
Cea de-a 3-a ediție a 
“Raliului Frumuseții”

De la Parohia Ortodoxă Română Crișcior

De curând, la sediul Automobil Club Român 
Deva a avut loc o conferință de presă cu tema 
“Raliul Frumuseții”.

în cadrul conferinței, dl loan Ștaier, director 
ACR - filiala Hunedoara, a prezentat ziariștilor 
programul de desfășurare a raliului, acțiune ajunsă 
acum la cea de-a treia ediție. Organizatorii 
atractivului concurs sunt și în acest an ACR Deva 
și Asociația cultural-sportivă Telecom a Direcției 
de Telecomunicații Hunedoara, la care se adaugă 
și sprijinul deosebit acordat de generoșii sponsori.

"Raliul Frumuseții" - concurs automobilistic 
dedicat exclusiv conducătoarelor auto, se va 
desfășura în data de 29 mai a c. în momentele 
premergătoare startului, un grup de copii de la 

Centrele de plasament Deva, Hunedoara și Orăștie 
vor susține o demonstrație de carturi și 
motociclete. Traseul impus concurentelor: Deva - 
Simeria - Uroi - Bârsău - Șoimuș - Păuliș - Băița - 
Vălișoara - Brad - Țebea - Vața de Jos, măsoară 
87 km, prevăzut cu nouă controale orare și două 
probe speciale (probe de îndemânare). Menționăm 
că pe durata derulării competiției, circulația rutieră 
pe traseul amintit se va desfășura normal', fiind 
antrenați însă 50 de polițiști care vor asigura 
siguranța traseului.

Organizatorii concursului, prin regulament, au

Cristina CÎNDA
(Continuare in pag. 2)

Consiliul și Comitetul parohial din Crișcior 
ne adresează rugămintea să publicăm 
următorul memoriu:

“Urmare a solicitărilor locuitorilor din 
Crișcior pentru ajutorarea celor în suferință de 
pe urma războiului, a bombardamentelor din 
Iugoslavia, pentru instaurarea și menținerea 
păcii, cel mai important deziderat al omenirii, 
Consiliul parohial al bisericii “Adormirea 
Maicii Domnului" și Comitetul parohial cer cu 
toată fermitatea prin prezentul MEMORIU:

Oprirea imediată și necondiționată a 
războiului, bombardamentelor NATO 
împotriva Iugoslaviei și desființarea 
neîntârziată a NATO.

Până la desființare: să se despăgubească 
toate persoanele indiferent de naționalitate 
(albanezi, iugoslavi etc.) la care le-a pricinuit 
pagube materiale, morți sau răniți; să 
reconstruiască în cel mai scurt timp tot ce a 

distrus: clădiri, poduri etc., pentru a putea 
reincepe o activitate și o viață normală; să 
despăgubească toate unitățile, întreprinderi 
etc., din toate țările vecine Iugoslaviei, care 
au avut de suferit pierderi de pe urma acestui 
război; toate litigiile care mai sunt sau vor fi 
între state sau în interiorul acestora și nu se 
pot rezolva de către acestea să fie rezolvate 
numai la masa tratativelor în cadrul 
Organizației Națiunilor Unite; asigurarea prin 
ONU a drepturilor omului conform normelor 
internaționale.

Solidarizarea întregii omeniri pentru 
înfăptuirea acestor obiective. Nu moarte 
păcătosului, ci îndreptarea lui! Cine scoate 
sabia, de sabie va pieri! Pacea fie cu noi, cu 
toți!

Este atașată și lista participanților la 
redactarea acestui memoriu.

Credite acordate pentru IMM

CHF România - în 
județul Hunedoara

De curând Timișoara l-a 
avut ca oaspete pe dl Edward 
Landau, directorul adjunct al 
Agenției Statelor Unite pentru 
Dezvoltare Internațională 
(USAID). Dl Landau a vizitat în 
mod special The Cooperative 
Housing Foundation - România 
(CHF), cu sediul în Timișoara, s- 
a întâlnit cu partenerii săi locali 
și cu partenerul bancar al CHF 
- România, Banca Turco- 
Română. CHF a activat în 
România din 1995, derulând 
împreună cu ONG-urile locale 
partenere programe de 
dezvoltare socială și economică 
descentralizată. Noul proiect, 
cunoscut sub numele de pro
iectul “Dezvoltarea integrală 
economică și ONG", se 
inspiră din experiența pozitivă 
rezultată din colaborarea cu 
asociațiile micilor întreprinzători 
și cu cele de locatari/proprietari 
pentru a construi capacitatea și 
sustenabilitatea organizațiilor și 
pentru a injecta credit ieftin în 
comunitatea locală. încunu
narea acestui proiect este 
crearea unei instituții financiare 
care să servească permanent 
comunitatea locală prin acces 
la microcredite și prin 
asigurarea unor servicii de 
depozit. CHF - România 
administrează în prezent, în 
parteneriat cu USAID și cu 
Fondul Româno-American de 
Investiții, un capital de împrumut 
de 400.000 USD. CHF - România 
preconizează că această 

r vremea" "
Vremea va fi predominant frumoasă, dar răcoroasă în orele 

dimineții. Cerul va fi variabil, mai mult senin în vest. Unele înnorări 
se vor produce după-amiază în zona montană, unde vor fi 
condiții de averse de ploaie. Vântul va sufla slab la moderat. 
Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 26 grade, mai 
ridicate în sud-vest, iar cele minime între 4 și 12 grade Celsius.

v 7

sumă disponibilă pentru 
programul său în vestul 
României va crește până la 
finele lui 1999 la 2 milioane 
USD.

în luna ianuarie 1999 
CHF România a deschis 
prima sa filială din teritoriu și 
a ales ca loc Deva pentru 
reprezentare în județul 
Hunedoara. De atunci, 
împreună cu ONG, parteneră 
Centru de afaceri Master 
Deva, a analizat mai multe 
cereri de acordare de 
credite pentru IMM și a 
acordat chiar primele 10 
credite pentou IMM în județul 
Hunedoara în valoare de cca 
700 milioane lei.

Nu de mult la Prefectura 
județului Hunedoara a avut 
loc o întâlnire între 
reprezentanții autorităților 
locale și conducerea CHF 
România. La întâlnire au 
participat: Nicolae Stanca - 
prefectul județului Hune
doara, luliu Winkler - sub
prefect, Mircia Muntean - 
primarul municipiului Deva, 
Flavia Arșoi - director 
executiv la Centrul de afaceri 
Master Deva, Marilena 
Gavrilei - director ANDIPRZM, 
Dorina Milian - inspector 
Biroul de Integrare

A consemnat 
_______ Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)

Descentralizarea învățământului 
- prioritate cheie â M.E.N.

Prioritatea cheie a 
Ministerului Educației 
Naționale a devenit ia ora 
actuală descentralizarea 
sistemului de invățământ 
românesc, după cum 
afirma intr-o conferință de 
presă, organizată recent ia 
Deva, ministrul Educației, 
Andrei Marga.

Noile și viitoarele 
reglementări vor face ca 
autonomia instituțiilor 
școlare să se manifeste pe 
mai multe planuri, începând 
de ia cei didactic (în medie 
o treime dintre disciplinele 
curricuiare urmând să fie 
stabilite de fiecare unitate 
școlară în parte), până la cel 
patrimonial; se preco
nizează de asemenea ca, pe 
fondul elaborării de către 
M.E.N. a criteriilor de 
finanțare a școlilor și 
liceelor, resursele bugetare 
să treacă în administrarea 
acestora (mai puțin salariile 
cadrelor didactice, care vor 
rămâne ia bugetul central), 
în privința personalului di
dactic (al cărui statut va 
suferi probabil modificări în 
următoarele iuni), urmează 
"ca întregul sistem să 
evolueze spre situația în 

care conducerile școlilor 
și liceelor să fie ceie care 
au rolul decisiv în 
angajarea propriului per
sonal didactic”, preciza 
ministrul Marga.

Această descen
tralizare n-ar deveni însă 
pe deplin funcțională și 
eficientă dacă nu s-ar 
completa cu aite măsuri 
menite să consolideze 
i n f r a structura 
învățământului; în căzui 
segmentului preuni- 
versitar, se încearcă 
acest lucru prin aplicarea 
a două ample programe 
finanțate cu cinci sute de 
milioane de dolari de 
Banca Mondială: unui de

A consemnat 
Georgeta BÎRLA

(Continuare în pag. 2)
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ATRACTIVE LA 
DEPOZITELE ÎN LEI 

PERSOANELOR FIZICE!
x la 30 de zile - 

70% /an 
prin capitalizare - 98%/an 

x la 90 de zile - 
75% /an 

prin capitalizare - 99%/an l .. . ___ ___ _ ____ d

Rău cu rău, dar mai 
rău cu rău-platnîci

Dacă nu curge, cel puțin picură și 
tot e ceva...

E o filozofie simplă a tranziției, ce 
oglindește compromisul păgubos al 
relației de afaceri între furnizorii de 
utilități publicețCONEL, ROMGAZ) și 
marii risipitori industriali. Furnizori și 
beneficiari sunt legați organic prin 
cordonul ombilical, frânt dar niciodată 
rupt, al fostei economii centralizate. 
“Sângerările" financiare provocate 
reciproc nu pot fi stopate. Nu se au 
decât unii pe alții. Așa că, de nouă ani 
de zile, supraviețuirea economică pe 
vechile structuri și capacități de 
producție se consumă în nota 
generală a furnizărilor fără încasări și 
a consumurilor fără plăți. Absența unei 
reforme atotcuprinzătoare și 
perspectiva acceptată a “sapej de 
lemn” au pus bazele unei noi epobi de 
aur, cea a arieratelor. Cum era de 
așteptat, o astfel de relație comercială 
s-a dovedit a fi un drum înfundat. 
Astăzi se poate vedea cu ochiul liber 

zidul ce înfundă capătul tunelului. 
Furnizori și consumatori, sleiți de prea 
îndelungatul desfrâu financiar la care 
s-au dedat, caută, resemnați, izbăvirea 
de la o reformă ce nu mai vine.

Cifrele care oglindesc arieratele 
economice acumulate în nouă ani 
par împrumutate din domenii ce 
cuantifică distanțele interstelare. Pe 
la jumătatea lunii mai a.c., Compania 
Națională de Electricitate(CONEL) 
avea de încasat de la datornici peste 
2529 miliarde de lei. Volumul acestor 
creanțe a crescut enorm în perioada 
trecută din acest an, dând semnalul 
unei iminente eșuări economice a 
industriei grele românești. Nu se mai 
pot onora nici măcar parțial facturile 
de energie electrică, în conturile 
CONEL “picurând" din ce în ce mai 
puțini bani.

Sucursala de Distribuție Deva, de

Adrian SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. 2)

cinstire
EROILOR

Ziua de 20 mai a reprezentat 
pentru locuitorii Simeriei un 
moment aparte, de readucere în 
memorie a faptelor de arme ale 
înaintașilor noștri care au apărat 
cu prețul vieții glia străbună.

Cu această ocazie în oraș au 
avut loc mai multe manifestări - o 
slujbă de pomenire la bisericile 
ortodoxe, iar în Parcul Central, la 
Monumentul Eroilor, s-a ridicat un 
parastas. în semn de profundă 
recunoștință pentru eroii 
neamului s-au depus coroane de 
flori din partea Consiliului local, 
partidelor politice, precum și din 
partea altor instituții. Un grup de 
copii a intonat mai multe cântece 
patriotice.

De asemenea, o ceremonie 
similară s-a desfășurat și în 
satul Uroi unde au participat 
alături de oamenii din sat și 
reprezentanți ai Primăriei 
Simeria.

V __________________ /

Soarta fiecărui copil - 
bine gândită

După acțiunea de protest a 
copiilor și dascălilor din Centrul de 
plasament Baia de Criș datorată 
desființării acestui așezământ am

Centrul de plasament I
Baia de Criș |

solicitat opinia dnei Floare Sav, 
directoarea Direcției Județene pentru 
Protecția Drepturilor Copilului. 
Referitor la acțiunea în sine, 
dumneaei declara:

- Acești copii au fost instigați de 
către personalul care lucrează la 
Baia de Criș, nemulțumit că-și pierde 
locurile de muncă. Dar.nici o reformă 
nu se poate face fără măsuri care să 
nemulțumească. Acțiunea n-a fost 
spontană.

Supărată că au fost folosiți copiii 
de către cei ce doresc să-și păstreze 
slujbele, “i-au scos în față ca să-și 
apere interesele lor", dna Sav preciza 
că pentru fiecare minor din această 

unitate de ocrotire totul s-a gândit 
foarte bine pentru perioada 
următoare. Era de altfel de 
neconceput ca direcția ce se ocupă 
să asigure protecție tuturor copiilor 
adunați de poliție din gări și de pe 
străzi să nu se preocupe de soarta 
celor aflați într-o instituție pe care 
aceasta o coordonează. In prezent 
casa din Baia de Criș are 85 de 
băieți, dintre care 20 sunt asistați 
(plecați la licee și școli profesionale 
sau speciale).

Centrul de plasament Baia de 
Criș urmează să fie transformat, după 
încheierea acestui an școlar, în 
tabără pentru copiii din casele 
județului. De ce? fn primul rând din 
motive financiare. Până anul trecut 
când casele de copii au fost preluate 
de direcție și numite centre de 
plasament în timpul vacanțelor 
școlare își trimiteau fetele și băieții

________ Viorica ROMAN
(Continuare în pag. 2)
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28 MAI 1999Cuvântul liber
f

Premiile 
Radio 
COLOR
Cu prilejul împlinirii 

celor 3 ani de existență, 
Radio COLOR Orăștie 
organizează astăzi, 28 
mai a.c., festivitatea 
decernării premiilor 
acestui tânăr post de 
radio. Festivitatea are
loc la Res
taurantul 
“Miorița", 
începând 
cu ora 
17.00. 
(G.B.)

Descentra
lizarea 
învăță

mântului
(Urmare din pag. 1)

reabilitare a școlilor 
(extins ia nivelul a 200 de 
clădiri ale unităților 
școlare din țară) iar altul 
de relansare a 
învățământului rural. 
Acesta se vrea a fi de 
fapt un program de 
echipare a școlilor din 
mediul rural cu 
microrețea de
computere, bibliotecă, 
mijloace de transport și 
cantină proprie; intr-o 
fază inițială, se vor realiza 
cinci centre (în toată 
țara) de informare a 
corpului didactic, unul 
dintre eie funcționând în 
județul nostru, la Grupul 
Școlar Agricol Geoagiu.

Acestea ar fi câteva 
dintre cele mai 
importante preocupări 
care figurează în 
prezent pe agenda 
Ministerului Educației 
Naționale, așa cum au 
fost eie succint 
prezentate la Deva de 
ministru! Andrei Marga.

Vineri 
28 mai

TVR1
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 
Premiile Uniunii Criticilor 
Muzicali 15.00 Ecoturism
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 
Fii cu ochii pe fericire 
(dramă România/
Germania) 23.30 Jurnalul 
de noapte. Sport

TVR 2
9.00 Lumină din lumină 

(r) 11.10 Miracole (r) 13.00 
Rebelul (s, ep. 59) 13.45 
TVR Craiova 14.30 TVR 

kCluj-Napoca 15.10 Limbi

Rău cu rău...
(Urmare din pag. 1)

exemplu, are creanțe în 
valoare de 622 de miliarde de 
lei. în topul rău-platnicilor 
“tronează”, ca întotdeauna, 
mineritul și siderurgia. 
"Minvest” Deva are de achitat 
218,23 miliarde de lei. Din 
factura curentă de 5,1 miliarde 
de lei, reprezentând consumul 
ultimei luni, compania minieră n- 
a plătit decât 9 la sută. 
“Campioană” absolută la datorii 
rămâne "Siderurgica" Hu
nedoara, cu 270,14 miliarde de 
lei. Din ultima factură la energie 
electrică, combinatul siderurgic 
hunedorean a achitat doar un 
infim procent de 6 la sută. 
Urmează metalurgiștii din 
Călan. Datoriile "Sidermet” se 
ridică la 66,67 miliarde de lei.

în aceste condiții, întrebarea 
care se impune este cine 
salvează CONEL ? Compania 
Națională de Electricitate nu 
are interes să taie dintr-o 
mișcare de întrerupător 
alimentarea marilor datornici. 
Reculul acestei acțiuni i-ar 
ștrangula producția, “deci- 
mându-i" angajații. în aceste 
condiții, CONEL, pentru a-și 
putea recupera din creanțe, 
folosește “biciul și zăhărelul” 
într-un tandem persuasiv. Până 
ta jumătatea lunii mai a.c., în 
cadrul acțiunilor de recuperare 
a datoriilor restante la energie 
electrică, CONEL a preavizat 
269 de agenți economici, cu o 

Cea de-a 3-a ediție a r
“Raliului Frumuseții” !

(Urmare din pag. 1)

hotărât că numărul maxim de echipaje admis ia competiție 
este de 30. Fiecare echipaj este compus din două persoane: 
conducător auto și navigator. Doamnele și domnișoarele care 
doresc să-și demonstreze curajul și îndemânarea la volan 
pot depune cererea de înscriere până în data de 28.05., ora 
13, la sediul ACR Deva, plătind o taxă în valoare de 64.000 lei. 
Până în prezent și-au exprimat dorința de a participa la raliu 
cca 20 de echipaje din mai multe județe ale țării, precum și 
multipla campioană mondială la gimnastică Lavinia Miloșovici.

Sosirea echipajelor, clasamentul provizoriu și definitiv, 
precum și festivitatea de premiere vor avea loc la Vața. 
Fericitele câștigătoare ale concursului precum și Miss “Raliul 
Frumuseții" vor beneficia de premii constând în bani, obiecte, 
materiale sportive, diplome și medalii oferite de organizatori. 
“Fondurile pentru premii sunt asigurate din cotizațiile membrilor, 
sponsorizări și alte activități proprii Asociației cultural-spor
tive Telecom. Această acțiune nu este făcută din creșterile 
impulsurilor telefonice”, a ținut să precizeze, spre finalul 
conferinței, dl Virgil Popovici, Asociația cultural-sportivă 
Telecom Deva.

%

străine pentru copii. 
Italiană. Engleză 15.35 
Sailor Moon (d.a) 16.00 
Grecia (s, ep. 50) 17.00 
Gimnastică ritmică 19.10 
Arhive românești 19.40 
Dreptul la adevăr 20.00 
Căsuța din prerie (s, ep. 36)
22.45 Prietenul nostru 
comun (s, ep. 2)

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 Camila (s, ep. 87, 88) 
19.00 Observator 20.00 
Reflex ucigaș (f. SUA1989)
21.30 Baywatch Nights (s, 
ep. 30) 22.15 Observator
22.45 Viitorul începe azi (s, 
ep. 57)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 10.00 

datorie totală de 819 miliarde 
de lei, a făcut 146 de 
deconectări ale unor 
operatori economici a căror 
datorie cumulată nu depășea 
112 miliarde de lei și, 
prudentă, a limitat doar 
furnizarea energiei electrice 
la 134 de mari consumatori, 
care datorează, cumulat, 
1600 de miliarde de lei. După 
cum se vede, “biciul” pentru 
cei mici, “zăhărelul" pentru 
cei mari. Din “ieșirile” la rampă 
ale unor oameni cu decizie în 
CONEL a rezultat că 
supraviețuirea CONEL este 
strâns legată de capacitatea 
de a-și încasa creanțele. 
Pentru CONEL, 1999 este un 
an în care o parte din 
creditele angajate devin 
scadente, obligând Compania 
la suportarea unor cheltuieli 
suplimentare în condițiile în 
care în primele patru luni ale 
acestui an consumul de 
energie electrică a scăzut 
față de aceeași perioadă a 
anului trecut cu 9,1 la sută. 
Ce se va întâmpla dacă marii 
datornici nu vor plăti ? Va 
urma reforma. Din păcate, nu 
una rezultată ca urmare a 
unui proces controlat, ci una 
“de-a bușilea”, în care 
disponibilizările angro și 
privatizările pe doi bani vor fi 
nedorite ingrediente.

Tânăr și neliniștit (r) 11.00 
Melrose Place (r) 11.45 
Mercenarii (r) 12.30
Adevărul gol-goluț (s) 
13.00 Știrile PRO TV 13.05 
Hercule (s) 13.45 Xena, 
prințesa războinică (s)
14.30 Planeta fantastică 
(s) 15.00 Oglinda timpului 
(s) 15.30 Familia Bundy (s) 
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
16.45 Ștrengărița (s) 17.30 
Știrile PRO TV 18.00 
Dreptul la iubire (s) 18.45 
Știrile PRO TV 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Corbul, 
înger negru (s, ep. 9) 21.30 
Commando (f.a. SUA 
1985) 23.20 Urmărire 
generală

ACASĂ
7.00-12.30 Filme și 

seriale (reluări) 14.15 Maria 
(s) 15.00 Milady (s/r) 16.00 
Guadalupe (s) 17.00 Viața 
noastră (s) 17.50 Dragoste 
și putere (s) 18.50 Inger

CHF România
(Urmare din pag. 1)

Europeană, Carmen Gergely - 
inspector Biroul de Integrare 
Europeană, iar din partea CHF 
România : Mattew Lovick - 
director CHF România, Jesse 
Fripp - director adjunct CHF 
România, Adrian Ciulea - director 
programe credite CHF România, 
Florin Covaciu - director 
sucursală Hunedoara a CHF 
România.

Am solicitat detalii despre 
CHF și despre întâlnirea de la 
Deva dlui director Florin Covaciu.

- Die director, spuneți-ne în 
primul rând dacă a fost utilă 
întâlnirea de la Prefectură?

- A fost o întâlnire utilă 
pentru noi pentru că ne-a dat 
posibilitatea de a expune 
programul regional de suport 
pentru administrația publică 
locală al USAID, pe de o parte, 
iar pe de altă parte am putut să 
arătăm ce dorim să facem pe 
viitor în județul nostru.

- in context, ce planuri de 
viitor are CHF în județul 
Hunedoara ?

- Ne dezvoltăm continuu și, 
dat fiind că preconizăm ca 
suma disponibilă pentru 
programul de împrumuturi către 
IMM în zona de vest a țării să fie 
de 2 milioane USD, sigur că 
volumul creditelor acordate în 
județul Hunedoara va crește. De

Soarta fiecărui copil
(Urmare din pag. 1) 

în tabere, Ministerul Educației 
Naționale virând în contul 
administrației taberelor 
diferența la alocația de hrană 
zilnică. Acum ministerul nu 
mai face acest lucru iar 
direcția nu poate conta pe 
sponsorizări. De aceea s-a 
decis ca această casă, cu o 
așezare frumoasă și alte 
facilități, având în apropiere 
obiective istorice, religioase 
și turistice, să devină tabără 
pentru copiii din centrele de 
plasament.

Transformarea acestui 
centru in tabără are și alte 
motivații. Fiind foarte mare și 
singurul doar pentru băieți, 
aici s-a format un nucleu de 
răzvrătiți greu de stăpânit. 
După desființarea sa băieții 
vor fi repartizați altor centre, 
în funcție de locul unde mai au 
frați sau pentru a fi mai 
aproape de părinți, unii vor 
pleca în județele lor sau vor fi 
plasați în familii. Nici unul din 
copiii de la Baia de Criș nu va 
rămâne pe drumuri. Și, din 
discuțiile purtate, a reieșit că 

sălbatic (s) 19.30 Căsuța 
poveștilor 20.15 Celeste se 
întoarce (s) 21.00 Minciuna 
(s, ep. 57) 21.50 Milady (s)
22.45 Umbre și ceată (tragi
co. SUA 1992)

PRIMA TV
7.00 Ultima ediție 

(talkshow/r) 9.00 Capsula 
de oxigen 13.00 Nimeni nu 
e perfect (s) 14.00 Jerry 
Springer Show 15.00 
Atingerea îngerilor (s) 
16.00 Celebri și bogați (s) 
17.00 Maria Mercedes (s) 
18.00 Știri 18.50 Real TV 
19.00 Camera ascunsă 
(diy.) 19.30 Viper (s, ep. 33) 
20.20 Alegeți filmul! 22.20 
Știri

HB®
10.00 Pasiune

incendiară (co. romantică 
SUA 1991) 11.45 Țintă vie 
(f. a. SUA 1994) 13.15 
Sugartime (dramă SUA 

asemenea avem în program un 
proiect de asistență acordată 
ONG pentru ca acestea să se 
dezvolte și să devină, în timp, 
autosustenabile, pentru a fi un 
partener real în relațiile cu 
autoritățile locale.

- Cum au primit autoritățile 
locale programele CHF pentru 
județul Hunedoara?

- Cu o mare deschidere și 
cu încredere. Oricum noi am 
mai colaborat cu Prefectura și 
Primăria Deva, iar sprijinul dat 
nouă, în implementarea 
programului de împrumuturi 
locative, de către dl primar 
Mircia Muntean, a fost 
substanțial. De aceea în 
perioada imediat următoare se 
va acorda primul credit locativ.

- De unde se pot obține 
detalii despre programele de 
împrumuturi ale CHF?

- Pentru împrumuturile 
către IMM detaliile și 
formularele de solicitare de 
împrumut se găsesc la sediul 
Centrului de afaceri Master din 
Deva - partenerul nostru 
numărul unu în Deva, care de 
altfel face și preselecția 
solicitării de împrumut, iar 
pentru creditele locative la 
sediul Uniunii asociațiilor de 
proprietari și locatari Deva, la 
primărie sau la sediul CHF 
Deva.

mulți copii doresc să fie 
impreună cu frații lor în alte 
centre.

Există o variantă 
propusă de o fundație 
franceză care ar putea 
susține financiar 25 de copii 
mici. însă nu există un 
răspuns oficial în acest 
sens. Dar dacă propunerea 
se va materializa, atunci se 
vor păstra două module, 
separat de tabără. 
Deocamdată insă personalul 
(format din 54 de oameni) se 
zbate să-și păstreze 
posturile, în special cele 6 
persoane a căror 
disponibilizare nu a putut fi 
făcută întrucât de 2 luni de 
zile sunt în concedii 
medicale. Fiind oameni din 
zonă au și gospodării, dar nu 
se împacă deloc cu gândul 
că-și pierd serviciul. Din 
rațiuni financiare în primul 
rând Direcția Județeană 
pentru Protecția Drepturilor 
Copilului trebuie să facă 
această mișcare. Iar grija sa 
principală a fost soarta 
copiilor, apropierea lor, 
acolo unde este cazul, de 
frați și de familie.

1995) 15.00 Franklin 
(d.a) 15.30 Cei trei Ninja 
(f.a. SUA 1995) 17.00 
Jumanji (f.a SUA 1994)
18.45 Războinicul de pe 
str. Waverly (SF SUA 
1997) 20.30 Dacă
zidurile ar vorbi... 
(dramă SUA 1996) 
22.15 Shame (f.a. SUA 
1994)

PRO TV - DEVA
06.40-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 
07.00 ■ 10.00 “Bună 
dimineața, PRO TV e al 
tău!” (coproducție cu 
stațiile locale) 10.00-10.45 
Program comercial PRO 
TV Deva 17.30-18.00 
Știrile PRO TV (copro
ducție) 23.15-23.25 Știri lo
cale

Redacția nu-șl asumă 
modificările ulterioare intervenite 

.in programele posturilor TV.

Vineri, 28 mai

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Veți avea o aventură 
pentru că acționați după 
principiul “în dragoste 
nu se ratează nici o 
ocazie”. Discreție
maximă, altfel veți avea 
probleme.

O TAUR
(21.IV - 21.V)
Schimbări specta

culoase pentru cei 
născuți în a doua decadă, 
care sunt mai receptivi 
și mai silitori la serviciu.

O GEMENI 
(22.V - 21.VI)
In curând veți cheltui o 

sumă considerabilă de 
bani. E posibil să vă 
îndrăgostiți din nou. 
Mulți vă au în atenție 
pentru caracterul dv 
deosebit.

O RAC
(22.VI - 22.VII)
Având predispoziții să 

fiți autoritari, în ultimele 
zile ați suferit din cauza 
confruntărilor din 
familie. Cu răbdare vă 
veți recâștiga poziția.

O LEU 
(23.VII - 22.VIII)
O știre vă redă 

încrederea și elanul. în 
curând veți profita de 
talentul și pregătirea dv 
profesională. Nu dema
rați noi tranzacții 
financiare.

O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Plătiți unele datorii, nu 
le acumulați ca să nu 
ajungeți în situații 
neplăcute. Sunt posibile 
probleme în dragoste.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)

Trebuie să luați o 
decizie bună ca să nu 
regretați la sfârșitul 
săptămânii. Ascultați 
glasul inimii și veți găsi 
o soluție.

O SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Sunteți mai sensibili și 
obosiți, nu aveți chef de 
nimic dar vă străduiți să 
nu faceți gafe. O Balanță 
vă face fericiți.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Nativii din noiembrie 
sunt mulțumiți, în 
schimb cei din 
decembrie pot avea 
conflicte la locul de 
muncă. Nu luați decizii 
importante.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Problemele de serviciu 
vă interesează mai puțin 
ca până acum. Aveți un 
nou partener alături de 
care petreceți clipe 
fericite.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Munca este pe prim 
plan, nu atât pentru bani 
cât pentru recu
noașterea valorii dv. Din 
cauza muncii neglijați 
familia, ceea ce nu e 
bine

O PEȘTI 
(19.11 ■ 20.1)
Sunteți mulțumiți și 

fericiți pentru că relația 
cu partenerul e în 
siguranță. Munca merge 
mai încet dar terminați 
totul la timp.

jiegescei»
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DIVIZIA 82

Vega Deva - Chimica 
Târnăveni *1-0

Ne așteptam să participăm la un meci palpitant, 
antrenant, în care ambele formații (datorită situației în 
care se află în clasament) să lupte din răsputeri 
pentru cucerirea punctelor puse în joc. Și nu putem 
spune că,cele două combatante nu s-au străduit sâ- 
și pună în valoare posibilitățile lor, dorind să obțină un 
rezultat cât mai bun. Numai că nici gazdele - de la 
care ne-am așteptat cu totul la altceva - nici oaspeții 
n-au reușit să demonstreze că sunt două echipe 
divizionare B. în prima repriză, fără să strălucească, 
gazdele au avut superioritate, dominând jocul, pe
rioadă în care au și reușit înscrierea golului. Prima 
fază fierbinte s-a petrecut în min.4 la poarta lui 
Cibotaru, Pusztai ratând intercepția balonului de la 4 
metri de linia porții. Devenii răspund prompt și Naniu 
reia de la 16 metri mingea peste transversala porții 
apărate de Chebuțiu. Devenii insistă pe atac, dar 
acțiunile lor nu sunt coordonate, se greșește mult la 
construcția jocului, pasele nu aveau adresă, mingile 
erau trimise de multe ori la întâmplare, apărătorii

v

adverși respingând balonul și ei cu putere cât mai 
departe de propriul careu. în prima parte a meciului 
am notat două situații periculoase create de Răican 
în min.8 și 11. Tot Răican s-a aflat la originea unei 
acțiuni de la 2-3 metri de poartă, în min. 26, când în 
lupta pentru balon cu Maier și Chebuțiu, fundașul 
Maier îl împinge pe înaintașul central devean și 
arbitrul M. Stoica acordă lovitură de la 11 m, pe care 
o transformă Tănasă și tabela de marcaj se mo
difică: 1-0 pentru Vega Deva. Până la pauză, în min. 
36, Zanc a ratat dintr-o poziție excelentă încă un gol.

După pauză, oaspeții îndrăznesc să ‘‘urce" 
deseori în atac, să încerce egalarea. Pe măsură ce se 
scurgea timpul, lupta se încrâncena. Oaspeții în
cercau, cu mingi trimise în adâncime, să penetreze 
apărarea deveană și de 2-3 ori au fost aproape de a 
înscrie. Gazdele au avut și ele 2 ocazii rarisime de a- 
și mări avantajul în minutele 86 și 88, dar au ratat 
incredibil. Una peste alta e bine că s-a încheiat partida 
cu o victorie meritată a gazdelor care contează mult 
pentru obiectivul echipei: salvarea de la retrogradare.

Vega: Cibotaru, Bosânceanu, Grosu, Luca, 
Zanc, Băncilă, Popa, Tănasă (66 Căldăraru), 
Costăchescu, Răican, Naniu (46 Popovici).

Sabin CERBU <

“X

. O DIVIZIA A .tir DIVIZIA 32}
Rezultatele etapei a 32-a: "U” Cluj - FC 

Argeș 2-1; Univ. Craiova - FC Onești 4-2; Olimpia 
S.M. - CSM Reșița 1-3; Astra PI. - Rapid 1-5; 
Oțelul Gl. - Farul 2-1; Gloria Bistrița - Ceahlăul P.N. 
4-2; Dinamo - Petrolul 3-1; Foresta - FCM Bacău 
0-1; FC Național - Steaua 0-1.CLASAMENTUL

1
3
6

10
8

12
14
12
15
14
16
15
15
18
14
20
24
25

1. RAPID
2. Dinamo
3. Steaua

FC Argeș 
FCM Bacău 
Oțelul Gl.
FC Național 
Petrolul 
Ceahlăul P.N.

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

5
4
8
4
8
3
1
5
4
6
4
6
6
3

11
6
4
4

Etapa viitoare: FC Onești - “U" Cluj;-Faiul - FC 
Argeș; Ceahlăul - Dinamo; FCM Bacău - FC Național; 
Petrolul - Foresta; Steaua - Olimpia; CSM Reșița - 

jAstra; Rapid - U. Craiova; Oțelul - Gl. Bistrița.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Astra PI. 
Farul C-ța 
Univ. Craiova 
Gl. Bistrița 
FC Onești 
CSM Reșița 
Foresta 
"U” Cluj 
Olimpia S.M.

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

26
25
18
18
16
17
17
15
13
12
12
11
11
11
7
6
4
3

74-17
93-25
58-30
53-37
40-34
46-31
58-47
48-43
51-53
38-37
34-47
43-48
51-58
48-62
33-58
30-57
18-82
20-69

83
79
62
58
56
54
52
50
43
42
40
39
39
36
32
24
16
13

Rezultatele etapei a 31-a: ASA Tg. Mureș - 
Drobeta 1-2; FC Baia Mare - UTA 1-3; Gaz Metan - 
Min. Motru 3-1; Vega Deva - Chimica Târnăveni 1- 
0; ARO - Corvinul 3-0; Apulum A.l. - Poli Timișoara 
2-1; Jiul - FC Bihor 6-2; Inter Sibiu - Unirea Dej 3-0; 
Extensiv Craiova - Dacia Pitești 3-0.CLASAMENTUL

4
8

10
11
12
14
15
14
14
14
15
16 
15
15
16 
16 
15 
17

1. EXTENSIV
2. UTA Arad
3. ARO C-lung

FC Bihor 
Gaz Metan 
Inter Sibiu 
ASA TG. Mureș 
Poli Timișoara 
Corvinul 

10.
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

DIVIZIA C3: PE MUCHIE DE CUȚIT

AURUL BRAD - GLORIA REȘIȚA
Ieșită complet din cărțile 

promovării, Gloria Reșița a ve
nit la Brad hotărâtă să-și a- 
pere blazonul de fostă divi
zionară B. Dar elevii pregătiți 
de Virgil Stoica își doreau la 
rându-le victoria pentru a avea 
un final de sezon liniștit, astfel 
că jocul a fost foarte disputat.

în prima repriză, ambele e- 
chipe și-au luat măsuri supli
mentare în apărare, practicând 
un marcaj foarte strâns, fazele 
de poartă finalizându-se astfel 
în cele mai multe cazuri cu șu- 
turi de la distanță. Unicul gol a

fost înscris în minutul 37 de 
Aslău, mijlocașul brădean pă
trunzând decis pe culoar după o 
inspirată pasă a lui Lazăr și în
scriind la colțul lung: 1-0.

în repriza secundă s-a jucat 
pe contre, spre final oaspeții pro
fitând de oboseala jucătorilor gaz
dă și forțând egalarea.

De apreciat ambiția cu care au 
evoluat ambele echipe, calitatea 
partiturilor tactice propuse de cei 
doi antrenori și ritmul bun de joc 
pe care l-a avut partida.

Arbitraj cu scăpări al brigăzii 
orădene formate din Dorin Mo

l-O
dura la centru și Alex. Nagy și 
Florin Buturca - asistenți.

AURUL: Căprărescu - Go- 
moi, Filipaș (80 Toderiță), 
Neagu (74 Șimon), Frandeș - 
Văcaru (cpt.), Stoica, Aslău, 
Lupea (2 Achim) - Mihăilă, 
Lazăr.

GLORIA: Toader (46 An- 
gheloiu) - Dumitru, Tuluc, 
David, Boterez, Costescu, 
Curală (1 Bercseni), Decu- 
seară (65 Ababi), Ciurea ■ 
Zahariuc, Sevastița.

Ciprian MARINUȚ

DIVIZIA C3
Rezultatele 
etapei a 34- 
a: Petrolul 
Stoina - Min.

Berbești 1-2; FI. Moreni - Min. Certej 3-0; Forest. 
Stâlpeni - Constr. Craiova 2-0; Progr. Caracal - Petr. 
Drăgășani 2-3; Aurul Brad - Gloria Reșița 1-0; Șoimii 
Sibiu - Min. Lupeni 3-0 (neprezentare); Bere Craiova 
- Pandurii Tg. Jiu 2-1; Record Mediaș - FI. Vâlcea 0- 
5; Min. Mătăsari - Min. Uricani 3-1; Al. Slatina - Petr. 
Țideni 3-1. CLASAMENTUL

ARBITRII SI OBSERVATORII- 
ETAPA DIN 30 MAI 

DIVIZIA D
MET. CRIȘCIOR - MIN. BĂRBĂTENI, arbitri:

Adrian Costea, M. Brândușa și R. Stanca, obs. 
Doru Toma.

PARÂNGUL LONEA - CIF ALIMAN: Adrian
Radu, C. Danciu și C. Petrean, obs. Emil Muntean.

MIN. GHELARI - VICT. CĂLAN: Cristian
Lazăr, M. Irimuș și Gh. Negrea, obs. Lazăr 
Kelemen.

DACIA ORÂȘTIE - CONSTR. HUNED :
Daniel Dudaș, I. Filipoiu și Cr. Kuszai, obs. Stan 
Hanzi.

MIN. TELIUC - CFR MARM. SIMERIA:
Zoltân Gergely, V. Gherghel și I. Clinei, obs. 
Marian Dima.

mai: Min. Certej - Progresul Caracal; Pandurii Tg. 
.Jiu - Aurul Brad.

1. BERE CRAIOVA 34 27 6 1 76-20 87
2. FI. Vâlcea 34 24 4 6 91-38 76
3. Șoimii Sibiu 34 21 10 3 79-29 73
4. Gloria Reșița 34 18 6 10 63-35 60
5. Pand. Tg. Jiu 34 18 3 13 65-35 57
6. Min. Certej 34 16 6 12 65-49 54
7. Al. Slatina 34 15 3 16 71-71 48
8. Petr. Stoina 34 15 2 17 62-62 47
9. FI. Moreni 34 13 7 14 59-54 46
10. Aurul Brad 34 14 4 16 56-52 46
11. Min. Uricani 34 15 0 19 69-73 45
12. Constr. Cr. 34 14 2 18 56-55 44
13. Petr. Țicleni 34 14 2 18 48-72 44
14. Min. Berbești 34 13 5 16 52-71 44
15. Min. Mătăsari 34 12 4 18 36-46 43
16. Petr. Drăgăș. 34 13 2 19 41-63 41
17. Forestierul 34 13 1 20 48-71 40
18. Min. Lupeni 34 12 3 19 45-78 39
19. Progr. Caracal 34 7 5 22 38-86 26
20. Record 34 5 5 24 39-97 20

în etapa viitoare a 35-a sâmbătă, 29

5
5
4
5
4
3
2
4
4
5
4
3
5
5
4
4
6
4

Etapa viitoare: Drobeta - Jiul;
Apulum A.l.; Corvinul - Gaz. M.; Poli Timiș. - ARO; 
Dacia - ASA Tg. M.; Un. Dej - Extensiv; UTA - Inter; 
Chimica - FC Baia M.; Min. Motru - Vega Deva.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Drobeta Tr.S. 
Min. Motru 
Jiul Petroșani 
Chimica Târn. 
Vega Deva 
Dacia Pitești 
Apulum A.l. 
FC Baia Mare 
Unirea Dej

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

22
18
17
15
15
14
14
13
13
12
12
12
11
11
11
11
10
10

81-26
65-35
56-40
40-38
53-46
46- 41
40- 41
49-37
47- 52
41- 46
41- 51
36- 53
34-49
31-57
42- 51
37- 52
39-48
41-56
FC Bihor -

71
59
55
50
49
45
44
43
43
41
40
39
38
38
37
37
36
34

,z

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
UNIREA VEȚEL - SANTOS BOZ: Vasile 

Capotescu, E. Magyari, C-tin Dănilă, obs. Petru 
Spărios.

GL. GEOAGIU - CASINO ILIA: Marin 
Ormenișan, Ed. Kovâcs, M. Lucaci, obs. Alex. 
Groza.

VICT. DOBRA - ENERGIA DEVA: Sorin 
Ciotlăuș, C-tin lordache, C. Bolfoș, obs. Sever 
Bogdan.

CONNEX te cheamă la START

Ci

«9
Ă

UN START
PENTRU O CURSA LUNGA

Dacă vrei să fii învingător, regula numărul unu este să intri în cursă cu orice preț. 
CONNEX ți-a pregătit însă un tarif special. Pentru ca tu să iei startul fără eforturi.

Acum poți porni pe drumul comunicării cu numai 5$. Este cel mai ieftin abonament 
și e un start pentru o cursă lungă alături de CONNEX.

Tariful pentru apeluri în rețeaua CONNEX este de numai 0,10$/min.
Și tot de la CONNEX ai o ofertă promoțională excepțională: 

conectare gratuită pentru totdeauna și abonament gratuit 
pe două luni*.

*Oferta este valabilă până la 30 iunie. Prima și a treisprezecea lună.

Viitorul Sună Bine

1
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Liceul Teoretic
„Avram lancu99

De mai multe decenii 
Liceul Teoretic „Avram lancu” 
din Brad este cea mai repre
zentativă instituție de 
învățământ a zonei. înființat în 

anul 1869 ca primă școală 
medie românească a ținutului, 
liceul brădean este al cincilea 
din Transilvania. Construcția 
clădirii a început în anul 1914, 
însă din cauza războiului 
lucrările au fost întrerupte, fiind 
finalizate de-abia în anul 1922. 
Așa după cum ne mărturisea 
dl. profesor Stelian Circo, 
directorul instituției, înainte de 
începerea construcției au fost 
vizitate instituții similare de 
prestigiu din Austria și Ungaria 
pentru ca proiectanții să se 
poată inspira desenând o 
clădire cât mai frumoasă.

în prezent 640 de elevi din 

toată zona Brad învață la 
„Avram lancu”, de buna lor 
pregătire ocupându-se 32 de 
cadre didactice titulare. De 
altfel, rezultatele foarte bune 
de la olimpiadele și con
cursurile școlare pot spune 
multe despre calitatea actului

de învățământ de aici. 61 
elevi au participat la fazele 
județene ale olimpiadelor, 4 
dintre ei ajungând chiar în fi
nalele naționale. Au fost ob
ținute la nivel județean 3 premii 
1,3 premii II, 6 premii III, 5 premii 
speciale, precum și 15 
mențiuni. Un premiu și o men
țiune au fost obținute și la faza 
națională. Impresionant este și 
numărul celor admiși în in
stituțiile de învățământ superior 
din țară: “Am avut elevi care au 
intrat printre primii la cele mai 
bune facultăți din țară”, spune 
cu mândrie dl. Circo.

Din anul 1995 a fost reluat 
un important eveniment în 
viața școlii, Maialul. Tradiția 
sărbătoririi școlii, așa-numitul 
Maial, datează de multă vreme, 
ea fiind însă întreruptă de către 
autoritățile comuniste. Maialul 
are loc anual în preajma zilei 
Sfinților împărați Constantin și 
Elena. în acest an invitatul de 

onoare al sărbătorii a fost 
Liceul „Inochentie Micu Klein” 
din Blaj, 40 de elevi și 10 
profesori fiind invitații brădenilor.

de

Au avut loc mai multe activități 
organizate sub genericul 
„Despărțiri dar împreună”. A 
fost o sesiune de comunicări, 
un program artistic, întreceri 
sportive, vizite la câteva dintre 
obiectivele turistice ale zonei.

Resursele financiare 

limitate, situație comună ma
jorității instituțiilor de învățământ 
din România, au condus la

mai tot timpul plin. Și sala de 
mese este deseori închiriată, 
obținându-se și de aici sume 
importante. „Trebuie să ne 
descurcăm cum putem, iar 
închirierea spațiilor este o 
sursă excelentă de finanțare”, 

spune dl. director. Părerea 
domniei sale în legătură cu 
finanțarea învățământului este 
însă foarte clară. La fel ca și în

Tradiție și modernitate
găsirea de soluții alternative 
pentru a rotunji fondurile. 
Soluția salvatoare a venit prin 
închirierea unei părți a 
căminului liceului. Practic, din 
cele 140 de locuri în cămin, 
elevii nu ocupă mai mult de 36. 
Ca urmare, căminul a fost 
compartimentat, a fost făcută 
o intrare separată numai pentru 
elevi, camerele nefolosite de 

elevi fiind transformate într-un 
mini-hotel. Afacerea este foarte 
bună având în vedere că în 
Brad nu este decât un singur 

hotel, cel al pieței, minihotelul 

având deci mare căutare; 
prețurile sunt rezonabile fiind

multe dintre țările vestice, 
învățământul trebuie susținut 
direct de către guvern, și nu 
lăsat la voia consiliilor locale 
care oricum nu au bani. Totuși, 
restructurarea din învățământ 
este în plină desfășurare așa 
că este posibil ca legislația să 
se modifice din nou în 

momentul când se va vedea 

că actuala formă nu este 
viabilă. Un lucru cert - ceea ce 
face cu brio conducerea de la 

„Avram lancu” - este acela că 
situația actuală te pune în 

postura de a căuta soluții, de a 
te „descurca" pentru a putea 
supraviețui ca instituție.

viata devine tot
mai aspră!
Lipsa banilor de la buget 

are implicații deosebite până și 
în cele mai delicate sectoare 
sociale. Dramele pe care le 
trăiesc o parte însemnată 
dintre semenii noștri se 
accentuează pe zi ce trece, 
iar șansele unei rezolvări par 
tot mai îndepărtate.

Astfel, soarta persoanelor 
în vârstă, mai cu seamă cele 
care își trăiesc ultima parte a 
vieții în căminele de bătrâni, 
este tot mai aspră. Alocația 
zilnică pentru hrana unei 
persoane este simbolică la 
prețurile actuale, iar salariile 
personalului sunt acoperite 
numai până în luna august.

La Căminul de bătrâni din 
Brad își duc zilele 40 de 
persoane dintre care cinci sunt 
din afara județului. Directorul 
Căminului de bătrâni Brad, dl 
Gheorghe Circo, este de 
părere că multe dintre 
actualele probleme ce există în 
căminele de bătrâni s-ar putea 
rezolva mai ușor dacă 
acestea ar fi trecute în 
subordinea Secretariatului de 
Stat pentru persoane cu 
handicap - măsură ce ar 
determina o conducere unitară 
a acestei activități.

în prezent, din punct de 

vedere organizatoric, 
activitatea este coordonată de 
către ISTPH, iar financiar de 
către Primărie, care este 
principalul ordonator de 
credite.

O nouă revedere la nivel 
central a activității din acest 
sector, mai este de părere 
directorul Căminului de bătrâni 
din Brad, ar fi benefică și ar 
putea îmbunătăți soarta 
oamenilor de aici.

REDUCEREA NUMĂRULUI DE 
VIZITATORI SE DATOREAZĂ 
RECESIUNII ECONOMICE

Muzeul Aurului este - o 
știm cu toții - o instituție 
reprezentativă nu doar pentru 
municipiul Brad, ci pentru 
întreg județul Hunedoara. Aflat 
sub patronajul S.M. Barza, 
muzeul a fost și este una 
dintre vitrinele de prezentare a 
activității minerești a zonei.

condus firește și la reducerea 
numărului celor dornici de a 
vizita muzeul.

Așa după cum spunea dna 
Ursoi, muzeul se remarcă prin 
cele peste 2000 de exponate, 
partea mineralogică ieșind în 
evidență datorită diversității de

Hln anul 1997, un grup 
de 52 de persoane pro
venite în cea mai mare 
parte din rândul celor 
disponibilizați pe cele
brele Ordonanțe 9 și 22 
au pus bazele unei so
cietăți pe acțiuni “ACO 
97”, cu capital integral 
privat cu scopul de a 
identifica lucrări și de a- 
și asigura pâinea pentru 
ziua de mâine. Lucrurile 
s-au înnădit mai greu la 
început, dar prin multe 
căutări s-au identificat 
diverse lucrări care dau 
o perspectivă cât de cât.

Recent, în cadrul 
societății brădene s-au 
manifestat mai multe 
nemulțumiri din partea 
persoanelor angajate pe 
o perioadă de șase luni 
în baza unui program 
stabilit de comun acord 
între MMPS, Primărie și 
“ACO 97”.

IIIn urma demarării 
acestui program în care

au fost angajați numai la 
Brad 155 de oameni, iar 
pe total zonă peste 300, 
s-a stabilit efectuarea 
unor lucrări în interes 
comunitar.

Nemulțumirea care a 
apărut în rândul 
angajaților de la “ACO 
97” Brad derivă din 
întârzierile privind plata 
salariilor. Oamenii cer să 
li se dea avans și apoi 
rest de plată după în
cheierea lunii. Directorul 
societății brădene, dl 
inginer Vasile Savu, ne-a 
precizat că acest lucru 
nu este posibil pentru că 
documentația privind re
alizările pe luna trecută 
se depun la Deva după 
încheierea acesteia, până 
în 10, apoi urmează un 
timp de verificare de câ
teva zile la AJFOP Deva 
(până pe 17 ale lunii), 
după care se face plata. 
Necazul cel mai mare 
derivă din faptul eă banii

ajung la Brad după ce 
parcurg șapte verigi, fapt 
ce înseamnă 8-10 zile, iar 
în această situație, 
angajații de la “ACO 97” 
SA Brad nu pot să-și ia 
banii mai repede de 24- 
26 ale lunii.

Persoane din con
ducerea societății ne-au 
mai precizat că actualul 
sistem de lucru ce 
vizează mișcarea banilor 
de la AJFOP - Trezorerie 
- bănci și apoi la societate 
este “criminal”. “Nu este 
posibil, s-a mai spus, ca 
banii să facă atâtea zile 
de la Deva până la Brad, 
situație care complică 
mult lucrurile, iar oamenii 
pe bună dreptate au 
motive să fie îngrijorați 
de situație.”

Cu toate că de
contările din sistemul 
bancar reprezintă un 
cancer al mecanismului 
econom ico-financiar,

Desigur că exponatele aflate 
în colecțiile de aici nu 
reprezintă doar zona minieră 
Brad, ci au fost achiziționate și 
diverse roci din exploatările 
miniere de pe teritoriul țării și 
din străinătate. Muzeul are și o 
parte istorică reprezentată de 
obiectele care atestă prezența 
strămoșilor noștri pe aceste 
meleaguri, precum și o sală în 
care este reprezentată e- 
voluția mineritului și a uneltelor 
de minerit din Munții Apuseni.

Dna tehnician geolog Ana 
Ursoi ne mărturisea că 
numărul de vizitatori a scăzut 
mult față de perioada 
anterioară anului 1990. Este 
adevărat însă că foarte mulți 
străini continuă să vină pentru 
a vedea impresionanta 
colecție de aici. „Este greu să 
ai pretenția de a atrage un 
număr însemnat de turiști, 
când nu le mai poți oferi și 
altceva în afară de vizitarea 
muzeului; trebuie să mai 
existe și alte obiective turistice 
pentru a face oferta atractivă. 
Și, pe lângă toate astea, este 
nevoie să poți asigura niște 
condiții minime de igienă, or, 
noi aici nu putem pune la 
dispoziție nici măcar o toaletă 
cumsecade din cauza lipsei 
apei."

în ceea ce privește 

vizitatorii români, situația este 
puțin diferită. Recesiunea 
economică, posibilitățile 
financiare tot mai limitate au

specii minerale. Muzeul 
Aurului este adăpost pentru 
câteva piese extrem de rare 
și de o valoare inestimabilă. 
Spre exemplu, una dintre cele 
două șopârle de aur a 
reprezentat țara noastră la 
expoziția universală de la 
Paris din anul 1938. Tot aici se 
află cel mai mare cristal de 
aur din lume, el având forma 
unui dodeeaedru. Unicate sunt 
și câteva mostre de 
zăcăminte în forme dintre cele 
mai diverse: cățeluși, rățuște, 
steagul dacilor etc. De 
asemenea, există aici și unele 
minerale identificate pentru 
prima oară în lume pe teritoriul 
țării noastre. Câteva dintre 
acestea, cum este cazul 
Silvanitului, sunt extrem de 
rare.

,,Din păcate nu știm să 

valorificăm oportunitățile și 

cred că aici exemplul cel mai 

bun este cel referitor la 

atelierul de prelucrare a mi

neralelor pe care l-am avut și 

care acum nu mai produce. 

Dar, un întreprinzător 

particular s-a apucat deja să 

prelucreze și să confecționeze 

obiecte de artizanat pe care 

apoi le valorifică la un preț bun. 

Noi nu mai știm să facem așa 

ceva, din păcate", concluzionează 

dna Ursoi.

RE MOWNALAÎ 

având în vedere numărul 
mare de zile în care ajung 
banii la destinații, acesta 
nu este singurul bolovan 
în viața unei societăți 
comerciale.

Bunăoară, în februarie 
1998, “ACO 97” a 
executat la Grupul Școlar 
din Gurabarza mai multe 
lucrări de reparație în 
valoare de 80.140.800 de 
lei, bani care nu s-au 
plătit. Stupid, dar a- 
devărat că pentru aceste 
lucrări efectuate pentru o 
instituție a statului român 
și neonorate din motive 
pe care nu le discutăm, 
tot statul român vine și 
calculează penalități 
pentru neplata efectelor 
fiscale ce derivă din va
loarea lucrărilor facturate 
(dar neîncasate), pe
nalități în sumă de peste

100 de milioane de lei, 
dintre care numai la TVA 
97 de milioane, fapt care 
duce unitatea brădeană 
într-o situație deosebită. 
Ne abținem să facem 
comentarii pe moment la 
această sfidare pe care o 
promovează instituțiile 
bancare - instituții care 
țin cu dinții de bani și își 
sfidează clienții cu bună 
știință, de la care iau 
comisioane zdravene.

(Ilar, în loc de final, să 

mai amintim aprecierea 
unui lucrător de la “ACO 
97” care spunea că “în 8- 
10 zile banii îi aduceai și 
cu roaba.”

Trist, dar adevărat!

Pagină realizată de 
Comei POENAR, 
Andrei NiSTOR
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Din motive oarecum expli
cabile, această rubrică a avut 
parte mai puțin de tema... teorie 
literară. De aceea, în rândurile 
care urmează voi încerca să mă 
ocup de o recentă apariție edi
torială al cărei autor este Paul 
Cornea, nume care, multora din
tre cititori, nu le spune mare 
lucru. în atare situație, o scurtă 
notiță bio-bibliografică mi se pare 
că ar putea fi utilă. Deci (celebrul 
“deci"!): autorul acestei cărți s-a 
născut la București în urmă cu 
aproape 75 de ani, la 3 noiem
brie 1924; a debutat editorial cu 
volumul Studii de literatură mo
dernă - cercetări asupra litera
turii române din secolul al 19. 
ESPLA, 1962, după care a mai 
publicat: monografia Anton 
Pann (1964), De la Alexandres- 
cu la Eminescu (1966), Originile 
romantismului românesc (1972), 
Oamenii începutului de drum. 
studii Și cercetări pașoptiste

rară în cultura românească 
(1978), Regula jocului. Versantul 
colectiv al literaturii (1980), Iți- 
nerar printre clasici (1984), 
Semnele vremii (1985), Aproa
pele si deoartele (1990) etc. Și, 
desigur, această Introducere în 
teoria lecturii, apărută în primă 
ediție în urmă cu 11 ani... Poate 
părea obositoare această înși
ruire de titluri, însă ele constituie 
o parte a operei unuia dintre cei 
mai interesanți și obiectivi co
mentatori de literatură română, 
unul dintre exegeții datorită că

LECȚIA: CUM SĂ CITIM?
ruia neinițiații în lecturi de spe
cialitate - să le zicem -, găsesc 
sprijin. Introducere în teoria lec- 
tu.rii. un titlu care sună destul de 
puțin promițător, dar care este 
“intrarea secretă" în lumea lite
raturii, o ușă dincolo de care un 
ghid perfect pregătit ne conduce 
cu abilitate și înțelepciune pe că
rările unei lecturi metodice și utile. 
Primul capitol se intitulează chiar 
Condiționările lecturii și începe cu 
definiția acesteia: “prin lectură se 
înțelege ansamblul activităților 
perceptive și cognitive vizând

identificarea și comprehensiunea 
mesajelor transmise scriptic”; și 
citează mai departe autorul din 
“Dicționarul de semiotică al lui 
Greimas Courtes: “recunoașterea 
grafemelor și a concatenării, 
având drept efect transformarea 
unei foi acoperite cu figuri dese
nate în planul expresiei unui text’ 
(p. 13). Pornind de la acest citat 
dominat de noțiuni mai rar întâlnite 
în lecturile noastre obișnuite, să 
avem în vedere că urmează să 
citim o carte de strictă specialitate, 
iar autorul este cel care dă tonul, 
fie că ne place, fie că nu. Așa
dar, să încercăm să ne descur
căm prin aparent-hățișul conținu
tului folosindu-ne de singura mo
dalitate adecvată unei prezentări- 
recenzii valabilă, cred, unei astfel 
de cărți... Volumul este împărțit în

Paul Cornea: Introducere în TEORIA LECTURII 
Editura Polirom, col. "Collegium", lași, 1998. ' ■_________________________________________  •

două mari capitole: I. CONDIȚIONĂ
RILE LECTURII; II. COMPREHEN
SIUNEA, fiecare dintre ele însu
mând mai multe subcapitole sau 
subdiviziuni care nu numai că 
înlesnesc accesul la înțelegerea 
corectă a textului, dar stârnesc 
din aproape în aproape curio
zitatea. Consider, deci, că fără a 
face uz de alte comentarii, simpla 
enumerare a titlurilor constituie 
argumente cu mult mai eficace. în 
CONDIȚIONĂRILE LECTURII 
“ghizii” se numesc: Textul ca scri
ere. Textul ca practică semni- 

ficântă. Câteva inconveniente ale 
teoriei textuale standard. Structuri 
de suprafață si structuri de adân- 
cime. Tipologia textelor. Funcțiile 
îndeplinite de lector, din care îmi 
permit să preiau un argument
forte: lectorul are sarcina “de a 
înțelege", “de a evalua” și “de a 
coopera” (p.58); și să mergem 
mai departe cu citarea subtitlu
rilor: Tipurile de lector. Lectorul 
virtual. Lectorul real. Codificarea 
literară. Competentă comunicativă 
și competentă lectorală. Noțiunea 
de "context” în teoria lecturii. între 
socialitatea si singularitatea lec- 
turij. Iar din capitolul COMPRE
HENSIUNEA menționez: Lectura 
ca dialog si confruntare contre 
lată. Practici si tipuri de lectură. 
Tipurile de lectură. Mecanismele 
perceptive în lectură. Cuvintele- 

cheie. Cele trei tipuri de memo- 
rie, Depozitarea în memoria de 
lung termen. Schematismul. In- 
vestirea imaginativă. Secvența 
inițială. Secvența inițială ca 
"rampă de lansare". între com
prehensiune si receptare, uife- 
rențierea interpretărilor. Criterii 
de validitate etc., etc., etc. Nu 
vreau să fie considerată drept 
impolitețe acest procedeu, însă 
mi s-a părut a fi o legătură cu 
mult mai sigură între cartea pre
zentată și virtualul ei cititor. Cu 
atât mai mult că autorul utilizea
ză, cum spuneam și mai sus, o 
serie de cuvinte care-l pot în
depărta pe cititor de carte, ceea 
ce ar constitui un deserviciu 
atât pentru autor, cât și pentru 
lector. Pentru că îmbogățirea 
vocabularului prin asimilarea a 
noi termeni ține de evoluție și 
de noua calitate a relației din
tre emitentul-autor și recep- 
torul-consumator. Este un motiv 
pentru care citatul care ur
mează trebuie înțeles ca o in
vitație și nicidecum ca o res
pingere: “Cred, vreau să cred 
că vom continua să citim, chiar 
dacă nu vor mai fi cărți. O vom 
face, la nevoie, pe ecrane, 
portabile sau fixe, de buzunar 
ori de mari dimensiuni, dar vom 
continua s-o facem, vom fi 
obligați s-o facem câtă vreme 
vom persevera să gândim și 
să producem bunuri simbolice" 
(p.11).

Dumitru HURUBĂ

I

I

I

/
1
1

/
>

/

Plouă liniștit
Plouă liniștit,
Iar păsările nu mai zboară,
Clipa își dezvăluie nerăbdarea. 
De a-și colora existența, 
Cu petala de crin.
Privim jocul păpădiei,
Și auzim cum cade un țărmure, 
Tulburând murmurul râului. 
Pe care doream să-l traversăm, 
înainte ca fluturii să înnopteze. 
Undeva se aude tropotul cailor, 
Mușchetarii ce s-au duelat, 
Pentru câteva rime, 
își strâng mâinile înfierbântate 
Și cad la pace.

Decât iubi rea
Iată, mă văd ajuns în lungul cărărilor, 
în preajma pașilor urcă iarba, 
Ochiul deschis sub streașină dimineții, 
Simte tăietura aerului lăsată de aripa păsării, 
Pornita și ea peste orașul scos de sub povara 
Viselor, 
îmi amintesc de prietenul meu, sculptorul, 
Care obișnuia să spargă în dinți semințe, 
Și să sculpteze femei ce se bronzau pe plaja, 
De care nimeni nu se sfia să se apropie. 
Când plouă mă cutreieră o mulțime de cuvinte, 
Chiar și atunci când stau pe o bancă în parc, 
Trăiesc cu speranța că pot să le salvez 
Desenând poemul, din care crește zâmbetul tău. 
Cu Tine am reușit să urc un deal, 
Fără a purta desaga cu merinde, 
Foamea noastră n-a putut fi alta, 
Decât iubirea ce rămâne mereu pe talgerul gândului.

Miron ȚiC
X,

\
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Melancolie de primăvara
Am luat în brațe florile primăverii
Și le-am dus cu mine în casă.
Le-am împrăștiat pe dușumea, pe pat și pe masă.
Uitasem însă să iau cu mine soarele și vântul
Și mirosul reavăn al pământului
Am ieșit afară
Era soare.
Și fluturi zburau, din floare în floare.
Văzduhul era plin de cântece
Era soare și cald
Dar eu eram ca de gheață și tristă.
Și, din seninul imens,
Stropi de ploaie picurau doar la mine-n batistă.
De ce plângeam?
Mă gândeam la tine și priveam primăvara -
Anotimpul bucuriilor și-al reînvierii
Dar ... nu și pentru mine.

Ana BORZA
***&&&»•

POȘTA 
REDACȚIEI

Monica Dușan (corn. Ri- 
bița): Mulțumim, în primul rând, 
pentru urările transmise, dar și 
pentru “îndrăzneala" de a ne 
face cunoscute propriile gân
duri și versuri, dezlănțuite de 
primăvara care “își face simțită 
prezența atât în natură cât și 
în sufletele noastre”; așteptăm 
să mai...îndrăzniți!

Dyana R: N-am spune că 
cele cuprinse în poezia “Re
gretul soarelui" n-ar avea sens; 
dar pentru a scrie poezie nu e 
suficient să exprimi ceva în 
versuri, fie ele cu ori fără rimă;

V 

e nevoie de multe încercări, de 
perseverență, de lectură, iar 
când există și talent - cu atât 
mai bine ..Ai însă tot timpul în 
față și dacă îți place atât de 
mult să scrii, nu renunța, ci stră- 
duiește-te să faci progrese.

Cătălina Dănilă (cl.l, Deva): 
“Viața", "Copilăria” și “Bunicul" - 
titlurile celor trei poezii trimise pe 
adresa redacției - surprind prin 
însăși semnificația lor, dacă ne 
gândim la capacitatea unui copil 
de clasa I de a “dezvolta” în 
versuri asemenea teme..."De ce 
n-am aflat de la tine/ Că-n viață 
e și rău și bine/ Lângă bucurii și 
dorințe/ Mai sunt și-atâtea 
suferințe" (“Copilăria”)...

(OB.)

BUCURIA UNEI MUNCI
PLĂCUTE

în ultimii ani, i-ați întâlnit 
numele înscris mai cu seamă 
pe coperta câtorva cărți viu colo
rate, cu povestioare în versuri, 
dedicate celor mici; cărți care 
se vând în toată țara, într-un tiraj 
de 10.000 - 12.000 de exem
plare dintr-un titlu, ceea ce în 
condițiile actuale nu e chiar de 
ici-de colo. Cărțile pentru copii 
reprezintă cea mai recentă 
dintre preocupările dlui Vladimir 
Pop Mărcanu, care, la o vârstă 
venerabilă, trăiește cu aceeași 
plăcere bucuria muncii.

- Cum ați ajuns să scri
eți pentru copii, die Pop Măr
canu, după ce zeci de ani de 
zile ați condus două dintre 
instituțiile reprezentative 
pentru ceea ce însemna la 
acea vreme viața culturală a 
județului nostru (respectiv 
Teatrul de Stat Petroșani și 
Centrul de librării Deva)?

- Gustul pentru scris l-am 
descoperit încă de timpuriu 
(prima poezie scriind-o la 16 

ani), dar editorial am debutat 
foarte târziu. în schimb, am 
simțit că îi pot înțelege pe scri
itori; cât timp am patronat cele 
două instituții, îmi amintesc că 
cele mai frumoase lansări și 
prezentări de carte aveau loc 
la Deva - mă gândesc la cele 
ale scriitorilor Ion Grecea, Mir
cea Sîntimbreanu, Alexandru 
Graur, Romul Munteanu, Mircea 
Dinescu ș.a. Am ajuns să scriu 
pentru copii din dorința de a 
contribui la educarea și instru
irea lor într-un mod cât mai plă
cut și mai atractiv.

- Se pare că ați ales ca
lea cea mai eficientă în a- 
cest scop - cărțile de colo
rat, scrise în versuri...

- Am considerat că, pe de 
o parte, marile povești sunt 
mult mai pregnante dacă sunt 
versificate, pentru că rămân în 
sufletul copiilor; pe de altă 
parte, printr-un ciclu de cărți 
(“O poveste cu primăvara”, 
"Livada", “Miresmele câmpului" 
ș.a.) mi-am propus să prezint 
copiilor lumea plantelor, pentru 
a o cunoaște cât mai bine.

- De unde o asemenea 
putere de muncă la cei 
peste 70 de ani, die Pop 
Mărcanu?

- în general, încerc să nu 
scap nici o ocazie prin care să 
mă mișc cât mai mult, atât fizic, 
cât și intelectual; scrisul nu mă 
obosește deloc și nu simt de
cât bucuria de a face o 
muncă plăcută. (G.B.)

fapitfaft întră 
porttttfctfC'i Șf perfety

Că harul creativității întru 
arta plastică poate produce ve
ritabile emoții estetice, o demon
strează expoziția personală 
de pictură - Petrică Birău 
generos găzduită de Casa de 
Cultură Hunedoara, în Galeria 
de artă "Concordia". Și mai 
mult decât atât, important pentru 
pictorul ce ne-a produs încân- 

Jare este faptul că recenta-i 
expoziție personală urmează 
altor cinci, dintre care definitorii 
sunt cea din 1993, în cadrul 
Festivalului Internațional 
"Lucian Blaga”, și cea din 1994, 
organizată sub egida Acade
miei de Arte Vizuale "Ion An- 
dreescu”, ambele realizate în 
Cluj-Napoca. Acestora li s-au 
adăugat cele din 1996 la 
Petrila, sala A.S. Preparatorul - 
grafică pe tema Satul natal, în 
1997 la Petroșani, la Teatrul 

Dramatic "I. D. Sîrbu” - sub 
egida Fundației Culturale cu 
același nume și în 1998 la Pe
trila cu ocazia aniversării a 505 
ani de atestare documentară a 
orașului Petrila, precum și 
participări la expoziții de grup.

Având asemenea experi
ențe trăite, în biografia sa artis
tică, pictorul naiv aș spune, 
amator aș spune, mai ales 
plasticianul expune 35 de lu
crări în expoziția de la Hune
doara între care foarte multe 
portrete, peisaje, dar și compo
ziții (lemn, pânză, carton).

La vernisaj, artistul plastic 
Mircea Bâtcă, președinte al Fili
alei Deva-Petroșani a U.A.P., 
afirma că Petrică Birău "osci
lează între pictura naivă șl 
curentele moderne ale 
artei.”

Petrișor CIOROBEA

Prolific - autorul fiind la cea 
de a douăsprezecea carte a 
sa, din 1973, când a debutat 
editorial - și, totodată, divers în
genurile și speciile literare 

abordate - poezie, eseuri de 
estetică și filosofie, teatru - dar 
și profund, Dumitru Velea ne 
propune, în recenta sa plachetă 
de versuri “Pânza de in”, 
apărută la prestigioasa Editură 
“Helicon” din Timișoara, o poezie 
a descifrării semnificațiilor di
vinului instaurat în lumea creș
tină de nașterea, moartea, în
vierea, înălțarea la ceruri și aș
teptata revenire pe pământ a 
Mântuitorului lisus Hristos.

Obsesia din care poetul își 
întrupează, în versuri lucide, spe
culative și saturate de sensuri, cu 
trimiteri la existențialismul diurn al

Descifrarea semnificațiilor divinului
9

(Sau șaptezeci de poeme pe o temă dată)
omenirii, poezia, îl constituie mi
rifica pânză de In (giulgiul) pe 
care au rămas, miraculos impri
mate, până în zilele noastre, chipul 
și rănile lui lisus. în unele poeme - 
constatativ - enunțiative - poetul îi 
conferă pânzei de in a giulgiului 
calități miraculoase, după o logică 
poematică speculativă: "Piatra se 
rupe în două -/ printre părțile 
ei trece pânza de in/ - la forma 
întregului -” (“întreg șl jumă
tate"). în poemele, obsesiv inte
rogative, aceeași pânză de in pri
mește conotația de cer existențial, 
pentru creatorul - artist reflexiv: 
“Cine a țesut pânza/ căreia îi 

număr nodurile?/ Cine a în
tins pânza sub care îmi caut 
rosturile?" (“Două întrebări"). 
Sau, tot ei, acestei pânze de in, i 
se imprimă, poetic, potențe ca
pabile a declanșa reflexivitatea 
unsului și a-l opri de la iluzoria și 
nebiblica strângere de comori în 
această viață pământeană: “ - 
Dacă de pe pânza subțire de 
In,/ chipul nepictat de mână 
de om/ s-ar desprinde și țl- 
ar veni în față/ cu tendoane 
și carne pe oase,/ cu lumină 
în ochi și glas măsurat,/" ...

Obsesivul giulgiu este folosit 
însă de poetul - poet Dumitru 

Velea și pentru a remitiza că
mașa simplă, de in, țărănească, 
demitizată de varii pricini, în
deobște politice, inventând po
etic situația în care cămașa de 
in te evadează, mirific, pe tine, 
artist care: “între pereții dați 
cu împrumut,/ scrii sub dic
tarea celui de-afară./”

Că Dumitru Velea este un 
poet - poet, pe care inteligența 
îl surclasează, o denotă faptul 
că doar spre finalul plachetei 
mărturisește în poemul “Ca 
dintr-o oglindă” (pag. 61) cum 
că: “Temelia pânzei stă în 
chipul de pe ea;/ puterea fi

relor de in, în sudoarea și 
sângele uscate/ de secole 
pe ele;/" - adică sămânța 
obsesiei plachetei - poem, 
pe care încercăm a o descifra. 
Dar totul pote fi doar specu
lație, nu-i așa?

Poezia respectivei apariții 
editoriale este, incontestabil, o 
poezie din care, pe alocuri, poți 
decupa sintagme în care Omul 
este însuși Dumnezeu (de alt
fel, Dumnezeu trăiește prin oa
meni): “Eu țin lumea-n bra
țe”. (...) (“Cartea de piatră”).

Petrișor CIOROBEA
X.
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’ Prefectura județului Hunedoara 
organizează 
CONCURS

in data de 14.06.1999, ora 10.00, la sediul 
Prefecturii din Deva, str. 1 Decembrie, nr. 28, pentru 
ocuparea posturilor vacante de ARHIVAR și ȘOFER. 
Condițiile de participare și informații suplimentare 

la sediul Prefecturii.
a y

Direcția de sănătate publică 
a județului Hunedoara 

REAMINTEȘTE agenților economici din ju
deț că au obligația să depună la sediul unității 
noastre din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, 
declarațiile formular tipizat pentru restanțele 
de 2% Fondul special pentru sănătate din anii 
precedenți, conform HOTĂRÂRII DE GU
VERN nr. 463 publicată în Monitorul Oficial 
nr. 200 din TI august 1997.

Declarația privind contribuția de 1% din 
adaosul comercial aplicat asupra vânzărilor de 
produse din tutun, țigări și băuturi alcoolice 
se depune trimestrial, inclusiv restanțele.

SC HABER 
INTERNAȚIONAL

SA HAȚEG» 
ANGAJEAZĂ

Absolvenți liceu de informatică, liceu 
cu profil electrotehnic.

Cerințe: vârsta maximă 30 ani, stagiul militar 
efectuat.

Constituie un avantaj experiența de lucru pe 
calculator.

Informații la telefon "nTlicil, int.21,5.BERE HAȚEGANA “O BERE PE PLACI L TĂU!”
OFERTĂ

SPECIALĂ!
1

V— s /

z SC HABER 
INTERNAȚIONAL

SA HAȚEG
ANGAJEAZĂ

Inginer industrie alimentară
Cerințe: vârsta maximă 30 abi, disponibilitate 

pentru program flexibil și deplasări, stagiul militar 
efectuat.

Informații la telefon 777767, ml.21.5 sau 220.
Puteți depune CV la sediul firmei - Hațeg, str.

Progresului, nr..59 - sau prin lax la nr.77776.5, până în 
data de 31 mai 1999.

BERE IIAȚEGANA 
“O BERE PE PLACI JLTĂU!”

SC “GOMAR LUX” SA BISTRIȚA
1

Distribuitor unic al ICME București în județul Hunedoara
Comercializează, prin depozitul din Deva, 

Str. Depozitelor, nr.l, 
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 la telefon 
054/232946.

Bandă zincată pentru împământare 
Informații suplimentare veți obține 
la tel. 054-221009; 217210, int. 180, 

sau la sediul firmei din Deva, 
str. Depozitelor nr. 19.

Mai rețineți ceva! Comat DEVA* »

oferă PRODUSE PENTRU TOȚI, 
SERVICII PENTRU EIECARE.

SECOND HAND
I uurAc Aminte m IxcAltâmixte

SORTARE PE SEZOANE

WF
3%

r

Depozit Cluj
Sat Vlaha nr. 22 

lel/fax: 064-266.878, 
266.877, 018-591.874

MAȘINI 
INDUSTRIALE 

DE CUSUT

Vinde prin DEPOZITUL MAGAZIN, din str.
Depozitelor, nr.17 (situat în incinta SC

ROMCAMION DEVA!
mărfuri de calitate europeană din import la prețuri 

accesibile:
3 pal melaminat în 30 nuanțe;
3 folie cant asortată de 19 și 28 mm;
3 blaturi bucătărie cu suprafață termoizolată;
3 chiuvete inox marca BLANCO;
3 accesorii mobilă (balamale zincate cu arun

cător, șuruburi, balamale, îmbinare și confirmare, 
mânere diferite mărimi și nuanțe);

3 bordură PVC de 19 și 28 mm în nuanțe diferite;
O ornamente diferite profile și culori;
O glisiere diferite dimensiuni;
3 șină culisar;
O rotile mobilă;
3 balamale uși sticlă mobilă.
Program de lucru: zilnic, ora 7,30, ora 17, inclusiv 

sâmbăta.
Informații suplimentare la telefon 054/233443.

brother®
• vânzări în lei din 

stoc
• vânzări și leasing 

în valută
• vânzări de piese 

de schimb și service

Biroul bfothet®
Sibiu, str. Dr. Ion 
Rațiu, nr. 9.

Tel./Fax:069-215958 
Mobil: 094-894768

ARDAFÎ
Respectul pentru partenerii de trafic este pentru

conducătorii auto o datorie de onoare.
încheind la ARDAF, până la 31 Mai 1999, 

ASIGURAREA OBLIGATORIE DE 
RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO 
cu valabilitate pentru întreg anul 1999

TOȚI VOM CĂLĂTORI MAI LINIȘTIȚI.
Vă așteptăm la sediile noastre din:

Deva, Str. Dragoș Vodă nr.18, tel.: 222299 
Hunedoara, Str. Corvin nr.2, bl.2, parter, tel.: 712906

Hațeg, Str. T.VIadimirescu nr.l, tel.: 777798
Orăștie, Str. Eroilor bl.Bl, parter, tel.: 247799 

Vulcan, Str. Mihai Viteazu nr.43, parter, tel.; 571725 
Brad, Str. Vânătorilor nr.12, tel.: 651060

Expert Center.
Experții recomandă 

această ofertă
VINDE:

CASE OE MARCAT CU MEMORIE FISCALe CARAT 1500 ER-I 

Casa de marcat cu memorie fiscală CARAT1500 ER-/este destinată pentru 
înregistrarea vânzărilor în toate tipurile de unități comerciale.

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

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

V Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori

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

articole la restaurante

J Tipărirea automată a TVA (4 grupe).
v' Imprimarea pe bon a unui text (antet, nr. de ordine al bonului, codul casierului, codul

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

■S Interfețe pentru cuplare la calculator, cântar electronic, cititor optic 
Sertar cu cifru de siguranță

Se asigură service garanție și postgaranție de către HRUC SA Deva

PREȚ 400 S* TVA
u INFORMAȚII LA TEL: 054-21335/054-214124SAU LA SEDIUL SOCIEIflI

Conectează-te la CONNEX prin Expert Center Quasar! 
Numai până la 30 iunie, experții noștri îți vor prescrie 
conectare gratuită și două luni de abonament gratuit* și 
tot in această perioadă, poți cumpăra telefonul Motorola 
D520 CU 69USD**. Nu e nevoie să te programezi! Vino 
direct la Expert Center, conectează-te și vei primi pe loc 
un tricou MYX și un fier de călcat Philips***!

‘Prima ți a treisprezecea lin* |l numai pentru sendcllle vocale. “Firi TVA. Vi limita stocului disponibil, numai cu conectare 
la CONNEX *‘*Ej«cept4nd telefonul Motorola D520.

DEVA. Bd. Decebal, Bl. R. Parter
Tel 0S4-222.999

eWpert
oral

Zona onecfArfl ta vtro/
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VflNZARl 
CUMPĂRĂRI

• Vând în Deva teren în 
str. Nicolae Grigorescu. Tel. 
094 579061.

• Vând două locuri pentru 
garaj, str. Ady Endre.tel. 
218830. Vând remorcă 8,5 
tone, plug P3V, M A 3,6, 
MEP 500. Tel. 218830. 
(2403)

• Vând teren intravilan 
Deva, gaz, posibilități apă, 
curent, preț 30.000/ mp. Tel. 
624195, după amiaza. 
(2545)

• Vând apartament 4 ca
mere, zona Progresului. Tel. 
216483,092 712716. (9050)

• Vând spațiu comercial, 
ultracentral Hațeg,tel. 094 
563868,094 815042. (2135)

• Vând casă, Deva, gaz, 
grădină, canalizare,baie. 
Tel. 216992, 057 224705. 
(2406)

• Vând casă, 2 camere, 
dependințe, grădină, Os
trovul Mare. Tel. 094589187, 
044 341719.(2402)

• Vând apartament în vilă, 
3 camere, dependințe, ga
raj, centrală termică proprie. 
Tel. 092 234061.(2411)

• Vând casă Simeria, 4 
camere, garaj. Tel. 262458, 
094 297063. (2542)

• Vând apartament 2 ca
mere Timișoara. Tel. 056 
167400. (2543)

• Vând apartament 2 ca
mere, decomandat, îmbu
nătățit, etaj 1, centrul co
munei Pui, jud Hunedoara. 
Informații tel. 054/777684 
(6509)

• Caut distribuitor țuică de 
prune. Tel. 092/329384 
(2966)

■ • Vând casă cu etaj în 
Hunedoara, teren Cinciș, 
5000 mp, birou italian, set 
canapele. Informații tel. 
221113,9-1792150)’

• Vând apartament 3 ca
mere, zonă centrală, tel. 
729443, preț avantajos. 
(2985)

• Vând Ford Mondeo 1,8 
TDI, Diesel, an 1993, 
Volkswagen Jetta 1,8, an 
1986, ARO 10, motor Die
sel de Volkswagen, an 
1989. Tel. 092 436451. 
(2233)

• Vând tractoare U 445 L 
și U 445 DT înmatriculate, 
vizibile la Sala Sporturilor 
Deva. Tel. 225325, 094 
633208.(2250)

• Vând Oltcit, fabricație 
1984, 1100 mărci, Dacia 
1300, fabricație 1973, 1500 
mărci, negociabil, ambele 
RK motor. Tel. 231443. 
(2407)

• Vând dubă Saviem 6,5 
tone și autoutilitară Raba, 8 
tone, preț negociabil. In
formații tel. 054/241737, 
094/561472 (3799)

ÎNCHIRIERI 5 comemorări

• Vând Oltcit, an 1989,10 
milioane lei, negociabil. Tel. 
623955(2148)

• Vând tractor U445, ma
șină plantat cartofi, plug cu 
două brazde, ARO 10. Tel. 
216194, după ora 16. (2146)

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

• Cumpăr berbeci maturi, 
plata pe loc. Tel. 094 
552162. (2226)

• Cumpăr eelulare GSM, 
defecte, decodez și repar 
rapid și ieftin. Tel 094 
859958. (2234)

• Vând urgent dulap cu 
uși glisante. Tel. 229038, 
zilnic după ora 19. (2537)

• Vând urgent cuptor 
microunde nou, 2100.000 
lei, capacitate 22 I. Tel. 092 
348233. (2404)

• Vând masă vibratoare 
bolțari, discuri,4 baterii în 
tiranți pentru tractor U 650. 
Bretea Mureșană, nr.84. 
(2413)

• Vând masă biliard, 6 
buc. jocuri distractive de 
sală. Tel. 222447, 223783. 
(2544)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (150 000 
lei), video, satelit. 092/ 
368868(0137)

• S.C.vinde utilaje frigo
rifice, industriale, noi și 
semiuzate, Italia, garanție, 
plată eșalonat, Sebeș, tel. 
094/558716(2650)

• Vând și montez par 
brize, Deva, Dragoș Vodă, 
nr. 12A. Tel. 233246

• Materiale pentru a- 
menajări interioare, tavan 
suspendat, cărămizi sti
clă, ghips carton, tâm- 
plărie PVC, vată mine
rală, toate din import, la 
Termoprofil Orăștie. Tel. 
092/740048(3782)

• Societate comercială 
vinde la preț avantajos 
centrale termice, calorifere, 
teavă multistrat și fitinguri 
Henko. Hunedoara, str. 
Dorobanților, 12. Telefon 
092/701072. (2975)

• Cumpăr tablă de cupru 
și alamă, 1 mm și deșeuri 
neferoase, orice cantitate. 
Tel. 092/729998 (2983)

• Vând malaxor plus 
două cuve, 200 litri, preț 
20 milioane, negociabil. 
Informații tel. 094/597784 
(3800)

• Societate comercială 
achiziționează la cel mai 
bun preț ceară de albine, 
plata pfe loc. Deva, str. 
V.Braniște, nr.7, tel. 092/ 
260066. X2253)

• Vând cățelușă 2,5 luni, 
pedigree, vaccinată, după 
ora 20. Tel. 655139 (1960)

• Sector forestier ex
ploatare Vața vinde din 
depozitul Baia de Criș 
lemne de foc, 159 000/ 
tonă, tel. 271101 (1961)

„,T. DECESE

• Societatea comercială 
“UNIVERS" SA Deva în
chiriază spații comerciale cu 
suprafața cuprinsă între 52 
mp și 300 mp. Relații la 
sediul societății, str. 
M.Kogălniceanu, bl.14 sau 
la telefon 216015, 213427 
(2252)

• Transport 1 t Renault 
Trafic. Tel. 216483, 092 
712716. (9050)

• SC ODOHTO FITO- 
TERAPIE SRL DEVA, str. 
Gh.Lazăr, nr.16, tel. 092 
884599 execută : lucrări 
protetice, din porțelan de 
cea mai bună calitate, în 
laboratorul propriu: implant 
osteo-integrat; detartraj cu 
ultrasunet; plombe cu 
compozit SUA, aplicate cu 
microlaser; tratamente 
pentru prevenirea și te
rapia paradontozei cu vac
cin stafilococic, Neypulpin, 
vibromasaj gingival etc.; 
tratamente complexe și 
periaje pentru albirea din
ților. Dr OPRIȚA OVIDIU - 
medic primar stomatolog- 
vă așteaptă zilnic,orele 11 - 
14, 16-20.

• Urgent! Contracte de 
muncă în străinătate, sudori, 
ingineri mecanici. Tel. 
625156.(2^49)

• Societate comercială 
producătoare de material 
publicitar angajează tânăr, 
vârsta maximă 35 ani, pose
sor auto, cunoștințe PC Corel. 
Tel. 233266, 8-15’ (2405)

• SC CIF SA Deva anga
jează prin concurs director 
economic (contabil șef). 
Condiții: studii superioare și 
cunoștințe de specialitate. 
Concursul va avea loc în 
data de 4 iunie 1999,ora 9. 
Informații la tel.212608, 
223420. (2409)

• Firma SC AVS Prodtextil 
SRL Deva angajează ingi
ner sau economist pentru 
operațiuni vamale și urmă
rirea producției. Relații la tel. 
231366.(2415/16)

NOTĂ

Nu toți s-au 
domnit!

Din cauza prețurilor mari 
ale lucrărilor agricole și a fap
tului că agricultura nu mai e 
rentabilă, în multe din comunele 
hunedorene oamenii au renun
țat să-și mai lucreze pămân
turile sau să mai crească un 
porc orientându-se spre "me
serii mai domnești": șomaj, 
ajutor social, pensie etc. “Acest 
fenomen a afectat doar într-o 
proporție mică oamenii din sa
tele comunei Romos” - aprecia 
loan Arion Purcariu - vicepri- 
marul localității. Astfel, chiar 
dacă tinerilor nu le prea place 
agricultura, peste 80 la sută din 
suprafața de teren arabil a co
munei e lucrată, iar majoritatea 
gospodăriilor mai au încă în 
bătătură găini, gâște, rate etc.

Ciprian MARINUȚ

• Având în suflet aceeași 
durere ca și în ziua des
părțirii, readucem în memo
ria celor care l-au cunoscut, 
apreciat și iubit, că s-a scurs 
un an de la stingerea din 
viață, cu vise încă neîm
plinite, a dragului nostru

OFERȚE DE
SERVICII

SAMSON OANĂ
Sacrificiul de sine, grija 

și dragostea cu care ne-a 
înconjurat, nu le vom uita 
niciodată. Parastasul de 
pomenire va avea loc sâm
bătă, 29 mai 1999, ora 12, 
la Cimitirul Bejan Deva. 
Dumnezeu să-l odihneas
că! Soția Gabriela și fiul 
Sorin. (2236)

NU UITAT!

Se face la oficiile poștale din județ, la 
factorii poștali, la firma RODIPET. în acest 

fel economisiți 11.000 lei pe lună!

ANUNȚ PUBLICITAR
t

pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE
FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva,

str. 22 Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, 
modificată și completată cu HG nr. 361/ 98, 86,73% din acțiunile

Societății Comerciale “CORVINTRANS” - SA
cu sediul în Hunedoara, str. Stufit, nr. 2, județ Hunedoara, cod fiscal R 2125990, număr de 
înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/160/ 1991, având:

Obiectul principal de activitate: transport de mărfuri și persoane și lucrări de întreținere - reparații auto 
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 2.850.650.000 lei. 
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998): 7.365.904.000 lei
Pierdere la data de 31.03.1999 (conform balanței în luna martie 1999): 438.142.000 lei 
Structura acționariatului la data de 12.09.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 98.898 86,73
SIF - -
PPM 15.128 13,27
Manager - -
TOTAL 114.026 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos 
la vânzare este de 2.472.450.000 lei.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția 
Teritorială a Fondului Proprietății de Stat Hunedoara, între orele 8-16, până în ziua precedentă 
organizării licitației, inclusiv.

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 2.500.000 lei, taxa de participare în 
valoare de 2.500.000 lei și garanția de participare în valoare de 74.173.500 lei vor fi achitate la 
casieria vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara sau în contul nr. 5122001 deschis 
la Trezoreria Statului BNR - Deva, cod cont 50555351169.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 16.06.1999, ora 11, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la 

data de 23.06.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

PREZENTARE și de către alți ofertanți în condițiile prezentate mai sus.
Pentru persoanele fizice/juridice străine plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de participare 

și a garanției de participare se face în contul nr. 251.121.710.001 de devize convertibile în USD deschis 
la EXIMBANK, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute la ari. 51 în HG 55/ 
1998, modificată și completată, prevăzute în Secțiunea C a bOSARULUI DE PREZENTARE, în plic 
sigilat cel mai târziu cu o oră înainte de începerea licitației la sediul de mai sus.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare - cumpărare în devize 
convertibile, la cursul valutar, comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare 
de garanție bancară valabilă120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la FPS - D.T. Hunedoara - dna Rozalia 
Secașiu, tel. 054/211089; 054/214503, zilnic între orele 10-13.

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa

Acum, ca și cu un an 
în urmă, mulțumim-.colec
tivului de salariati de la 
Conel Deva și de la Gră
dinița cu program prelungit 
nr.2, rudelor, prietenilor, 
vecinilor, care ne-au fost 
mereu alături, după dis
pariția celui care a fost un 
suflet nobil

SAMSON OANĂ
Un gând de recunoș

tință cadrelor medicale 
care au făcut totul pentru 
a-i alina suferința. Familia. 
(2236)

• O zi tristă și plină de 
durere este ziua de 29 mai 
când se împlinesc doi ani 
de la trista dispariție a celor 
dragi

IVANCU ȘTEFAN
Și

IVANCU OVIDIU
Dumnezeu să vă odih

nească, să vă fie somnul 
lin și îngerii aproape. Vă 
plâng mereu Claudia și 
Viorica. (6515)

• Soțul lustinian, fiul 
Puiu, nora Ileana, nepotul 
Tiberiu cu durere în suflet 
anunță tuturor rudelor, 
prietenilor și cunoștințelor 
decesul celei care a fost

VETURIA-IRINA
BARZU

în vârstă de 68 ani. Sicriul 
este depus la Casa Mortuară 
Deva. Slujba la Capelă la ora 
11, iar înmormântarea 
astăzi, ora 13, în Cimitirul 
Ortodox din comuna Băița. 
(2410)

Prin oficii poștale din 
județul Hunedoara 

Anunțuri de 
mică publicitate 

la ilarul 
“Cuvântul liber”

La oficiile poștale din 
județul nostru, tu excepția celor 
din raza O.T. Petroșani, se 
primesc, în zilele lucrătoare, 
anunțuri de mică publicitate 
pentru ziarul "Cuvântul liber". 
Adresându-se oficiilor poștale, 
unde se obțin toate relațiile 
necesare în acest sens, agenții 
economici și persoanele fizice 
din orice localitate au posi
bilitatea să economisească timp 
și bani, totodată existând șansa 
reușitei in afaceri apelând la 
serviciile ce le sunt oferite cât 
mai aproape de firmă sau de 
domiciliu.

Solicitările se vor 
prezenta la ghișeele oficiilor 
poștale respective.
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Obținerea unor recolte bune necesită

Combaterea bolilor la 
cerealele pâioase

Microclimatul culturii de cereale favorizează datorită fructificațiilor ciupercii. Infecția
evoluția și înmulțirea unui complex de 
microorganisme patogene, fie din rezerva 
existentă în sol, fie din sămânță. Sunt semnalate 
în această perioadă boli de colet (înnegrirea 
rădăcinilor și bazei coletului, pătarea în ochi a 
bazei tulpinii, fusariozele, rizoctonioza), boli 
foliare (septoriozele grâului, sfâșierea frunzelor 
și pătarea reticulată la orz și orzoaică).

Bolile de colet produc putrezirea rădăcinilor 
și a bazei coletului, atacul fiind favorizat de 
condiții de umiditate ridicată. Atacul este mult 
mai puternic în monoculture de cereale păioase, 
unde rezerva biologică a acestor boli iernează 
în resturile vegetale. Infecția se produce lent, 
manifestarea atacului observându-se abia în 
faza de maturare a spicului, când acesta se 
“coace” timpuriu. Plantele se smulg ușor din 
pământ sau se frâng la cea mai mică adiere. 
Rădăcinile sunt înnegrite și uscate, paiul la bază 
prezintă pete alungite, iar interiorul paiului este 
împânzit de mucegaiuri de culoare albă, 
galbenă, roz sau violacee.

Datorită uscării premature a plantelor, 
boabele sunt șistăvite, producția fiind redusă, în 
funcție de gradul de atac, până la 10-15% în 
primii ani, ajungând până la 60-70% după 3-4 
ani de monoculture.

Bolile foliare atacă frunzele de cereale 
păioase în toată perioada de vegetație. Atacul 
începe primăvara timpuriu și este favorizat de 
condițiile de umiditate ridicată și de rezerva 
biologică din sol a agentului patogen.

Septorioza frunzelor de grâu (septoria 
tretici) se manifestă sub formă de pete brune- 
deschis, ovale, izolate sau confluente. Cu timpul 
petele se alungesc, iar țesutul capătă o culoare 
cenușie-albicioasă, înconjurată de o dungă 
brună.

Cea de-a doua specie, Septoria nodorum, 
este mult mai periculoasă, atacul manifestându- 
se pe teci și spic, mai rar pe frunze. 
Caracteristic acestei specii este faptul că 
petele sunt mai mult sau mai puțin liniare și nu 
au contur bine delimitat.

La orz și orzoaică, încă din toamnă, se 
manifestă atac de sfâșierea frunzelor 
(Helminthosporium gramineum) și pătarea 
reticulată (Helminthosporium terres).

Caracteristic atacului de sfâșierea frunzelor 
sunt petele alungite de-a lungul frunzelor, 
galbene la început, apoi de culoare închisă

evoluează rapid acoperind toate frunzele la toți 
frații. Spicele rămân mici, erecte, cu boabe mici, 
șistăvite.

Pătarea reticulară se manifestă sub formă 
de pete neregulate, închise la culoare, 
transversal pe limbul frunzelor. Porțiunea 
superioară a frunzei se îngălbenește și se 
usucă cu timpul.

Agenții patogeni care produc bolile foliare 
și de colet iernează majoritatea în sol, în 
resturile vegetale, în condiții de umiditate 
provocând infectarea plăntuțelor. Din această 
cauză gradul de atac produs de acești patogeni 
este mult mai ridicat în monoculture de cereale 
păioase.

Utilizarea de sămânță din lanuri infestate cu 
septorioză, sfâșierea frunzelor (agenți care se 
transmit și prin sămânță) este o altă cauză a 
apariției bolilor foliare.

Pentru prevenirea atacului agenților 
patogeni se recomandă aplicarea tratamentelor 
cu produse fungicide la sămânță, produse care 
împiedică infectarea germenilor în momentul 
răsăririi.

în primăvară se recomandă tratamente cu 
produse sistemice, care intră în circuitul 

. plantelor protejându-le împotriva atacului. Se 
pot utiliza produsele: Benlate 0,5-0,6 kg/ha, 
Fundazol 0,6 kg/ha sau Topsin 0,7-1 kg/ha.

Toate aceste produse pot fi amestecate cu 
erbicidele pentru cereale păioase efectuându- 
se un singur tratament.

Tratamentul împotriva bolilor foliare se 
repetă în faza de burduf, când pe lângă aceste 
boli se combat: făinarea, ruginile, fusarioza și 
septorioza spicelor, agenți patogeni care apar 
în această fază. Acest tratament este important 
mai ales în loturile semincere pentru obținerea 
de sămânță liberă de agenți patogeni.

în această fază se utilizează unul din 
produsele: Tilt 250-0,5 l/ha, Tilt gel 0,25 l/ha, 
Alert 1 l/ha, Sportak45 1 l/ha, Tango 0,6 l/ha, 
Folicur BT 0,6 l/ha, Caramba 1,2 l/ha. Deși grâul 
are talie mare, pierderile cauzate de agenții 
patogeni, în caz de infecție puternică și lipsă de 
tratamente, întrece de 2-5 ori pierderile datorate 
urmelor de tractor.

Biolog, luliana MARIAN, 
Inspector șef al Inspectoratuluijudețean 

pentru protecția plantelor Deva

Conversații
Un șofer de “Rabă” 
coboară de la volao

Șoferul loan Floronescu, 
de la SFE Baru, lângă 
Raba lui de 16 tone, 
încărcată cu bușteni.

“Raba" nr.31-HD-8515, 
de 16 tone, încărcată cu 
bușteni, tocmai a sosit din 
Valea Fierului în depozitul 
Sectorului Forestier de 
Exploatare Baru. A fost 
oprită pe rampa de 
cântărire. Șoferul loan 
Floronescu scoate cheia din 
contact și coboară de la 
volan.

- A câta cursă e, die 
Floronescu?

- Prima. Abia e ora 10. A 
doua, mai după-amiază, 
spre seară.

- Asta e norma? Două 
curse pe zi?

- Cam ăsta e ritmul. De 
34 de ani de când sunt 
șofer la pădure, cam tot 
așa. O cursă, dus-întors, 60 
de kilometri. Două curse pe 
zi, 120 de kilometri. în 34 de 
ani nu știu cât vine. Că au 
fost și distanțe mai lungi.

- Dar cât lemn ați

transportat, știți?
- Păi faceți socoteala la 

o încărcătură de 14-16 
tone. Cred că se adună 
ceva pădure.

- Sunteți localnic?
- De prin zonă. Mai 

exact, din satul Uric, 
comuna Pui.

- Acolo aveți familia?
- Da, soția, casa, 

acareturile, animalele. Că 
fata s-a măritat și este 
învățătoare la Peștera 
Bolii. Face naveta cum 
poate, din Pui sau din 
Petrila, unde au locuințe. 
Soțul ei lucrează la CFR. 
Ei îs aranjați. Băiatul e 
șofer la o firmă în Valea 
Jiului. E neînsurat.

- Mai e, mai e până la 
pensie?

- Anul ăsta predau 
cheile de la mașină. Mi- 
ajung 34 de ani de muncă 
pe drumurile de munte; de 
la 18 ani sunt șofer și am 
grupă. Așa că îi las.

- A fost greu, a fost 
ușor?

- A fost și greu și ușor. 
Acum e numai greu. Nu se 
mai poate. Pentru nici un 
milion de lei pe lună 
trebuie să trudesc din zori 
în noapte.

Dar v-a plăcut 
meseria...

- Ce era să fac? Că 
am opt clase și școala de 
șoferi. Am muncit mult. Și 
n-am avut cu nimeni 
probleme. Prietenii mei 
au fost mașina și 
drumurile munților. Și ce 
drumuri...

Acum aveți 
probleme?

- Nu, dar trebuie să-mi 
țin gospodăria.

Dumitru GHEONEA

Acțiune 
metodică 
complexă

Cercul metodic cu 
bibliotecarii din zona 
Hațegului a deschis acțiu
nea complexă desfă
șurată la Sîntămăria-Orlea 
de Ziua eroilor. în cadrul 
cercului dna Olivia 
Breteanu a prezentat 
materialul “Biblioteca 
între tradițional și 
modern”, foarte bine 
documentat, care a 
constituit baza dezba
terilor.

“100 de ani de la nașterea 
Iul George Călinescu” a fost 
tema simpozionului realizat 
în același cadru. Au prezentat 
comunicări despre perso
nalitatea și creația lui 
Călinescu doamnele prof. 
Silvia Matieș, metodist la 
Biblioteca Județeană “Ovid 
Densusianu” Deva și 
bibliotecarele Olivia Breteanu 
(Sîntămăria-Orlea), prof. 
Neiuța Corul (Sarmize- 
getusa), Adina Grădișteanu 
(Totești) șl Diana Solo- 
monescu (Rîu de Mori).

Fiind Ziua eroilor, 
bibliotecarii reuniți la 
acțiunea metodică au 
participat la parastasul de 
pomenire a celor din sat 
căzuți în timpul războaielor. 
Deosebit de emoționant a 
fost momentul intonării 
“Imnului eroilor” în fața 
crucilor celor dispăruți, ca 
și cel artistic realizat de 
elevi care au dedicat 
memoriei eroilor poezii și 
cântece .

Acțiunea - care s-a 
bucurat de un numeros 
public - a avut și rolul de a 
încununa activitatea unei 
bibliotecare, îndrăgostită 
de munca sa. Dna Olivia 
Breteanu și-a serbat cu 
acest prilej ieșirea la 
pensie, colegii urându-i să- 
și petreacă în sănătate 
perioada de meritată 

^odihnă. (V. ROMAN)________

ASISTENȚA 
SOCIALĂ

PRUDENTĂ 
LA 

PETROȘANI »
Lipsa tot mai accentuată a 

resurselor financiare face ca 
politica de asistență socială a 
Primăriei Petroșani să fie 
marcată progresiv de sindromul 
austerității. “Dulcea” perioadă 
când cei asistați puteau 
beneficia și de ajutorul social 
bănesc și de o masă la cantină 
a apus în luna martie a.c. 
“Aveam 224 de porții la cantina 
de ajutor social, pe lângă care 
plăteam și drepturile bănești 
pentru cca. 300 de asistați 
social. Dată fiind tendința 
generală de reducere a 
cheltuielilor am fost obligați să 
impunem persoanelor asistate 
social să opteze sau pentru 
bani sau pentru masa la 
cantină”, precizează dna Irina 
Ambruș, secretar al Primăriei 
Petroșani.

în prezent, la cantina 
socială din Petroșani mai iau 
masa 129 de persoane 
nevoiașe. Nouăsprezece 
dintre acestea care, conform 
legii, se încadrează într-un 
cuantum prestabilit al veniturilor, 
au fost obligate să suporte, 
lunar, un procent de 30 la sută 
din valoarea mâncării.(A.S.)

SĂRĂCIE LUCIE: DIN CAUZA DATORIILOR 
APA RECE SE LIVREAZĂ LA PROGRAM

«

Deși nu a fost declarată oficial zonă 
defavorizată, zona Călan este una dintre cele 
mai sărace zone ale județului. Odată cu 
reducerea activității combinatului siderurgic 
care asigura locuri de muncă pentru majoritatea 
populației orașului, viața oamenilor din Călan a 
devenit pe zi ce trecea tot mai grea. Ajutoarele 
de șomaj sau cele sociale și chiar salariile 
mizere ale majorității populației abia ajung pentru 
traiul zilnic. Astfel că plata taxelor comune 
rămâne de cele mai multe ori pentru luna, anul 
sau mileniul viitor.

în timp datoriile populației și ale agenților 
economici către S.C. Hidro Term Trans (H.T.T) s- 
au acumulat depășind la ora actuală suma de 9 
miliarde lei (7 miliarde populația, 2 miliarde agenții 
economici), ajungându-se în consecință și la 
restanțe ale H.T.T. către Romgaz și CONEL (4 
miliarde lei cu penalități). Primul efect negativ al 
acestui blocaj financiar s-a resimțit iarna 
trecută. Atunci, Romgaz a sistat furnizarea 
gazului metan astfel că SC HTT nu a putut 
asigura încălzirea orașului. A fost nevoie de 
greva liceenilor din oraș și de intervenția 
Primăriei în negocieri pentru ca situația să fie 
deblocată și să se înceapă furnizarea căldurii. 
Dar în primăvară odață-cu sistarea încălzirii s-a 
oprit și furnizarea apei calde.

Dacă Romgaz a încercat să speculeze 
frigul, iată că după numeroase somații a venit 
timpul ca și Conel să pună piciorul în prag 
solicitând achitarea datoriilor. Dar cum încasările 
SC HTT de la asociațiile de locatari sunt ca și 
Inexistente nu s-au putut onora restanțele către 
Conel. Astfel că, după mai multe amenințări , 
vineri 14 mai a.c. s-a sistat pentru prima dată 
furnizarea energiei electrice , fapt care a 
generat și imposibilitatea SC HTT de a furniza 
apă rece. în prezent, apa rece se furnizează 
doar după-masa și noaptea, între orele 17-08 ,

dar pe viitor nu se știe până la ce nivel se va 
reduce acest program.

Dl. Ștefan Burja, directorul SC HTT, 
considera că “nu se mai pot asigura serviciile 
de apă, canal și gunoi fără achitarea acestora, 
într-o economie de piață acest lucru fiind 
nefiresc. Pe de altă parte , deși dură, solicitarea 
Conel e perfect îndreptățită. E economic ca 
atunci când noi nu putem respecta nici 
achitarea eșalonată a datoriilor ei să înceteze 
furnizarea energiei electrice."

Dl.Octavian Dumulescu, viceprimarul 
orașului, aprecia că vina pentru această situație 
aparține în egală măsură populației și SC HTT. “O 
parte a datoriilor populației sunt îndreptățite, 
oamenii având serioase dificultăți financiare. Dar 
sunt și datorii nejustificate, întrucât există 
persoane cu posibilități financiare care nu 
plătesc, în vreme ce persoanele de vârsta a 
treia își achită cu conștiinciozitate taxele chiar 
dacă au o pensie foarte mică. Pe de altă parte e 
inacceptabil ca SC HTT să aibă pierderi 
nejustificate -pe care să le includă în costuri. O 
soluție eventuală la această problemă ar fi 
eliminarea așociațiilor de locatari și proprietari și 
încheierea de contracte individuale. în altă 
ordine de idei, după sistarea furnizării apei 
calde, am avut semnale de înmulțire a cazurilor 
de scabie și a altor boli parazitare. Vă închipuiți 
ce se va întâmpla acum când odată cu 
furnizarea apei reci la program se atentează 
practic la sănătatea populației ?!”

Această situație ar trebui să constituie un 
serios semnal de alarmă pentru autoritățile 
publice centrale și locale. în unele zone ale țării 
sărăcia a devenit atât de cruntă încât oamenii 
sunt în imposibilitatea de a-și asigura cele mai 
elementare condiții de viață.

Ciprian MARINUȚ t

(------------------------------------------------------------------------------- \

Drum bun prin 
livadia!

Cu siguranță că mai marii județului au trecut nu o 
dată în ultimii 4-5 ani prin Livadia și peste “trecerea la 
nivel cu calea ferată” de aici. Și nu se poate să nu fi 
simțit hurducăturile prin șanțurile dintre șinele de oțel 
și șosea. După cum la fel de sigur este că au sărit de 
multe ori peste hopul de aici și responsabilii de 
drumuri din județ. Dar nimeni nu s-a gândit că ar fi 
necesare măcar câteva roabe de umplutură în gropile 
săpate de ani mulți între liniile ferate și calea de 
acces. Să nu uităm că E 68 este drum național și nu o 

^potecă oarecare. (D.G.) j
r----------------------------------------------------------- \
Banca Agricolă SA
- Sucursala Hunedoara-Deva

Vinde la licitație publică următoarele bunuri: 
O minibuz marca MAZDA, serie motor 

842971;
O calculator IBM 386 - NOTE BOOK;
O calculator 686 - 1200 MHz;
O CD ROM 24 x ACTIMA;
□ scaner A4 Avision;
□ hard disk 4.3 GB Quantum;
Licitația va avea loc în data de 4 iunie 1999, ora 

10, la sediul SC SPRINGTIME SRL, str. 1 Decembrie, 
nr.16.

Informații la telefoane 054-213011; “213911 - 
,Banca Agricolă SA Deva. j

Ziar editat de CASA DE PRESĂ Șl EDITURĂ CUVÂNTUL LIBER - DEVA, Telefoane: 211275,212157,225904 (depozit); Fax 218061, TiDarul executat la Tipografia “Cuvântul liber” Deva


