat în 1964, unde specialiști 
de înaltă calificare tratează 
circa 40 de persoane de afec
țiuni ale căilor respiratorii. Am
bientul salin precum și apa
ratura medicală deosebită îi 
ajută pe pacienți să-și ame
lioreze și chiar să-și vindece 
afecțiunile bronho-pulmonare.

Aproape de suprafață la 
nivelul II într-o altă încăpere 
este amenajat un “muzeu”, un
de prin diorame și prin colecția 
de cristale de sare unică în 
lume, constituie un interesant 
domeniu de cercetare al mi
rificei lumi a cristalelor.

Aici se găsește celebrul 
clopot de sare format din a- 
mestecul sării cu argila și 
nisipul.

O altă minunăție a naturii 
este marea masă de formă 
neregulată compusă din cris
tale de gheață și cristale de 
sare de dimensiuni mari - de 
circa 15-20 cm legate îm
preună, natura demonstrând 
inegalabila sa artă.

Toate acestea constituie 
exemplare de frumusețe unică 
și sunt puse sub tutela statului 
polonez, care le protejează, ele 
făcând parte din patrimoniul 
natural universal.

Sergiu SBUCHEA - DEVA 

elaborarea PUG pentru încă 5 
comune. De consemnat că în 
privința unor lucrări de interes 
public cum este introducerea 
gazului metan în comună, cele 
două, alături de Băcia, s-au văzut 
cu sacii în căruță. Rămâne de 
văzut ce le vor răspunde cei trei 
primari cetățenilor care le vor 
solicita autorizații de construire 
de acum și până la expirarea 
mandatului. Ca să respectăm 
adevărul, toți trei sunt primari 
care în alte probleme au dovedit 
interes față de comunele pe 
care le „păstoresc”.

Ar mai fi de spus câteva 
cuvinte despre asigurarea de 
către consiliile locale a banilor 
necesari finalizării lucrării res
pective. în bugetul anului 1998 
un număr de 19 comune nu au 
avut prevăzut nici un leu pentru 
elaborarea PUG. Dintre cele 19 
doar două - Gurasada și Vața 
de Jos, au documentația deja

"Eu și prietenii mei îndră
gim ziarul “Cuvântul liber”^ 
pentru că este într-adevăr 
independent, ne scrie “un 
cititor”, probabil fost miner. Am 
urmărit cum ați redat greva 
minerilor din Valea Jiului din 
luna ianuarie a.c. Nu sunt de 
acord cu cerințele abstracte 
(30 de revendicări) cu care s- 
a pornit greva, dar nici cu 
răspunsul Ministerului Indus
triei și Comerțului că trebuie 
să închidă minele, că minerul 
intră în mină cu 6000 de lei și 
iese de acolo cu 1000 de lei 
(pentru tona de cărbune ex
tras - n.n.). Am auzit un con
ducător de sindicat din Mun
ții Apuseni spunând că prețul 
ridicat al producției se da
torează scumpetei energiei 
electrice. Aici minerul nu poa
te interveni decât printr-.o 
organizare mai bună a muncii 
și folosirea cu grijă a per
foratoarelor și compresoa- 
relor. Dar costul producției 
este îngroșat de elementul 
salarii. Și mai este ceva, con
ținutul calitativ slab al zăcă
mântului, dar asta nu înseam
nă să închidem minele noas
tre, să-l lăsăm pe minerul ro
mân pradă sorții și să dăm de 
lucru minerilor din alte țări. 
Asta nu.

Rugămintea mea către 
ziarul “Cuvântul liber" este să 
lămuriți lumea cu prețurile de 
cost la diferite unități miniere, 
din cărbune și minereuri, a- 
cum când trec prin perioade 
grele de restructurare. Vă 
mulțumesc."

Din aceeași zonă a mine
ritului, pensionarul Viorel Ivan, 
din Vața, este îngrijorat de soar
ta celor care lucrează în ex
ploatarea minieră de aici, aflată 
în prag de închidere. De aceea, 
îi informează pe cei care ar dori 
să investească în această par
te a județului Hunedoara că la 
Vața ar fi nevoie de: un abator, 
o brutărie, o fabrică de textile, 
una de mobilă, alta de băuturi 
răcoritoare (sucuri naturale). 
Pe toți cei interesați îi primim 
cu multă bucurie și îi vom ajuta, 
că avem spații de închiriat; 
drumul este asfaltat până în 
comună, oamenii sunt harnici și 
primitori. Vă rugăm să dați la 
ziar acest articol.

A consemnat 
Dumitru GHEONEA.. >>
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Primăvara a sosit, unde 
sunt gospodarii?

Pentru a vedea cum și ce fac simerienii în această primăvară 
pentru ca orașul lor să arate cât mai frumos, am bătut cu pasul 
câteva zone și străzi. Am pornit cu această idee din zona centrală. 
Ei bine, aici se vede mâna omului gospodar. Cele două parcuri din 
Piața Unirii sunt curate, bine întreținute. De altfel, despre întreaga 
zonă centrală a Simeriei se poate spune așa ceva.

Pe strada Teilor însă lucrurile nu mai sunt tot așa. Prea puțin 
s-a făcut și se face pentru înfrumusețare. La fel este și pe strada 
30 Decembrie. Legat de aceasta însă avem o nedumerire. La un 
capăt are denumirea pe care am amintit-o, iar la celălalt capăt se 
numește 1 Decembrie. Cum se numește totuși strada?

Am ajuns și pe “Ion Creangă”. Am văzut spații frumos 
amenajate, bine întreținute, dar și altele unde spiritul gos
podăresc lipsește cu desăvârșire.

Se pare că pe strada Progresului s-a pornit o treabă 
serioasă. Este presărată de grămezi de prundiș, devenind 
aproape impracticabilă. Se circulă prin zona verde, pe niște 
cărări care deja se conturează prin iarbă.

Mult spațiu verde am văzut și pe strada I.L.Caragiale. 
Nimeni însă nu pune mâna să adune gunoaiele, să facă puțin 
pentru a arăta cum trebuie.

Asemănătoare este situația și pe strada Cloșca. în fața 
blocurilor zonele verzi numai verzi nu sunt. Nici un locatarnu 
a catadicsit să sape sau să întreprindă cât de cât ceva pentru 
înfrumusețare. Și acest lucru se întâmpla într-o zi însorită, 
numai bună pentru a se mișca ceva. în schimb am putut vedea 
oameni jucăndu-se cu pisica în fața blocului...

încheiem aceste rânduri cu cele văzute pe strada Dobro- 
geanu Gherea. Pe o parte a străzii sunt blocuri, pe cealaltă 
case. Lângă blocuri au fost amenajate multe straturi, plantate 
cu ceapă, usturoi, cartofi, salată etc. Sunt însă și spații unde 
nu s-a făcut nimic.

Pe partea unde sunt case, nimeni nu a depășit curtea său 
grădina din fața casei pentru a face ceva. Există o fâșie de 
spațiu verde care ar putea fi mai bine întreținută. Pe cine 
așteaptă oare cei care locuiesc acolo?

Anul 1999 a adus noi modi
ficări în structura organizatorică 
a SC REVA SA Simeria.

Societate comercială cu 
capital majoritar de stat, REVA 
are în prezent numai două 
sectoare de activitate - în Si
meria - sectorul III de la Timi
șoara, s-a desprins de socie
tatea mamă în urma căreia s-a 
înființat o nouă societate. Nu
mărul de personal s-a redus 
până la 1062 de salariați, dar 
vântul reformei încă pare să 
nu fi încetat.

Potrivit celor relatate de 
către dl ing. Mihai Poenar, di
rector tehnic al societății sime- 
riene, ponderea cea mai mare, 
în proporție de 90 la sută, a tă- 
mas reparația de vagoane în 
mod expres de la SNCFR.

TUATAMINT PRKSOPUNCTOBÂ
în Simeria, pe strada Biscariei, la nr. 

57, locuiește familia Rădulescu. De ani de 
zile Ion Rădulescu a atras atenția multor 
persoane prin harul și binefacerile sale în 
vindecarea unor afecțiuni.

Acesta spune că vindecarea bolilor 
sau a diverselor afecțiuni o face prin 
presopunctură și că prin intermediul mâi
nilor poate să descopere foarte repede 
orice afecțiune. Acest har spune că este 
dat de la Dumnezeu și că prima dată și-a 
dat seama de miracolele pe care le 
poate face din vremea copilăriei. Atunci o 
persoană a căzut dintr-un pom, iar fără 
să-și dea seama "i-a pus mâinile la loc" 
prin masaj.

- ■ ■ ■ ■ —

Speranțe pentru 
ziua de mâine!

Diferența este acoperită cu 
lucrări de reparații vagoane de 
la diverși beneficiari, precum și 
de alte lucrări ocazionale.

Dl Mihai Poenar ne-a mai in
format că în prezent conducerea 
societății elaborează un program 
de restructurare în concordanță 
cu solicitările SNCFR-ului, fapt ce 
impune o rentabilizare mai bună 
a activității din cadrul celor două 
sectoare de activitate, având în 
vedere întregul proces de 
transformare a căii ferate.

Referitor la disponibilizarea 
de personal, interlocutorul nos

tru ne-a mai precizat că la nive
lul conducerii societății se de
pun toate eforturile ca perso
nalul să nu mai fie disponibilizat, 
ci redirecționat spre alte acti
vități.

Dincolo de activitatea internă 
de reparații vagoane, REVA Si
meria a încheiat un protocol de 
colaborare cu o societate ma
ghiară unde lucrează 20 de sa
lariați pentru reparații și piese de 
schimb. în urma perfectării unui 
nou contract, activitatea lucră
torilor din societate este com
pletată cu servicii pentru un par

Ion Rădulescu spune că cele mai 
ușoare tratamente sunt în cazul luxațiilor 
care necesită doar două ședințe, iar în 
cazul afecțiunilor de coloană spre 
exemplu sau alte afecțiuni tratamentul 
oscilează între 5-7 proceduri.

Efectele pozitive ale tratamentului ne- 
au fost relatate de mai multe persoane 
care ne-au rugat să transmitem mulțumirile 
domniilor sale pentru binefacerile aduse 
de către Ion Rădulescu din Simeria.

Cu toate că este un om în vârstă, cu 
probleme, Ion Rădulescu ne-a mai spus că 
dorește să-și ajute semenii prin harul 
dumnezeiesc cu care a fost înzestrat re
dând astfel multora liniștea și pacea în suflet. 

tener polonez care a solicitat 
lucrări de reparații la vagoa
nele platformă.

Directorul tehnic al socie
tății este de părere că reorga
nizarea activității pe noi prin
cipii va aduce noi lucrări, un 
lucru relevant al activității din 
ultimii ani fiind cel al partene- 
riatului cu firme din exterior 
fapt ce a condus spre crește
rea încrederii în colaborarea 
cu partea română.

De asemenea, interlocu
torul nostru ne-a mai precizat 
că REVA are perspective în 
viitor, întrucât recent SNCFR 
împreună cu firma americană 
Greenbrier vor constitui o so
cietate mixtă, iar o parte dintre 
vagoanele noii societăți se vor 
repara și la Simeria.
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Gaz metan în școli
în urma mai multor demersuri realizate 

de către Primăria Simeria, școlile din zonă 
vor fi racordate la rețeaua de gaz metan.

Până în prezent s-a alocat cotă de 
gaz la școlile din satele aparținătoare 
Simeriei, iar în aceste zile s-a solicitat 
acordarea unei cote de gaz metan și pen
tru școlile generale din oraș. Cu excepția 
unei singure școli din oraș, care este 
racordată la sistemul de termoficare, cele
lalte se încălzeau cu lemne, fapt ce crea 
disconfort și o temperatură uneori mai 
mică decât cea optimă pentru asigurarea 
unui climat corespunzător în sălile de curs.

De această nouă investiție la nivelul 
Simeriei vor beneficia peste 2000 de 
elevi.
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Propuneri pentru constituirea 
bugetului local

Tot mai multe persoane care ocupă 
funcții de conducere în administrația 
locală își exprimă nemulțumirea față de 
modul de acțiune al guvernului care își 
declină responsabilitatea spre consiliile 
locale în privința unor probleme sociale 
aparte.

Noul mod de soluționare a marilor 
probleme din viața unei comunități este 
perceput diferit de la caz la caz, exis
tând chiar și unele propuneri de recon
siderare a modului de împărțire și redis
tribuire a impozitelor și taxelor. Din 
această perspectivă i-am solicitat câ
teva aprecieri dlui Nicolae Matiș, vice- 
primar la Simeria: “Noi considerăm că 
actele normative elaborate de către 
Guvern pentru protecția socială sau 
alte cheltuieli să fie alimentate de la 
bugetul statului, întrucât din bugetul 
local o mare sumă de bani intră la fon
dul central pe când doar o mică sumă 
rămâne primăriilor din care trebuie să 
acoperim o multitudine de necesități. Nu 
ni se pare corect ca aceste cheltuieli 
ce derivă din actele guvernamentale să 
fie acoperite de către bugetul Con
siliului local. Când se dă o hotărâre,

așa cum prevede Legea bugetului, să 
fie îmbrăcată în valori la nivelul ce 
derivă din actul normativ".

Viceprimarul Simeriei mai este de 
părere că pentru o mai bună alimentare 
a bugetului unui consiliu local să se aibă 
în vedere o cotă parte din întreaga su
mă ce derivă din fiscalitate - TVA, ac
cize, impozit pe profit etc.

Același interlocutor ne-a mai pre
cizat că 60 la sută din aceste impozite 
ar fi acoperitoare pentru întreaga pro
blematică a unei localități, altfel se 
ajunge în situația de a nu se mai putea 
rezolva problemele de fond ale unei 
localități. în context ni s-a mai precizat 
că pe trimestrul I al acestui an s-a reu
șit colectarea a circa 2,5 miliarde de lei 
dintr-un total de 2,7 miliarde de lei pla
nificate pentru perioada de față, situație 
ce conduce la o serie de dificultăți.

Alocarea pentru bugetul local numai 
a unei cote părți din impozitul pe salarii 
va crea mari dificultăți în realizarea su
melor planificate, întrucât numărul sala- 
riaților este în scădere, iar veniturile 
acestora sunt relativ mici, s-a mai opinat 
de către viceprimarul Simeriei.

Ș/ în acest an au continuat reparațiile 
exterioare ale Gării CFR

Foto: Traian MÂNU

în incinta “Arboretumului” 
Simeria am pășit recent cu un 
sentiment de bucurie și emoție. 
Era o zi în care, după multe 
ploi, soarele răzbătea de după 
nori dând mai multă viață și 
frumusețe unei colecții știin
țifice de plante lemnoase și 
arborete cum rar poate fi vă
zută la noi.

Natura a prins din nou via
ță, iar trilurile păsărilor și florile 
spuneau clar că primăvara și- 
a intrat în drepturi. Pentru prima 
oară am auzit aici în acest an 
și cântecul cucului. Interesant 
ni s-a părut și faptul că, în timp 
ce la Deva magnolia a trecut, la 
Simeria este în plină floare.

Pentru cei care nu cu
nosc, să reamintim că aceas
tă oază de frumusețe și liniște 
a fost creată la'începutul se
colului al XVIII-lea ca proprie
tate particulară. Clădirea 
principală se construiește la 
începutul secolului al XlX-lea, 
iar lucrări de întreținere mai 
ample se efectuează după 
1879. Tot aici se începe și in- 
traducerea de specii originare

Frumuseți nebănuite>
ale naturii

din Extremul Orient și America 
de Nord. înainte și după primul 
război mondial se urmărește 
aclimatizarea unor specii rare, 
de interes forestier și decorativ, 
în timpul celui de-al doilea răz
boi mondial parcul a fost lipsit 
de îngrijire, iar în 1957 devine 
bază materială a Stațiunii ICAS 
Simeria, cea care a inițiat ulte
rior lucrări de refacere și expe- 
rimentație forestieră, plantații, 
igienă, schimburi de semințe cu 
unități similare, cultivarea unor 
specii exotice etc.

în prezent, la “Arboretumul" 
Simeria există mai bine de 2000 
unități sistematice, printre care 
numeroase specii rare de răși- 
noase, magnolii și bambuși. El 
are și o importanță forestieră, 
fiind un vechi centru de acli
matizare și experimentație, de 
producere a puieților cu calități 
deosebite și contribuie la crea- 
rea de zone verzi.

Peisajul pe care îl oferă este 
cu totul deosebit, original, spe
cific stilului natural în care arbo
retumul a fost creat și se dez
voltă.

Este considerat cel mai reu
șit parc de acest gen din țară și 
poate constitui oricând un ideal 
loc de recreere, o inepuizabilă 
sursă de inspirație. Aici se pot 
cunoaște, într-un cadru pito
resc, reconfortant și instructiv, 
frumusețile nebănuite ale naturii.

Despre ceea ce se petrece 
în acest început de primăvară, 
am discutat pe una dintre alei cu 
Ion Prejban, pădurar, unul dintre 
cei care trudesc și pun mult 
suflet pentru ca parcul să-și' 
ducă viața așa cum trebuie.

Am aflat astfel că deja în 
această primăvară s-au făcut 
plantații de cedru, magnolia, 
ionipelus virginiana, precum și 
de diferite specii de arbuști exo
tici. De asemenea, s-au făcut 

completări cu ulmus lewis, 
specie care, din cauza poluării, 
este pe cale de dispariție. De 
altfel, se pare că poluarea 
afectează într-o anumită 
măsură întreg arboretumul, ea 
constituind de mai multă vreme 
un semnal de alarmă pentru 
specialiști.

Tot din cele spuse de dl 
Prejban am reținut că în acest 
an primăvara a venit mai târziu 
decât de obicei, de aceea vizi
tatori au fost mai puțini. Și banii 
sunt puțini, ei venind cu pre
cădere din vânzare de puieți și 
proiecte de amenajare zone 
verzi.

în ceea ce privește vizita
torii, ni s-a spus că unii se 
comportă mai rău ca în pădure: 
rup flori, distrug arbuști rari și 
foarte valoroși. De asemenea, 
mai sunt necazuri cu braco
nierii la peștele care trăiește în 
micile lacuri de aici.

Cu toate acestea “Arbo
retumul" Simeria rămâne unul 
dintre cele mai frumoase și 
pitorești locuri de acest gen 
din țară.

A---------------------------------------------------------------------------------------------- ' %
Ședința Consiliului local

HOTĂRÂRI RE MAXIMĂ 
IMPORTANTĂ

»
Ieri s-a desfășurat o nouă ședință ordinară a Consiliului local 

Simeria. La primul punct al ordinii de zi, dl loan Rovinanj, primarul 
orașului, a prezentat o informare privind modul de aplicare a 
hotărârilor adoptate de Consiliul local în primul trimestru al acestui an.

Din informare a reieșit faptul că mai multe hotărâri cu privire la 
însușirea unor expertize de evaluare a unor spații comerciale au fost 
rezolvate sau se aplică. Se aplică apoi hotărârea privind stabilirea 
impozitelor și taxelor pentru acest an, taxa pentru prevenirea și 
stingerea incendiilor, cea privind stabilirea taxei pentru impozitul 
forfetar trimestrial pentru activitatea de taximetrie etc.

Au fost rezolvate sau se aplică, de asemenea, hotărârea 
privind aprobarea funcționalității spațiilor comerciale de producție 
și prestări servicii de pe raza orașului, precum și taxa anuală 
de autorizare privind organigrama Protecției civile a orașului, 
modificarea unor impozite și taxe locale ș.a.

Pe agenda de lucru a consilierilor au fost cinci proiecte de 
hotărâri, printre care menționăm pe cele privind preluarea 
contractelor de închiriere a spațiilor comerciale din clădirea 
proprietate a Consiliului local al orașului, din piața agroalimentară, 
de către Administrația pieței, trecerea în proprietate privată a 
unor terenuri aflate în proprietatea statului și aprobarea 
bugetului local al orașului pe anul 1999.

Cu siguranță, cel mai important punct al ordinii de zi a fost 
cel privind aprobarea bugetului local pe acest an. Pentru 1999 se 
prevede ca bugetul orașului Simeria să fie de 11.657.800.000 de 
lei, constituit în principal din impozitele și taxele de la persoanele 
fizice și juridice, cote defalcate din impozitul pe salarii, alte 
venituri, inclusiv cele cu destinație specială.

Din proiectul de hotărâre prezentat consilierilor am reținut că, 
în acest an, cheltuielile pentru autoritățile’publice locale se 
preconizează a fi de 3,2 miliarde de lei, cele social-culturale de 2,9 
miliarde de lei, din care 1,3 miliarde de lei pentru asistență socială, 
ajutoare și indemnizații și un miliard de lei pentru învățământ.

De asemenea, cheltuielile pentru servicii și dezvoltare 
publică se apreciază că vor ajunge la 4,5 miliarde de lei: 1,3 
miliarde de lei pentru întreținere străzi; 800 milioane pentru 
iluminatul străzilor, 350 milioane de lei pentru zonele verzi și 300 
milioane cheltuieli pentru alimentarea cu apă la Sîntandrei.

EDILITAR GOSPODĂREȘTI
Programul realizat pentru 

anul 1999, la nivelul Primăriei 
Simeria, cuprinde numeroase 
lucrări edilitar - gospodărești 
menite să asigure un climat de 
ordine și curățenie în oraș.

în afară de lucrările ce 
vizează ecologizarea ora
șului - curățirea zonelor 
verzi, înlocuirea arbuștilor 
uscați și toaletarea parcurilor 
-, pentru '99 sunt prevăzute 
lucrări de asfaltare a stră- 

, zilor Vasile Alecsandri, Sigis- 

mund Toduță, D. Gherea și 
Atelierului.

De asemenea, s-a betonat 
aproximativ 60 la sută din 
aleea principală a cimitirului, 
restul lucrărilor derulându-se în 
următoarele luni.

Numai pentru lucrările edi
litar - gospodărești, pentru anul 
în curs, din bugetul local s-au 
alocat 1,6 miliarde de lei, sumă 
insuficientă față de numeroa
sele probleme pe care trebuie 
să le rezolve primăria locală.

Pagină realizară ae 
Valentin NEAGU. Cornei POENAR
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POEZM PE TEHîâ ^SUuTrlTrl
în poezia românească actuală, 

Dumitru Velea este o voce sin
gulară. Suportul acestei afirmații 
sunt toate cărțile sale publicate 
până acum, începând chiar cu 
volumul de debut cu un titlu insolit 
pentru vremurile de-atunci: Lucifera 
(poeme, Editura Cartea Româ
nească, 1973). De la debutul la 
prestigioasa editură bucureșteană, 
Velea a mai publicat cinci volume 
de versuri, dacă nu mă înșală 
memoria. Dintre care aș remarca 
două, mai reprezentative pentru 
personalitatea poetului: Cuvinte 
fără orizont și Odette, ambele apă
rute în 1995 la Editura Fundației 
Culturale “Ion D. Sîrbu" din Petro
șani. în ele autorul (ca om) apare în 
două ipostaze total diferite însă 
complementare într-o conviețuire 
pașnică pe un fond structural - 
artistic deja bine direcționat spre 
personalizarea manifestată tot mai 
pregnant cu fiecare nouă carte 
publicată. Iar dacă întreg volumul 
Cuvinte făr* orizont, subintitulat 
“psalmi”, este cel care se constituie 
într-un summum al culturii omului 
și poetului Dumitru Velea, dar și, de 
ce nu?, al conceptului său filozofic 
(să nu uităm că el a colaborat mult 
timp la Revista de filozofie), Odette 
poate fi considerat (deocamdată, 
desigur) drept vârful laturii sen
timentale a artistului. Mi-am ex
primat părerea despre respectivul 
volum la timpul potrivit, deci nu voi 
mai reveni decât pentru a sublinia 
faptul că, fără exagerare, el ră
mâne una dintre cele mai frumoa
se declarații de dragoste din poezia 
română contemporană.

într-un context mai larg, dar 
fără a neglija substanța pro
blematicii puse în discuție, în 

t PÂNZA DE IN, descoperim în

mai multe locuri ambele ipostaze 
ale poetului, el practicând prin 
alternare, sau chiar prin 
suprapunere, un sentimentalism 
de tip special - religios cu unul 
analist - descriptiv. Este o for
mulă relativ nouă, însă eficientă 
și de efect. Drept e că Velea 
aplică metoda cu profesionalism 
urmărind cu asiduitate un scop 
anume: “Eu i-am strâns trupul 
biciuit în brațe/ până din el n-a 
mai rămas decât chipul/ vizibil de 
departe pe firele pânzei/ pictat 
de meșterul mai bătrân decât 
culorile.// Eu i-am adunat cu
vintele. Dincolo de ele/ nu sunt

cuie nu va avea;/ de vei întâlni 
tâmplarul ce a cioplit bârna prea 
grea -/ spune-i că la casă ușă nu 
va avea;"/, în continuare poetul 
devenind și mai amenințător: “de 
vei întâlni împletitorul de bice cu 
bumbi de plumb -/ spune-i că 
dintre funiile lor nu va scăpa; //" 
(Ca o coroană, p. 47).

Trecerea în alt registru liric 
nu înseamnă, însă, în același 
timp și o altfel de abordare a 
temei, chiar dacă poezia devine 
ceva mai luminoasă și mai rea
listă, deoarece dramaticul există, 
plutește peste tot și peste toate 
și fără de care nimic nu există:
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decât marginile locuinței de pia
tră/ cu ușa dată în lături și pe
cetea ruptă./ Dincoace, mâna ce 
le scrie pe firele de in ."// (Cartea 
de piatră, p.69). Se poate ob
serva cu destulă ușurință grija 
creatorului dublată de cea a ar
tistului pentru evidențierea 
cumplitei drame a răstignitului 
Isus; cam același lucru se petre
ce și în poemul Ca o coroană, 
doar că aici actul poetic în sine 
își pierde din intensitate făcând 
loc unui comentariu - blestem 
de-o expresivitate pe lângă care 
celebrul “blestem” arghezian 
este un simplu joc de idei și 
cuvinte. Pe când la Dumitru 
Velea reflectarea realității, în 
acest caz, ia forma unui act grav 
și de totală răspundere: “- Călă
torule, de vei întâlni fierarul,/ ce 
a făcut cuiele prea groase și 
lungi -/ spune-i că pentru sicriu

“Când te vei trezi,/ vei vedea 
câmpul înverzit,/ cu miei albi pentru 
Paști -7; dar spune poetul mai 
departe: “ei (mieii - n.m.) nu vor ști 
cărei mâini/ îi vor cădea jertfă"// (Qp 
P_asti. p. 59). lată efectul zgu
duitoarei cauze explicată altfel - 
astfel în poezia Legea scării: "doar 
o lumină galbenă iese pe gură,/ și- 
n valuri de sudoare se varsă/ peste 
palidul trup strâmbat de durere,/ 
picături amestecate cu sânge cad 
pe pământ,/ până corpul brusc se 
împietrește.// (p.8). Adevărul este 
că autorul e un expert al creării de 
imagini, fapt dovedit și în volumele 
publicate anterior; iar în ceea ce 
privește disecția și deci pătrun
derea în chintesența lucrurilor, o 
mostră a rezolvării acestei pro
bleme sună așa: “Animalul, când 
se recunoaște în oasele găsite,/ își 
schimbă calea, chiar dacă apa și 
verdele pădurii/ îi ațâță simțurile

pustiite.// Numai omul indiferent la 
pânza de deasupra,/ trece de la un 
mal la altul,/ ca o făptură preis
torică." // (Ca o făptură preistorică, 
p. 15).

Cu acest volum de versuri, 
cred că Dumitru Velea s-a instalat 
definitiv în zona consacrării sale 
poetice. PÂNZA DE IN - emo
ționantă aducere în prim plan a 
unei teme riscante din capul locului 
datorită abordării sale de către cine 
știe câți alți autori, - poate fi con
siderată una dintre cărțile probei de 
foc a autorului,.probă pe care a 
trecut-o cu bine, zic eu. Tema este 
riscantă, însă nu și pentru încă
pățânarea lucidă cu care Velea a 
înțeles să o abordeze; această 
îndârjire nu este un simplu ac
cident, ci rezultanta unui proces 
evolutiv cu rădăcini până prin zona 
începuturilor sale literare, după 
câte știu. Iar întrepătrunderea 
filozofie - bilblie ia, în cazul nostru, 
forma materială a poeziei de neîn
doielnică valoare.

Dumitru HURUBĂ

im romii....
Alergam desculț prin cerul proaspăt cosit 
merii înfloriseră sângerii în filigrane de aur 
rostogolind soarele în luncile Streiului 
eram pretutindeni deodată și încă mai viu: 
foșnea ființa prin miresmele sonorizate de roiuri. 
Așa cum se înțelege răsfrângerea clară 
alergam desculț prin cartea zeilor sfărâmați 
pe coline și a celorlalți, cei arabili - mă susțineau între 

lumi
furtunile catharsice ale lui iulie 
blond și magic transfigurat în o veche 
cunoaștere.
Este posibil ca toate acestea să-și afle acum 
epifania, melodiindu-mă-n moarte?

Eugen EVU 
\/

| Tăișul clipei lasă

I urme adânci
| în geometria zilei
| și trece mai departe 
. în bezna altui ceas.
■ Din ceea ce-a rămas
| se încropește-o carte
| în care se refac,
■ predestinate-n zodii,
1 blesteme din alt veac.
I Străbate o cămilă
| urechea unui ac **
I cu grația gazelei.,
1 în ziua ce-i omisă voit
I din calendar va pogorî, 
| din vechi istorii,
■ fiara.
! Geometria zilei
I strivită de-o făptură
| captivată-n chihlimbare 
I ce lasă urme clare
. în orele vâscoase:
• 6...6...6...
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PREMIERA TEATRULUI DRAMATIC "I.D.SÎRBU" PETROȘANI - "PASTELE"
* e r r

Inspectoratul pentru Cul
tură al județului Hunedoara și 
Casa de cultură a municipiului 
Hunedoara organizează cea 
de a Vl-a expoziție personală a 
pictorului Petrică Birău. Ver
nisajul acesteia va avea loc 

miercuri, 12 mai a.c., la ora 
17.00, și va fi găzduit de sala 
„Concordia” a Casei de cul
tură. Expoziția cuprinde 35 de 
lucrări reprezentând uleiuri pe 
pânză și pe lemn și grafică pe 
sticlă. (G.B.)

Nu trecuse prea multă vreme 
de la cea de-a treia premieră din 
acest an a Teatrului Dramatic 
“I.D.Sîrbu” Petroșani, căci un alt 
spectacol îi chema pe iubitorii 
genului, din nou în haine de gală, 
la o premieră de data aceasta 
națională. După reprezentațiile 
oarecum mai facile (ca solicitare, 
dar și ca receptare), ce s-au 
succedat pe scena teatrului pe- 
troșănean - “Prințesa broască", 
"Pacea cu zmeii” (după Valeriu 
Butulescu), “Tanța și Costel” (Ion 
Băieșu) - spectacolul susținut 
săptămâna trecută, “Paștele” (de 
August Strindberg), venea din 
rândul celor “cu greutate”.

Recunoscut ca unul dintre 
precursorii teatrului modern de la 
începutul secolului nostru, dra
maturgul și prozatorul suedez 

A.Strindberg a lăsat îrFurmă o 

vastă operă, subscrisă unei a- 
tente și acute observații psiho
logice a societății burgheze, 
incisiv satirizată în repetate rân
duri. Drama “Paștele”, tradusă a- 
cum pentru prima oară în româ
nește (de către Zoltan Schapira) 
s-a dovedit o “atracție" irezistibilă 
pentru tânărul regizor suedez 
Liviu Schapira (student în anul V 
la regie), care a avut de ales - 
după propria-i mărturisire - între 
două alternative: “ori încerc să 
reprezint astfel opera lui 
Strindberg, ori transform piesa în 
propria mea unealtă"...Cert este 
că atât pentru regizor, cât și 
pentru tinerii actori ai teatrului 
transpunerea scenică a unui text 
de Strindberg s-a dovedit un act 
curajos, chiar dacă exigențele n- 

au fost pe deplin satisfăcute.
Subscrisă genului de teatru 

scurt, piesa "Paștele” gravitează în 
jurul ideii că în fiecare dintre noi 
trebuie să-l descoperim pe Crist, 
Paștele însemnând învierea sa, 
care duce la izbăvire; “săracii de 
noi toți...”, se tânguie la un mo
ment dat unul dintre personajele 
piesei; “dar e Paște și trebuie să 
suferim, așa cum a făcut și lisus 
pentru noi”. Acțiunea propriu-zisă 
se desfășoară, într-o curgere lină 
și aproape static, beneficiind de un 
inspirat decor (scenografia - Mihai 
Vălu), în sânul unei familii cu “o 
sensibilitate deosebită", preocu
pată de a-l elibera din închisoare 
pe capul familiei și de a face față 
datoriilor care pun soarta întregii 
familii în mâinile unui singur om. 
Mama (doamna Heyst - interpre

tată de Nicoleta Nicolescu) și fiica 
(Eleonora - Izabela Badovics), “o 
copilă a durerilor", trăiesc în lumi 
imaginare, în timp ce fiul (Elis - 
Dorin Ceahoreanu), mândru și 
ușor ipocrit, își poartă solitar cru
cea prin pustiul idealurilor sale, 
prea puțin împărtășite chiar și de 
logodnica sa (Kristina - Oana 
Liciu). în toată această 
confruntare psihologică, adoles
centul Benjamin, adoptat de 
familie, rămâne “copilul naiv și 
neștiutori'. Până la urmă, suferința 
își va merita prețul, fiindcă cel care 
putea absolvi familia de datorii 
(Lindkvist - Radu Jurj) va salva 
soarta acesteia, asemeni Mân
tuitorului, pentru că “în viață totul 
se repetă, chiar și binele".

Georgeta BfRLA

In anul 1936 apărea la Deva 
..Ghidul județului Hunedoara" de 
O.ctavian Floca. pe atunci directorul 
muzeului, și dr. Victor Suiaaa. avo
cat. Acesta este, după cunoștința 
noastră, primul ghid al județului 
Hunedoara: Deosebit de receptiv la 
manifestările de cultură, generos și 
încurajator, la apariția ghidului, sa
vantul Nicolae lorga publica în 
„Revista istorică" o recenzie a aces
tuia socotindu-l „opera de știință cu 
totul distinsă", cu folositoare indicații 
cu privire la preistorie, bogate știri 
despre cetățile dacice, așezările 
romane, precum și momentele sem
nificative din epoca feudală.

Intr-adevăr, istoria se bucură în 
„ghid” de o atenție aparte, adevărul 
fiind susținut cu fapte concrete și 
convingătoare, proprii omului de 
știință. Un exemplu edificator îl oferă 
descrierea masacrului răsculaților 
iobagi la Deva, în anul 1784.

Vorbind despre Cartierul Viile 
Noi, un grup mic de case pe strada 
Horea, după Cetate și sub poalele 
dealului Colț, autorii notează lapidar, 
dar emoționant: „Pentru români, 
însă, el este un loc sfânt de în
chinare, căci în Duminica de 7 
noiembrie 1784, în această parte s- 
a dat lupta lăncierilor lui Horea, 
contra nobilimii, pentru ocuparea

Istorie, toponimie și folclor
Devei. Au fost uciși 72 de iobagi 
români, între care și 11 femei. Pri
zonierii, în număr de 86, au fost 
condamnați la moarte de judecata 
nemeșească a comitatului, fără 
drept de apel, iar în zuia de 8 noiem
brie 1784 au fost executați aci, tăin- 
duli-se capul cu g cruzime înfio
rătoare.”

Pagini înălțătoare de istorie 
sunt prezentate și la cetățile dacice 
din munții Orăștiei- și la romana 
Sarmizegetusa Ulpia Traiana, și la 
bisericile - monument de artă și de 
cult de la Densuș, Strei sau Strei- 
sângeorgiu, și la Țebea lui Avram 
lancu și în alte locuri de lupte și 
jertfe pentru nașterea și creșterea 
poporului român.

Lectura ghidului îi prilejuiește 
lui Nicolae lorga și câteva consi
derații de ordin toponimic, în le
gătură cu numele unor așezări, 
dealuri, munți și văi.

Ca într-o autentică culegere de 
folclor, în „ghid” ne sunt prezentate 
apoi mai multe legende.

Voi începe cu legenda Cetății 
Deva.

„Se spune că munții și plaiu

rile acestui încântător colț de țară, 
unde se înalță dealul Devei, erau 
stăpânite odinioară de cele trei fete 
de uriași, surori dulci una cu alta. 
Ele erau mândre, mai mândre ca 
mândrenia și puternice cum nu s- 
a mai pomenit om pe pământ. 
Odată se hotărâră ele să plăs

f ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA PRIMULUI^
GHID AL
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muiască fiecare câte o alcătuire 
prin care să pună lumea în uimire 
și să lase pomenire pe vecie.

- Eu, cu ajutorul lui Dumnezeu, 
voi zidi, până deseară, pe un vârf 
de munte, o cetate cum n-a fost și 
nu va mai fi, grăi cea mai mică.

- Eu, dacă îmi va ajuta 
Dumnezeu, voi face o scaldă care 
să n-aibă seamăn pe rotogolul 
pământului, zise cea mijlocie. Iar 
cea mai mare, semeață, cuvântă 
astfel:

- Ori îmi va ajuta Dumnezeu, 

ori ba, eu până deseară voi ridica 
pe un colț de munte o cetate care 
să le întreacă pe toate...

Fata cea mică zidi cetatea 
Deva, cea mijlocie plăsmui scăl
dătoarea de la Călan, lângă Strei, 
în cea mai mare ridică cetatea 
Uroiului. Cea mai frumoasă dintre 

toate era aceasta din urmă, o ceta
te cum n-a mai văzut ochiul ome
nesc. Și fata semeață se fălea cu 
ea, grăind către cele două surori:

- lată, voi ați cerut ajutorul lui 
Dumnezeu, de ați făcut alcătuirile 
voastre, eu am zidit cetatea mea și 
fără de ajutorul lui, și e mai stră
lucitoare decât toate.

Dar ce folos, căci coborându- 
se noaptea pe aripile sale negre pe 
pământ, un vifor strașnic nimici din 
rădăcină falnica cetate, încât nu 
rămase piatră pe piatră și-ngropă 

sub ruinele ei pe stăpâna sa. Ast
fel, a fost pedepsită semeața fată, 
pentru că a luat în deșert numele 
lui Dumnezeu, iar cetății Uroiului 
abia i se cunoștea urma, pe când 
celelalte două alcătuiri, deși în 
ruină, stau până în zilele de azi.” 
(„Ghidul...” pag. 50-52)

După cum se știe, despre 
Cetatea Deva mai există o legen
dă ungurească, asemănătoare cu 
a Meșterului Manole (A se vedea 
și „Kelemen Gyor" din volumul 
„Poezii populare românești din 
Transilvania" de Oszkâr Mailand, 
publicat în editura ,,Minerva" de 
către Ana Șoit, cu o prefață de Ion 
Iliescu - București, 1981).

lată și legenda despre vârful 
Retezatului:

„Se spune că în vremuri de 
demult, când prin țara noastră 
trăiau uriași, Retezatul a fost cu 
piscul, ca și celelalte piscuri. Un 
uriaș, însă, trăind în dușmănie cu 
alți uriași, vecini ai săi, a aruncat 
odată (. . .) un fier de plug după unul 
din ei și fierul lovindu-se de munte 
i-a retezat vârful. Așa a devenit 
Retezatul cu vârful ciuntat, cum îl 

vedem și astăzi" („Ghidul..." pag. 
368).

în carte există pagini frumoase 
și exacte despre costumul pădu- 
renesc de femeie, care dovedesc o 
bună cunoaștere a artei populare din 
„Pădureni", poate cea mai con
servatoare zonă etno-folclorică din 
județul Hunedoara. Un exemplu:

„Femeia poartă pe cap o bro
boadă de geolgiu, brodată, ce 
atârnă pe spate, aproape până jos. 
La gât salbe, bani sau mărgele, 
înainte și în spate poartă două 
fote, de obicei negre. Cămașa e o 
adevărată operă artistică, pe umeri 
și până la marginea mânecii, ca și 
pe piept, e cusută cu desene. Pes
te mijloc are un brâu țesut frumos, 
împodobit cu mărgele, bani și ine
le. Peste brâu poartă un lanț. Pe 
piept poartă pieptarul, iarăși cu 
cusături. Peste acestea își aruncă 
pe umăr șuba scurtă albă de lână 
și gluga. încălțămintea favorită e 
exclusiv opinca.” („Ghidul..." pag. 
254).

îmi permit să apreciez, în final, 
că primul ghid al județului este o 
veritabilă monografie, care amin
tește de o altă carte de căpătâi a 
culturii noastre - „Descrierea Mol
dovei" de Dimitrie Cantemir.

Clemente CONSTANDIN
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ROMANIA ȘI UNGARIA -
PROTOCOL PRIVIND SCHIMBUL 

DE FORȚĂ DE MUNCĂ
9

Reprezentanții Ministerului român al Muncii și Protecției Sociale 
și cei ai Ministerului Afacerilor Sociale și Familiei din Republica 
Ungară au semnat la București un protocol de colaborare care 
are drept scop, printre altele, reglementarea schimbului de forță 
de muncă între cele două țări.

Documentul, semnat de secretarul de stat în MMPS, Norica 
Nicolai, și Csaba Ory, secretar de stat politic în Ministerul ungar al 
Afacerilor Sociale, stabilește modalitățile concrete de cooperare în 
domeniile pieței muncii și protecției familiei, orientării și calificării 
profesionale și cel al legislației muncii.

"în luna mai se vor semna două Convenții interguvernamentale 
privind schimbul de muncitori sezonieri și de stagiari între România 
și Ungaria", a precizat Norica Nicolai.

La rândul său, Csaba Ory a precizat că în Ungaria, ca și în 
România, munca la negru reprezintă o problemă, însă nu a putut 
estima la cât se ridică numărul muncitorilor români care lucrează 
ilegal în Ungaria.

"întreprinzătorul ungur preferă să angajeze forță de muncă la 
negru, pentru că impozitele și taxele sunt foarte mari. Există totuși 
și români care lucrează în condiții legale, însă vrem să asigurăm 
cât mai bine cu putință cadrul legal", a afirmat demnitarul ungur.

El a precizat că în cadrul Tratatului de bază româno-maghiar, 
semnat în 1996, va fi înființată o subcomisie de muncă, aceasta 
având sarcina să elaboreze un plan concret de muncă și pro
tecție socială pentru perioada următoare. Csaba Ory a spus că 
rata șomajului în Ungaria este de 8,7 la sută.

Cei mai multi muncitori care lucrează ilegal în Ungaria preferă 
domeniul construcțiilor și cel al agriculturii, fenomenul muncii la 
negru fiind mai pregnant în zona de frontieră dintre cele două țâri.

Norica Nicolai a mai afirmat că un protocol similar va fi semnat 
și cu Republica Moldova, întrucât autoritățile române au constatat 
că în România muncesc la negru foarte mulți moldoveni.
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Luciano Pavarotti 
dator fiscului 

italian
Tenorul italian Luciano Pa

varotti datorează fiscului peste 
2,5 milioane de dolari, a anunțat 
Ministerul italian de Finanțe, citat 
deAFP.

Artistul a depus o contes-
| tație în justiție privind această 
Isumă, argumentând că locuiește 

în principatul Monaco. Această 
| contestație a fost respinsă în 
■ prima instanță de magistrații ita- 
I lieni, care au estimat că aparta- 
| mentul pe care Pavarotti îl deține 

la Montecarlo nu este decât “o 
adresă formală”. Deoarece io-

| cuința nu are decât două dormi- | 
■ toare, ea “ nu poate adăposti 
■ întreaga familie a cântărețului”, 
I au subliniat magistrații. Ei au 1 
■ adăugat că tenorul și-a păstrat i 
J proprietățile imobiliare din Mo- ! 
I dena, unde locuiește familia sa. I 
I Acestea au o valoare de 3,5 l 
^milioane de dolari. 1

Promovarea sănătății reproducerii
Dreptul la sănătate este unul 

dintre drepturile fundamentale 
ale omului. Acest drept se refe
ră și la sănătatea reproducerii. 
Planificarea familială înseamnă 
alegerea momentului potrivit 
pentru a avea copii precum și 
numărul lor. Planificarea familială 
este unul dintre cele mai impor
tante mijloace prin care sănăta
tea femeilor și a copiilor poate fi 
îmbunătățită.

în fiecare an, în întreaga lu
me, peste o jumătate de milion 
de femei mor din cauze legate 
de sarcină și naștere, lăsând 
peste un milion de copii orfani de 
mamă. Cele mai multe dintre 
aceste decese pot fi evitate prin 
utilizarea corectă a metodelor de 
contracepție. Sarcina înainte de 
vârsta de 18 ani sau după 35 
de ani, la femei ce suferă de o 
boală pe care sarcina sau naș
terea o pot agrava, ori la femei 
care au născut 4 copii, crește 
riscurile din punctul de vedere al 
sănătății, atât pentru mamă cât și 
pentru copil. Riscul decesului la 
copii mici crește cu aproximativ 
50 la sută dacă intervalul dintre 
naștere este mai mic de doi ani, 
la fel crește riscul pentru sănă
tatea mamei dacă sarcina urmă
toare apare prea repede. Din 
acest motiv, părinții ar trebui să 
aștepte până când copilul cel 
mai mic are cel puțin doi ani, 
înainte de a avea alt copil.

V. - ____

3

X

Traficul de carburanți laV 

frontiera româno-iugoslavă 
în vămile din zona frontierei româno-iugoslave traficul de 

carburanți a crescut considerabil după decizia NATO de impunere a 
unui embargou petrolier Iugoslaviei, sute de mașini așteptând să 
treacă granița cu canistre și rezervoare pline, transmite co
respondentul MEDIAFAX.

La Vama Naidaș, coada de mașini se întinde pe aproape 200 de 
metri. Pentru a evita riscurile, românii vând benzina și motorina între 
vămi, la prețuri destul de mici, un litru de benzină fiind dat cu 1,4-1,8 
mărci, iar unul de motorină cu 1,1-1,2 mărci. în Iugoslavia prețurile 
cresc vertiginos, dar românii se tem să intre într-o țară aflată în 
război. Traficanții așteaptă instituirea oficială a embargoului, în 
speranța că atunci prețurile la carburanți vor crește și mai mult.

Ei spun că în Iugoslavia Se caută mai mult motorina decât 
benzina. Cei care au Dacii și-au modificat sistemul de alimentare: 
rezervorul este umplut ochi cu motorină, iar mașina este alimentată 
dintr-o sticlă plasată sub capota motorului. Prin dopul găurit al sticlei 
iese un furtun de cauciuc care ajunge la carburator.

Ministrul român de Externe, Andrei Pleșu, a declarat că România 
va respecta embargoul, iar președintele Emil Constantinescu a 
solicitat Ministerului Industriei și Comerțului o evaluare privind 
pierderile pe care România le va avea de suferit ca urmare a 
respectării embargoului petrolier impus de NATO împotriva Iugo
slaviei. Răzvan Ungureanu, secretar de stat în MAE, a precizat că 
embargoul se va aplica în momentul în care se va adopta o Hotărâre 
de Guvern în acest sens.

Metodele contraceptive îm
piedică apariția sau dezvoltarea 
unei sarcini. Avortul nu este o 
metodă contraceptivă. Avortul 
empiric în condiții de nesiguranță 
poate fi urmat de complicații ma
jore, care pot duce la infirmități 
pe toată viața sau chiar la.de- 
cese. Chiar dacă este efectuat 
în condiții de securitate medicală, 
avortul poate fi urmat de com
plicații grave și dificil de tratat 
care pot duce la suferințe ulte
rioare sau la sterilitate.

Utilizarea corectă la indicația 
medicului a metodelor de con
tracepție prezintă un risc minim 
pentru sănătatea femeii. Meto
dele de contracepție nu afec
tează fertilitatea femeii după 
întreruperea folosirii lor. Ele oferă 
siguranță cuplului care poate 
astfel decide asupra momentului 
când dorește să aibă copii, pre

> DEVA - str. Mihai Eminescu, nr.99, etajul I
> HUNEDOARA - Policlinica Hunedoara, str. 

Victoriei, etajul I, camera 130
> PETROȘANI - Spitalul Municipal Petroșani, str. 1 

Decembrie, nr.137
> BRAD - Policlinica Brad, str. Spitalului, nr.8, etajul I
> ILIA - Centrul de Sănătate
> ORĂȘTIE - Policlinica Orăștie, str. Prlcazului, nr.2, 

etajul III, camera 306
LUPENI - Spitalul Orășenesc Lupenl, str. Stadionului, 

nr.1, etajul II
Acesfe cabinete de planificare familială vă vor furniza 

informațiile și serviciile medicale de care aveți nevoie.
Serviciul de programe de promovare a sănătății și educație 

pentru sănătate

Campionatul 
european de 

coafuri - frizerie
Reprezentanții României la 

Campionatul european de coa- 
furi-frizerie, cooperatorii-meș- 
teșugari de la S.C.A. Igiena-Bu- 
curești, au câștigat, la Madrid, la 
începutul acestei săptămâni, 
premiul “Oscar" pentru cea mai 
modernă prezentare din con
curs. La competiția la care au 
luat parte 29 de echipe de stiliști 
din 14 țări, românii au mai câști
gat o medalie de aur și trei de 
argint.

La secțiunea frizerie, Mihai 
Hurubean a fost recompensat 
cu Medalia de aur și și titlul de 

j campion european, pentru tun- 
soare și pieptănătură clasică, și 
cu Medalia de argint și titlul de 
vicecampion european, pentru 
tunsoare Bross.

Românii se pricep însă și la 
coafură. Ioana Dobre, campi
oană mondială en titre, a câș
tigat Medalia de argint și titlul de 
vicecampion european, pentru 
coafura de mireasă, iar Emil 
Hurubean a primit Medalia de 
argint pentru coafura de seară.

Anul trecut, reprezentativa 
României a câștigat Cupa Euro- 

j pei la frizerie-coafură și o Me
dalie de aur și un titlu de cam- 
;pion mondial.

:>x

cum și numărul lor. Cu ajutorul 
medicului femeia poate alege 
cea mai potrivită metodă contra
ceptivă, care nu va avea nici un 
fel de efecte neplăcute asupra 
stării ei de sănătate. Folosirea 
contracepției hormonale cu pi
lule sau cu contraceptive in
jectabile poate avea un efect 
favorabil în tratarea unor boli.

Cabinetele de planificare 
familială pot oferi diferite metode 
contraceptive, astfel încât toate 
cuplurile pot alege o metodă ca
re este acceptabilă, fără risc, 
convenabilă, eficientă și ieftină. 
Cuplurile trebuie să ceară sfatul 
și recomandări referitoare la 
mijloacele cele mai potrivite de 
planificare familială de la cel mai 
apropiat centru de planificare 
familială. în continuare vă pre
zentăm adresele acestor ca
binete din județul Hunedoara:

ȘTIRILE

I R

Știi de la Știrile PRO TV!

I țt—.T. I R
Cel mal multi români sunt ca line: 
se ultâ la Știrile PRO TV in fiecare zi 
a 7 dimineața, la 13 00, la 17.30. 
ia 19.30 si la 23 00.

i Dacâ vrei cu adevârat
1 sâ știi tot, tot timpul,
Ve ul|l la Știrile PRO TV 
așa cum lac

L cei mai multi români.

Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara-Deva
Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Hunedoara anunță agenții 

economici din zona BRAD că începând cu data de 1 mai 1999 declarațiile 
privind plata sumelor aferente fondului de asigurări de sănătate, precum 
și listele de angajați se depun la punctul de lucru al Casei Județene de 
Asigurări de Sănătate Hunedoara - Brad, situat în incinta Policlinicii 
Brad, str. Spitalului, et. II, camera 10.

S.C.Devatrans 
SA Deva 

prin executorul 
judecătoresc vinde 
la LICITAȚIE în 
data de joi, 
06.05.1999, ora 
12,00, un autotu
rism Seat Ronda 
Diesel, cu an de fa
bricație 1986.

J

Licitația are loc 
la sediul S.C. 
Devatrans SA Deva 
din str. Depozitelor, 
nr. 2. Preț de por
nire 25 milioane lei.

x________ _ _ ________ /

VINDE:
CASE DE MARCAT CU MEMORIE FISCALĂ CARAT1500 ER-I

Casa de marcat cu memorie fiscală CARAT 1500 ER-lesie destinată pentru 

înregistrarea vânzărilor în toate tipurile de unități comerciale.

Caracteristici:
Z Memorie fiscală energoindependentă de păstrare a circuitului realizat la 4

grupe fiscale precum și a circuitului total cuprinzând 3.109 rapoarte (8 ani)

Z Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori

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

articole la restaurante
Z Tipărirea automată a TVA (4 grupe).

Z Imprimarea pe bon a unui text (antet, nr. de ordine al bonului, codul casierului, codul

fiscal al agentului economic, dala și ora de emitere a bonului, seria fiscală)

Z Interfețe pentru cuplare Io calculator, cântar electronic, cititor optic

Z Sertar cu cifru de siguranță

Se asigură service garanție și postgaranție de către IIRUC SA Deva

PREȚ 400 S * TVA

LNEOHMAȚU LA TEL: 054-213357,054214124SĂU LA SEDIUL SOCIEWII Â

r SOCIETATE COMERCIALĂ DEVA 1
• Oferă în cadrul Complexului comercial, spre închiriere, I 

| spații de diferite suprafețe, pentru depozitare. Se asigură rampă | 
i pentru încărcări-descărcări, iluminat, pază, grupuri sociale. ț 

. • Vinde la LICITAȚIE microbuz 10+1 locuri, în perfectă .
• stare de funcționare. Licitația se ține in fiecare zi de luni, ora ■
| 10, la sediul societăț i din str. Apuseni, nr.1. |
• Relații la telefoane: 223320, 232618,232619, int. 106, fax: i 
! 222087_

CTPAL melaminat^>
(diverse culori)

lată oferta noastră specială!
Informații suplimentare la tel. 054/ 223350, 

233137, int. 148 sau la sediul firmei din Deva, str. 
Depozitelor nr. 5.

Și nu uitați! COMAT DEVA SA oferă PRODUSE 
PENTRU TOȚI, SERVICII PENTRU FIECARE

b  *.*—     .... ■ ■  —---------------------J

SC “G0MAR LUX” SA BISTRIȚA
Distribuitor unic al ICME București în județul Hunedoara

Comercializează, prin depozitul din Deva, 
Str. Depozitelor, nr. 1, 

toată gama de conductori și cabluri electrice.
IMPORTANT "

Marfa se comercializează la preț de producător
din depozit sau în termen de

maximum 5 zile.
Informații Ia telefon 

054/232946.

CĂUTAM BĂRBAȚI!
Ești singur 

săptămîna 
aceasta? Dom
nișoare fără 
prejudecăți că
utăm bărbați 
dispuși la a- 
venturi erotice. 
Rafinamente 
pe viu la domici
liu. Experimentați 
cu noi orice capricii 
sexuale. Nu urmărin 
interese financiare. 
Discreție 100%.

Tel: 01/898.53.23

VINO Șl TU!

Ai chef de sex total, plăceri 
interzise, senzații dure sau 
orice alte capricii sexuale 

care îți trec prin cap? Dacă 
da, atunci sună repede la 

01/898.53.23



• Silviu-Victor Coca - mulți 
și fericiți ani. Tata și Bicu. 
(3648) ’

ftNZARl 
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament (97 
mp) 4 camere, zonă priva
tizare în Bârcea Mare. Infor
mații la nr.3, după ora 16,30. 
(3638)

• Vând casă, curte, cu 
anexe, grădină. Cristur, 
nr.354 (posibil rate). (2695)

• Vând apartament 3 ca
mere sau schimb cu două 
camere sau cu București. 
Tel. 212151. (3650)

• Vând magazie 144 mp, 
în Leșnic, corn. Vețel. Tel. 
621275, după ora 16. (2555)

• Vând casă cu etaj, toate 
facilitățile. Deva, Matei 
Corvin, nr.13. (2556)

• Vând apartament 2 ca
mere, etaj 2,Simeria, str. 
Caragiale, bl.2, sc.C,ap.12. 
(3645)

• Vând casă și spațiu 
comercial în Ilia. Tel. 375. 
(2560)

• Vând garsonieră.Deva,. 
Dorobanți, bl.37,sc.C,etaj4, 
ap.47, orele 18-22. (2697)

• Judecătoria Deva vinde 
la licitație publică în data de 
5 mai 1999 apartament cu 
trei camere în bl.30/16, str. 
Minerului, Deva, la prețul de 
70.000.000 lei. Licitația are 
loc la sediul judecătoriei, 
biroul executorului judecăto
resc. (4200)

• Vând casă cu grădină. 
Batiz 118. (8888)

• Vând apartament două 
camere, decomandate, cu 
unele îmbunătățiri, etaj 1, 
garaj, beci, b-dul Bălcescu, 
bl.23 A, 155 milioane. Tel. 
231172, 621429.(2567/68)

• Vând cabană lemn, 
utilizabilă comerț, 24 mp, 
Brad, tel. 094/258700 
(6892)

• Vând VW Vento. an 
fabricație 1993, Euro2. mo
tor 1800 cmc, închidere 
centralizată, Schibedach și 
oglinzi electrice, 2xAirbag, 
servodirecție.servofrână și 
alte îmbunătățiri, 105000 
km, reali, preț 12700 DM. 
Tel. 729187. (3644)

• Cumpăr Trabant, prefer 
break. Tel. 227479. (3642)

• Vând urgent Dacia 
1310, fabricație 1986, înma
triculată, preț 10.500.000. 
Deva,tel. 227876. (2004)

• Vând tractor U445, stare 
bună. Informații Certeju de 
Sus, nr. 50. (4282)

• Vând pavilion apicol 
cu 32 de locuri și 4 roți de 
rezervă. Informații la 
telefon 215823.

• Societate comercială 
vinde tractoare și combine 
agricole, import Ungaria.
Tel. 0^2/652493, 092/ tru birou la parter. Tel. 092 
479169(6894)

• Cumpăr cărămidă de 
sticlă, Neveda, româ
nească, tel. 241238,092/ 
538874 (2636)

• Vând rochii de
mireasă, import Olanda. 
Informații la tel. 715629 
(2780) _______________

• Vând instalație spălat 
autoturisme cu perii, preț 
avantajos. Tel. 092/532572 
(6895)

SCHIMBURI DE
LOCUINȚE

• Schimb apartament cu 
casă la țară. Informații Hu
nedoara, tel. 716710 (2779)

ÎNCHIRIERI

• închiriez spațiu hală 500 
mp, curent trifazic, apă, 2000 
lei/mp. Tel. 625023, infor
mații după ora 20. (8887)

• Firmă caută spațiu pen-

• Vând oțel beton dia
metrul 6, 8,10,12, tablă 
zincată, țeavă zincată și 
neagră, profile mici cornier 
și lat. Săliștioara, nr.42, tel. 
092 676081.(3503)

• Vând mașini înghețată 
ieftin. Tel. 059 341639, 
094171577.(2625)

• Vând piese auto și dife
rite motoare Diesel. Tel. 057 
466192,466552.(3612)

• Vând cruce marmură 
albă 3.000.000, cruce mo
zaic 500.000. Tel. și fax 
262907. (3621)

• Vând iapă 6 ani, cu 
mânz. Sat Nandru, corn. 
Peștișu Mic, nr.5. (3626)

• Vând 20 familii albine. 
Simeria, A.VIaicu, nr.55. 
(3640)

• The Best Company Si
meria vă oferă peste 700 
modele de mobilă în 30 de 
nuanțe, preț 1-8 milioane lei. 
Tel. /fax 262907, 262290, 
094 230856. (3636)

•Cumpăr celulare GSM, 
defecte, decodez și repar. 
Tel. 094 859958, 092 
743712.(3649)

627440. (2559)

• Firmă specializată re
novăm parchet, preț 15- 
40.000 lei/mp. Tel. 262290, 
262907. (3636)

• Transport marfă inter
național cu Mercedes 8/4, 
reduceri contracte. Tel. 094 
522754. (3646)

• Angajez bucătar și os
pătar. Informații la tel. 054/ 
241918(2632)

DIVERSE

• Cu autorizația 16817/99 
emisă de Consiliul Județean 
Hunedoara a luat ființă 
ASOCIAȚIA FAMILIALă 
JAPIbf RÂMI Hunedoara, cu 
activitate de comerț și trans
port rutier. (2553)

PIERDERI

de

• Pierdut legitimație ser
viciu eliberată de Siderurgica 
Hunedoara pe numele Vasiu 
Elena. O declar nulă. (2781)

COMEMORĂRI |

• Cu adâncă durere co
memorăm 6 săptămâni de 
la dispariția celui care a fost

ION CÂNDA
Soția Marioara, fiul Dorin 

și nepoțica Crina îi vor păstra 
o veșnică amintire. Paras
tasul are loc la Biserica 
ortodoxă Tîrnăvița, dumi
nică, 2 mai 1999. (3631)

• Cu aceeași nermăr- 
ginită durere anunțăm 
comemorarea a 14 ani de 
când, la 30 aprilie 1985, 
forțe ale întunericului au 
torturat și ucis unicul și 
adoratul nostru copil

MARIUS VALER 
NEAGOE 

fost student medicinist, an
5, la Cluj-Napoca. Paras
tasul de pomenire sâm
bătă, 1 mai 1999, la Bi
serica din Simeria-Bis- 
caria, ora 10. (2557)

• Au trecut 6 săptămâni 
de la trecerea în neființă a 
celei care a fost

l*5■■I
STELA POLVEREA

• Cu adâncă durere în 
suflet soția Verghelia, fiicele 
Liliana și Marinela, ginerii 
Marius și Nicușor, nepoata 
Flavia amintim împlinirea a 
șase săptămâni de la dece
sul celui care a fost un bun 
soț, tată și bunic

VIOREL BISORCA
Parastasul de pomenire 

va avea loc duminică, 2 mai 
a.c., la Biserica Ortodoxă din 
comuna Ilia. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace. (4292)

DECESE

• Profesor Stoica 
Maria mulțumește tuturor 
rudelor, prietenilor, 
colegilor și cunoștințelor 
care au condus pe 
ultimul drum pe

prof.fizicâ

ION STOICA
(4290)_______________

• Locatarii bl.R aduc un 
pios omagiu fostului bun 
vecin trecut în eternitate,

prof. ION STOICA
Condoleanțe familiei în

durerate.Dumnezeu să-l 
odihnească în pace I 
(2002)

VREMEA
Vremea va fi în general frumoasă, cu cer 

variabil dimineața și temporar noros după 
amiază, când izolat vor cădea averse de ploaie.

Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 7-12 grade, iar 
maximele între 18-23 grade. (A. JUCU)

BANKCOOP - BANCA 
GENERALA DE CREDIT 

Șl PROMOVARE SA
SUCURSALA HUNEDOARA DEVA 

Vinde ia LICITAȚIE PUBLICĂ imobil 
compus din: casă, curte și grădină în 
suprafață de 1.367 mp, situat în Certeju de 
Sus, nr.16; preț de pornire: 15.000.000 lei.

Licitația va avea Ioc la sediul Judecătoriei 
municipiului Deva, Birou executori 
judecătorești, în data de 5 mai 1999, ora 10.

• Vând casă cu grădină 
în satul Tisa, comuna 
Burjuc. Informații Băștean 
Gheorghe, Tisa. (4299)

• Vând casă, motor Forc 
Escort, piese caroserie, 
Ford Sierra, piese caroserie, 
Dacia 1310, ARO 243, tel. 
242930(2637)

• Vând casă cu grădină 
mare, Orăștie, Kogălni- 
ceanu, 17, te,l. 241290. 
(2639)

• Vând casă, gaz, apă 
curentă, cu telefon, Orăștie, 
Căstăului, nr. 1, tel. 241691, 
057/521138 (2640).

• Vând casă la țară și 
SRL, multiple activități. 
Informații tel. 777364 (9589)

• Vând Ford Orion excep
țional, neînmatriculat, motor 
1600, motorină. Deva 
217208. (2692)

• Vând rafturi plastic, 
cântar electronic, vitrină 
frigorifică, ladă frigorifică, 
utilaje carmangerie, per
fectă stare. Relații Bobâlna, 
nr.91. (2562)

• Vând urgent frigider Arc
tic, convenabil. Tel. 626513, 
orele 18-22. (2700)

• 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)

• OCAZIE: TV color 
Sport, videorecorder, combi
nă muzicală, computer 386, 
imprimantă, la numai un 
milion bucata. Tel. 711063 
(2773)

• Pierdut certificat 
înregistrare fiscală aparți
nând SC BDJ SA Craiova, 
str. Mihai Viteazu, nr.4, nr. R/ 
4830732. Se declară nul. 
(2552)

• Pierdut legitimație de 
veteran de război pe numele 
Pălăceanu Florica. O declar 
nulă. (4283)

• Pierdut legitimație de 
veteran de război pe numele 
David Alexandru. O declar 
nulă. (4284)

soție și mamă de neînlo
cuit. Copiii lancu și Adela, 
soțul Achim vor înălța o 
rugăciune pentru sufletul ei 
la slujba de comemorare 
ce va avea loc sâmbătă, 1 
mai 1999, La Biserica din 
str. Libertății Deva. (2561)

• Cu nemărginită durere 
amintim că în 2 mai se 
împlinesc 11 ani de la 
decesul celui care a fost un 
bun tată

ZEPA AXENTE
din Totești. îi vom păstra o 
veșnică amintire. Georgeta 
și George. (9588)

Agenția Națională pentru 
Comunicații și 
Informatică RA

Inspectoratul General al Comunicațiilor, 
Direcția Teritorială Timișoara

Cu sediul în: 1900, Timișoara, str. Cluj, nr.24, fax: 056/199905, 
e-mail: suma@igctm.dnttm.ro, http://www,dnttm.ro/igctm/

Scoate la CONCURS postul de INGINER ELECTRO
NIST Ia Centrul Local de Control Deva creat prin proiectul 
“Sistem Național de Management al Spectrului” finanțat de 
Banca Mondială. Candidații trebuie să fie absolvenți de 
Electronică și Telecomunicații, să aibă cunoștințe de radiotehnică 
și de utilizare a tehnicii de calcul și să cunoască limba engleză.

Cei interesați sunt rugați a depune un CV și o scrisoare de 
intenții la adresa mai sus-menționată, prin poștă, e-mail sau prin 
fax.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției 
și/sau la telefon 092/315474.

PUBLICITATE 
HUO*

"CBllKTCL
USER”

BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE
Dacă vreți să obțineți un venit sigur

vă stăm la dispoziție cu dobânzi avantajoase la depozite:

zile: 7 14 21 30 60 90 180 270 365 730 1095

» Cu plata ——----------------------------------------------------------— ------------------------------------- ------
1c rânzii lunar - - - 55 56 57 56 59 60
» Cu plata
lobânzii la expirare 45 46 47 55 57 59 60 61 65 >5 90

Dacă doriți să cumpărați sau să construiți.
Creditele noastre pot rezolva rapid dorința dumneavoastră:
- pentru nevoi personale;
- pentru bunuri de folosință îndelungată; 1
- pentru autoturisme de la societățile comerciale sau de la persoane fizice;
- pentru cumpărare, construcție, modernizare, extindere, terminare de locuințe, case de vacanță 

și cumpărare terenuri intravilane;
• - pentru nevoi gospodărești.

Căutațl-ne $1 nu veți regreta!

mailto:suma@igctm.dnttm.ro
http://www,dnttm.ro/igctm/
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Sisteme alternative 
de dicâlzire

(Urmare din pag. 1)

dispoziția beneficiarilor in
stalația “la cheie", asigurând 
service-ul în timpul și post- 
garanție. Magazinul oferă 
toate reperele necesare in
stalației, inclusiv contoare 
termice de apă, precum și 
elemente de construcții din 
gama “Onduline”. Din cele 
declarate de dl ing. Vasile

lovan, directorul societății 
“Urban Construct", am re
ținut că producătorul ma
ghiar este interesat de faci
litățile fiscale oferite zonelor 
defavorizate autohtone, lu
cru care pe viitor ar putea 
duce la o colaborare între 
firma deveană și producă
torul maghiar în vederea 
înființării unei linii de pro
ducție în România.

Instantaneu din interiorul magazinului 
“Urban Construct"

Foto: Traian MÂNU

în Austria nu sa mai intră 
fără indicativul “RO" pa 

mașină
Ministerul Federal pentru Știință și Transport din Austria 

a comunicat că, începând cu luna aprilie a.c., toate auto
vehiculele cu numere de înmatriculare străine care inten
ționează să intre în această țară trebuie prevăzute în partea 
din spate cu însemnul distinctiv al țării de unde provin. Este 
vorba, în cazul României, de un abțibild alb, de formă eliptică, 
inscripționat cu indicativul “RO" - de culoare neagră. 
Ministerul austriac avertizează că încălcarea acestei preve
deri se pedepsește cu amendă. Mai mult, conducătorului auto 
i se poate interzice continuarea călătoriei prin Austria.

Manifestări ta Deva

CU PRILEJUL ZILEI DE
1 MA!

Organizația județeană a Partidului Socialist al 
Muncii vă invită sâmbătă, 1 Mai, în fața Casei de 
cultură din Deva, la mitingul organizat cu ocazia 
Zilei Internaționale a Muncii, precum și ca semn de 
solidaritate cu poporul iugoslav. în deschidere va 
cânta fanfara militară, după care se va desfășura 
un program de karaoke pentu copii.

BANKCOOP - B.G.C.P.
declară nul certificatul de economii cu discont seria 

G, nr. 025804. Eventualul deținător este rugat să se 
l prezinte de îndată la sediul Bankcoop - B.G.C.P. Deva.

JPORT
România-Belgia 1-0

Tricolorii au întâlnit, miercuri seara, într-o partidă 
amicală, de verificare înaintea importantului joc din 
preliminariile C.E. cu Ungaria (5 iunie), echipa similară a 
Belgiei pe care au învins-o cu 1-0 prin golul înscris în min. 
50 prin I. Ganea. România a aliniat formația: Stelea, 
Contra, Filipescu, Năstase, Nanu, FI. Petre, Gâlcă, 
Lupescu, D. Munteanu, Vlădoiu, Moldovan. După pauză 
au mai jucat Gane, Linear, Roșu, Hâldan.

Tricolorii au făcut în general un joc bun, cu un ritm 
alert manifestând spirit ofensiv, dând speranțe 
antrenorului Pițurcă în tentativa sa de întărire a lotului 
reprezentativ. (S C.)

Arbitrii și observatorii
Etapa din 2 mai 

CAMPIONATUL DIVIZIEI D
- Parângul Lonea - Metalul Crișcior, arbitri: Zoltan 

Gergely, Constantin Dănilă și Karoly Magyari, obs. Stan 
Hanzi.

- FC Dacia Orăștie - Min. Aninoasa. Sorin Ciotlăuș, 
Eugen Ambruș și Cosmin Danciu, obs. Dorel Târsa.

- Min. Teliuc - Min. Bărbăteni: Traian Melha, Mircea 
Brândușa și Răzvan Avram, obs. Petru Spărios.

- FC Paroșeni Vulcan - CIF Aliman Brad: Adrian 
Radu, Daniel Thirt și Cornel Pop, obs. Sever Bogdan.

- CFR Marm. Simeria - Vict. Călan: Valentin Gavrilă, 
Ovidiu Toderiță și Marian Lucaci, obs. Doru Toma.

CAMPIONATUL JUDEȚEANr
- Retezatul Hațeg - Gl. Geoagiu: P Zlate, M Irimuș 

și S. Corpadi, obs. Cornel Cărare.
- Energia Deva - Santos Boz: Ad. Costea, T. Nistor 

și C. Dumitru, obs. Marian Dima.

Firmă de distribuție
medicamente

ANGAJAM AGENT PROMOVARE 
PENTRU JUDEȚUL HUNEDOARA

. cerințe: medic stagiar sau rezident. Domiciliul stabil în 
Deva sau Hunedoara. Cei interesați vor trimite CV la fax: 056/ 
163023 în termen de 7 zile de la data apariției anunțului.

SC REMAT SA 
Hunedoara - Deva

str. Grivitei, nr. 37
ANGAJEAZĂ 

ifronist; 
frezori; 
tâmplari; 
zidari; 
zugravi; 
director economic studii

superioare, vechime min. 10 ani;
> inginer constructor - studii 
superioare, vechime min. 5 ani.

Relații suplimentare la telefoanele 214421, 
214408, între orele 8-15.

Persoanele interesate sunt așteptate in data de 10 
mai, ora 10,00, la sediul societății pentru interviu cu 
dna administratoare ing. Snciu Corina.

>
>
>
>
>
>

TRIBUNALUL HUNEDOARA
vinde la LICITAȚIE PUBLICĂ în data de 28 

mai 1999, ora 16, în Deva, str. împăratul Traian, nr. 
60, bunurile SC “Romag Corn” SRL Deva, aflată în 
lichidare judiciară:

1. Fripteuză 20 1
2. Cuptor microunde
3. Aragaz 4 ochiuri
4. Masă plastic

l Relații tel. 094/521399.________________ _J

Agenția pentru ocupare și formare 
profesională a județului Hunedoara

AMJNIĂ
Licitație în data de 15.05.1999, ora 9.00, la sediul din 

Deva, Piața Unirii nr. 2, pentru implementarea măsurilor 
active de combatere a șomajului în județul Hunedoara 
pentru următoarele servicii:

- Incubator de afaceri - Locația Hunedoara
- Servicii de Ocupare și Mutare - Locația Hunedoara
- Servicii de asistență pentru înființarea de întreprinderi 

mici și consultanță in afaceri - Locația Brad
- Servicii de asistență pentru înființarea de întreprinderi 

mici și consultanță în afaceri - Locația Orăștie
- Servicii de Ocupare șl Mutare - Locația Hațeg
- Servicii de Ocupare și Mutare - Locația Călan
Caietul de sarcini poate fi ridicat de la sediul Agenției 

Județene pentru Ocupare și Formare Profesională din Deva, 
Piața Unirii nr.2, cam. 17, telefon 216151 - int. 217, domnul 
Nelega Claudiu.

La licitație pot participa ONG-uri, firme private, organizații 
sindicale șl patronale care vor da asigurări că serviciile lor au 
un standard înalt de calitate (personal calificat, facilități, 
viabilitate financiară, capacitate de plasare etc.).

Data limită de depunere a ofertelor - 12.05.1999, ora 
, 1200._____________________________________________________

CREDIT BANK 
DEVA

vinde la LICITAȚIE PUBLICĂ, ce va avea 

Ioc în data de 4.05.1999, ora 10,00, Ia sediul 
băncii:

- minibuz Ford Transit, an fabricație 1988. 
Informații suplimentare Ia sediul băncii din 

str. 1 Decembrie, nr. 16 sau Ia telefon 211853.
l J

«

Dealer Autorizat al
LNB
■HMM ROMANIA SA

DORIȚI PORCI DE 110 KG IN 6 LUNI '
DORIȚI PROCENT DE CARNE IN CARCASA DE PORC DE 50% ' 
DORIȚI PUI DE CARNE LA 2 KG IN 45 DE 7JIJF ?
DORm SA OBȚINEȚI 332 DE OUA PE AN '
DORIȚI SA REDUCEȚI MORTALITATEA LA PUI PANA LA 2%
DORm SA t nNETl CU 1 KG DE FURAJ I NR 1 KG DE I APTE IN PLUS 7

FOLOSIȚI
WREMIXUR1 si CONCENTRATE
PENTRU FURAJAREA ANIMALELORlivrează

și pe
cupoane

I agricole
PKODCSE DE FDKMA OLANDEZA Ufi INTEIUTIiMI

MAGAZIN SIMERIA, STK VK7ORIEI NR, ZA. I EL: (W4 2619»

Societatea comercială
“ZARAMOTRAfMS” S.A. Brad

Societatea comercială "ZARANDTRANS" S.A. Brad, cu sediul în Brad, str. Vânătorilor, nr. 47, 
județul Hunedoara, telefoane: 054/ 651310,094599545, organizează la sediul societății în ziua 
de 18.05.1999, ora 12,00, licitație publică cu strigare pentru vânzarea unor mijloace fixe 
disponibile:

Autotractor cu șa R 19215 DFS 1 buc. preț = 55.747 mii lei;
Semiremorcă STM - 22 tone 1 buc. preț = 35.590 mii lei;
Autocamion basculabil R 8135 F 1 buc. preț = 30.400 mii lei;
Autocamion basculabil R 8135 F 1 buc. preț = 25.723 mii lei;
Autocisternă R 12135 DFK 1 buc. preț = 34.983 mii lei;
Remorcă auto-furgon izoterm • 2RFG 9,6 1 buc. pret= 14.749 mii lei;
Remorcă auto cu platf. fixă - 2 RPF ■ 7 1 buc. preț = 3.000 mii lei;
Remorcă auto cu platf. basc. - 2 RB ■ 5 A 1 buc. preț = 3.120 mii lei.

înscrierile la licitație se vor face pe baza taxei de participare, în valoare de 100.000 lei 
(nerambursabilă) împreună cu taxa de garanție care este de 10% din valoarea opțiunilor virate în 
contul de virament nr. 302500301 deschis la BC Agenția Brad ori prin numerar sau CEC la casieria 
societății până la ora deschiderii licitației.

în caz de nead judecare a unor mijloace fixe, licitația se repetâ în fiecare marți și joi a săptămânii 
începând cu ora 12,00.

AFACERILE DE SUCCES 
AU O SINGURĂ FORMULĂ:

Romanian Professional Directory

> Prima colecție de cataloage profesionale 
din România

> 18 cataloage bilingve (română-engleză) structurate 
pe domenii de activitate

Inscrie-te acum in primele patru cataloage:
1. arhitectură, construcții și lucrări publice, servicii specializate
2 finanțe, societăți de investiții, asigurări, contabilitate, marketing, audit financiar, consultanță, 

servicii specialiste
3. infromatlcă, tehnologie Informațională șl telecomunicații, echipamente electrice șl electronice 

servicii specializate
4 educație, cultură, mass-media, publicitate, editare, tipărire, distribuție de carte și presă, sport, 

divertisment, alte servicii In domeniu

SBDONA înscrie-te acum ! Tei. 23.58.10,094/55.60.45

Ziai ■ <L;>1 do CASA DE PfiESÂ Șl EDITURĂ CUVĂN'H’i !.m DEVA, Telefoane: 211275, 212157, 225904 (depcvit Fu 218061


