
Admiterea în 
licee

In perioada 15-21 iunie, lice
ele la care numărul candidaților 
înscriși îl depășește pe cel al 
locurilor (cumulate la toate pro- 
filele) pot organiza examene de 
admitere. Data acestora va fi 
stabilită de conducerile unită
ților școlare în cauză, candidații 
susținând o singură probă, în 
scris, în funcție de profil. Nou
tatea este că un elev poate opta 
pentru mai multe profile, având 
posibilitatea să participe la toa
te probele prin decalarea orelor 
de desfășurare.

Probele, în funcție de profile 
- limba română la cele umanis
te, matematică la cele tehnice și 
de științe exacte -, se ghidează 
după programele examenului de 
capacitate, subiectele fiind for
mulate de conducerile liceelor. 
Viitorii liceeni vor fi orientați 
după notele obținute, unele re- 
orientări fiind posibile și pe par
cursul clasei a IX-a, dacă se 
consideră necesar.

Acolo unde sunt clase cu 
limbi străine intensiv se orga
nizează teste de aptitudini (în 
scris), proba fiind eliminatorie. 
Nota de la examenul de capa
citate reprezintă 50 la sută din 
cea de admitere.

La această dată încă nu se 
știe care sunt liceele care vor 
organiza admitere. Probabil vor 
fi cele care prin tradiție sunt 
căutate de elevi și candidați, ele 
dovedindu-și în timp clasa prin 
performanțele părinților și 
absolvenților lor.

Viorica ROMAN

Rezultatele recentului son
daj de opinie realizat de Metro 
Media Transilvania - Fundația 
pentru o Societate Deschisă, 
având un eșantion reprezen
tativ format din 2071 persoane, 
au scos în relief o serie de rea
lități care până acum nu prea 
erau luate în seamă de putere, 
de către parlamentari, demnitari 
sau politicieni. Intrând în sem
nificația procentelor înregis
trate să vedem ce ne arată ele.

în primul rând este de 
semnalat faptul că 66 la sută 
dintre români consideră că 
țara noastră merge, împotriva 
voinței lor, într-o direcție gre
șită. în condițiile când reforma 
și restructurarea nu urmăresc 
alte obiective decât să lichi
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Românii sunt săraci și dezamăgiți

Ce ne mai arata un
sondai

deze firme și să închidă capa
cități productive, firește cu dis
ponibilizări masive de personal 
(după 1996 s-au produs circa 3 
milioane de șomeri), când grija 
zilei de mâine planează în con
tinuare asupra soartei altor zeci 
sau sute de mii de oameni, nici 
nu se poate aștepta ca cineva 
să mai creadă că actuala pu
tere are o strategie clară - prin 
cei 15.000 de specialiști ai săi 
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cu care s-a lăudat la alegeri, 
privind dezvoltarea economico- 
socială a țării. închiderea unor 
mari firme din industrie și agri
cultură, fără nici o alternativă 
pentru disponibilizati, a condus 
la diminuarea drastică a PIB, a 
exporturilor și resurselor va
lutare ale țării.

Testul cel mai elocvent asu
pra valabilității promisiunilor din 
campania electorală privind ridi

carea bunăstării populației îl 
reprezintă cele 75 de procente 
dintre români care consideră 
că trăiesc la limita strictului 
necesar sau mai jos. Compa
rând situația cu cea din anul 
trecut, 40 la sută dintre cetățeni 
spun că în 1999 o duc mai rău, 
iar 17 la sută au o situație mult 
mai grea. Cu referire la pre
viziunile pentru anul 2000, este 
de notat că 39 la sută dintre 
cetățeni cred că o vor duce 
mai rău, în timp ce 25 la sută 
afirmă că nimic nu se va 
schimba.

Temerile românilor sunt îm
părțite: 59 la sută având frică 

_______Nicoiae TÎRCOB 
(Continuare în pag. 8)

Cadrele didactice au 
pichetat din nou Prefectura

Nemulțumiți de rezultatele 
la care s-a ajuns miercuri după- 
amiază în cadrul întâlnirii dintre 
liderii greviștilor cu primul mi
nistru Radu Vasile și ministrul 
de finanțe Decebal Traian Re- 
meș, dascălii hunedoreni au 
continuat greva, pichetând și 
joi Prefectura.

în liniște, ei au protestat 
pentru faptul că guvernanții nu 
găsesc soluții pentru ca proto
colul semnat cu mai bine de o 
jumătate de an în urmă să fie 
respectat. Cererile lor sunt 
justificate - așa cum precizase 
anterior dl Ionel Moș, inspector 
general ai Inspectoratului Șco
lar Județean - dar situația grea 
a țării împiedică realizarea 

^acestor doleanțe. (V.R.)

APARE LA DEVA

Un reușit seminar ia Deva 
privind

Restructurarea 

organizațională •
Rare sunt ocaziile când am avut parte 

de seminare cu adevărat interesante și 
pline de conținut, așa cum s-a întâmplat 
miercuri la Clubul oamenilor de afaceri 
Deva, unde Master Business Center 
Deva, împreună cu Centrul de Dezvoltare 
Managerială Cluj (în cadrul programului 
de consultanță “Restructurarea cu re
zultate”, finanțat de Know-How Found - 
Marea Britanie), au prezentat realizările 
dobândie în privința restructurării orga- 
nizaționale, în baza programului amintit, 
de către o echipă de consultanți români și 
englezi de la Durham University Business 
School.

Așa cum s-a subliniat la începutul 
simpozionului, programul nu se adre
sează doar agenților economici care își 
restrâng activitatea, ci tuturor celor care 
doresc să-și identifice problemele legate 
de audit-ul organizațional, cultura orga
nizational, mentalitate și stil de condu
cere, să se adapteze fără șocuri majore 
la schimbările ce se impun în domeniul 
resurselor umane, inclusiv vizând rezol
varea conflictelor între grupuri, precum și 
celor care au avut parte de o creștere 
bruscă a organizației (angajări impor
tante, extindere geografică, promovarea 
de produse noi, diversificare accelerată). 
De menționat că la simpozion au luat 
parte reprezentanți de seamă care se 
ocupă de resurse umane la Siderurgica 
Hunedoara, Compania Națională a Hui
lei Petroșani, Minvest, Casial, Cepromin, 
Sarmintex, Salubritatea și Urban 
Construct Deva, L&G Business Service 
SRL Deva și alte firme.

Din partea Centrului de Dezvoltare 
Managerială Cluj, dl Dorin Ariori, director 
adjunct, a făcut o prezentare detaliată, pe 
baza experienței și practicii dobândite, 
asupra menirii consultanței în restruc
turarea organizațională. în context au fost 
subliniate aspectele esențiale privind 
stabilirea obiectivelor legate de restruc
turarea și diagnoza organizațională, ți
nând seama de compoziția grupului 
țintă, responsabilități, creșterea loialității

_______ Nicoiae TÎRCOB 
(Continuare în pag. 8)

Județul are de acum 
o “lege” locală 

pentru activitatea de 
urbanism și 
amenajarea 
teritoriului

La o recentă ședință de lucru, Consiliul 
județean a aprobat planul de amenajare a 
teritoriului județului pentru activitatea de ur
banism și amenajarea teritoriului, acesta în
seamnă crearea cadrului legal al activității pe 
care o desfășoară Consiliul județean în temeiul 
Legii nr. 69/1991 republicată în 1994. în art. 63, 
la lit. g din această lege se stipulează atribuția 
Consiliului județean de a “stabili orientările 
generale privind organizarea și dezvol
tarea urbanistică a localităților, precum și 
amenajarea teritoriului."

Planul de amenajare a teritoriului județului 
este o obligație de elaborare, prevăzută în 
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea exe
cutării construcțiilor, republicată în 1997, Dez
voltarea fizică armonioasă a teritoriului se 
poate face având la bază acest studiu care 
este expresia spațială a politicilor economice, 
sociale, culturale și ecologice. De aici rezultă 
caracterul deosebit de complex al acestei 
activități cu rol de sinteză și coordonare. Nu se 
poate concepe gestionarea teritoriului în ab
sența unui plan structural de acest tip, care 
sintetizează strategia de dezvoltare a terito
riului și constituie pentru autoritatea județeană 
principalul instrument de coordonare a dez
voltării sectoriale.

Planul de amenajare a teritoriului județului 
Hunedoara a fost elaborat de Institutul 
"URBANPROIECT’ București la comanda Minis
terului Cercetării și Tehnologiei, ca studiu pilot 
în cadrul a 5 studii similare pe fiecare din ju
dețele ce cuprind Munții Apuseni: Alba, Arad, 
Bihor, Cluj și Hunedoara. Proiectul s-a elaborat 
în colaborare cu Direcția urbanism, amenajarea 
teritoriului și lucrări publice din cadrul Con
siliului județean, și alte instituții de specialitate 
din județ. Documentația a fost avizată favorabil 
de 15 organisme teritoriale județene și de 4 
organisme centrale.

Prin urmare amenajarea teritoriului județului 
are acum o "lege” locală.

Județul Hunedoara este bine cunoscut de 
toți locuitorii, cu toate problemele complexe 
actuale ale vieții economico-sociale specifice

ion CONSTANTiNESCU, 
arhitect șef aijudețului Hunedoara

(Continuare în pag. 8)

Tânăr, cu priviri limpezi 
și zâmbet cald, într-o ținută 
vestimentară impecabilă, ca- 
re-i sporește frumusețea - aș 
zice și personalitatea - dl 
Constantin Dumitrașcu mi-a 
fost, pentru câteva minute, un 
agreabil interlocutor. Nu l-aș 
fi abordat dacă într-o stație 
din Micro 15 "locală" nu m- 
arfi lăsat ...pe jos. Cum din 
autobuzul 31 HD 5408 al 
Coratrans (care face curse 
in convenție pentru Termo
centrala Mintia) tocmai cobo
râseră călătorii, am întrebat

RĂSPLATA 
LUI COSTEL

șojerul dacă mă poate primi 
până în centrul orașului sau 
la gară. A încuviințat și, ridi- 
cându-se, a închis, pe rând, 
turelele, s-a aplecat și a "cu
les" o hârtiuță dintre ban
chete, a potrivit draperiile la 
geamuri și și-a reluat locul la 
volan, demarând.

- Aveți un autobuz frumos 
și foarte curat - am zis ad
mirativ.

- Să știți că are 20 de ani! 
Eu îl conduc de 3 ani.

- De ce ați închis turelele, 
înainte de plecare?

- Când nu sunt călători, 
nu e nevoie să rămână des
chise. Mai protejez autobuzul 
de praf.

- Observ că vă place să-l 
păstrați curat, să fie ambi
anță plăcută, civilizată.

- Cel care își alege mese
ria cu drag, trebuie să lu
creze cu drag! Numai așa 
are bucuriile muncii sale.

- De când lucrați în me
serie?

- De 15 ani. Pe autobuz 
de 9 ani, de îndată ce mi-a 
permis legea. Am urmat 
liceul auto la Tg. Jiu. Din 
școală mi-au plăcut mașinile 
mari. Am lucrat la Termo
centrala Turceni pe un TIR, 
făceam aprovizionarea

A consemnat 
Lucia LiCiU

(Continuare în pag. 8)

Consiliul Județean
r

Hunedoara
Convocare

în temeiul art.65, alin.2 și 3 din Legea nr.69/1991 
privind administrația publică locală, republicată, se 
convoacă Consiliul județean Hunedoara în ședință 
ordinară, la sediul acestuia, pentru data de 22 iunie 
1999, ora 10, cu următoarea ordine de zi:

1. Raport privind starea și activitatea administrației 
județului, precum și cu privire la starea economică și 
socială a județului pe anul 1998;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului 
de repartizare a sumelor alocate din Fondul special al 
drumurilor publice pentru drumurile comunale și jude
țene pe anul' 1999;

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
propriu al județului Hunedoara pe anul 1999;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de 
fezabilitate pentru obiectivul de investiții: “Modernizare 
D.J. 687 D, km 14+870-22+870 Toplița - Hășdău”, județul 
Hunedoara;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de 
fezabilitate pentru obiectivul de investiții: "Modernizare 
D.J. 687 E, sector Ghelari - Bunila, km 17+600-29+200", 
județul Hunedoara;

6. Proiect de hotărâre privind organizarea și desfă
șurarea concursului de selecție a administratorilor pentru 
regiile autonome din subordinea Consiliului județean 
Hunedoara;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării 
Comisiei pentru protecția copilului, a componenței și a 
regulamentului de funcționare a acesteia;

8. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei 
pentru stabilirea și evaluarea terenurilor din patrimoniul 
Societății comerciale cu capital de stat “REALCOM” SA 
Petroșani;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organi
gramei, numărului de personal și regulamentului de 
organizare și funcționare pentru personalul din aparatul 
propriu al Consiliului județean Hunedoara;

10. Proiect de hotărâre privind constituirea colec
tivului în vederea aplicării “Programului de monitorizare a 
sistemului penitenciar prin colective de vizitatori";

11. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei 
județene pentru omologarea traseelor turistice montane;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proto
colului de predare de la Consiliul județean Hunedoara la 
SC DISTRIGAZ NORD SA Târgu Mureș a obiectivului de 
investiții ‘‘Rețele de distribuție a gazelor naturale în 
localitățile din Valea Jiului - Conductă magistrală Paro- 
șeni-Livezeni", județul Hunedoara;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documen
tației “Plan Urbanistic General al stațiunii Geoagiu-Băi";

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documen
tației “Plan Urbanistic General al stațiunii Vața de Jos";

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii 
organizatorice a numărului de personal și a Regu
lamentului de organizare și funcționare ale Direcției 
generale pentru protecția copilului Hunedoara.

Președinte, Gheorghe BARBU
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“Nu îi vom mai primi 
înapoi pe fripturiști”

Conferința de presă organizată miercuri, 9 iunie a.c., 
de către filiala municipală Devg a Partidului Democrației 
Sociale din România a avut drept principal scop pre
zentarea noii echipe de conducere a filialei. Pre
ședintele ales al PDSR Deva este dl. doctor Ion Iliescu, 
medic chirurg la Spitalul județean. Din consiliul de 
conducere mai fac parte, în calitate de vicepreședinți, 
dnii. Mihail Rudeanu, Sorin Moldovan, Nelu Ardeleanu și 
Alexandru Agârbiceanu. în funcția de secretar al filialei 
a fost ales dnul. Gheorghe Firczack.

încă de la începutul conferinței de presă, preșe
dintele PDSR Deva, dl. dr. Ion Iliescu, a ținut să pre
cizeze că se are în vedere o intensificare a activității 
partidului în teritoriu, urmărindu-se o mai mare impli
care în toate sectoarele vieții social-economice. 
“Suntem un partid social-democrat, un partid care 
dorește reforma, dar care ținem cont de aspectele 
sociale ale acestui proces".

La nivelul municipiului, PDSR se află într-o peri
oadă de coagulare, de refacere a întregii structuri 
organizaționale, cu scopul pregătirii în vederea 
alegerilor ce vor urma. “Am învățat din greșelile pe 
care le-a făcut partidul nostru în trecut, ni le-am 
însușit de la nivel central până la nivelul organizațiilor 
comunale și dorim ca aceste greșeli să nu se mai 
repete. Nu vom face rabat la nivelul calității celor pe 
care îi vom promova să reprezinte partidul, iar eu 
personal voi fi foarte drastic în acest sens, fiindcă nu 
ne putem permite să ne jucăm a doua oară cu elec
toratul. în orice caz nu îi vom mai primi înapoi pe 
fripturiștii și pe oportuniștii care au părăsit în 1996 
partidul a declarat dl. dr. Ion Iliescu.

în acest moment PDSR Deva are peste 200 de 
membri cotizanți, 85% fiind tineri și de vârstă medie dar 
- conform spuselor dlui. secretar Gh. Firczack - 
cererile pentru noi adeziuni se mențin constante, 
existând și destule cazuri de oameni care doresc să 
se reînscrie în partid după ce în anul 1996 l-au părăsit.

Andrei NiSTOR
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înainte de 1989 se trăia mai 
| bine, consideră 63% dintre ro- 
I mâni, după cum relevă Barome- 
j țiul de Opinie realizat în luna mai 
| de Metro Media Transilvania. în
■ comparație cu nivelul de trai, 
* considerat mai bun înainte de 
| 1989, în materie de libertatea
■ oamenilor, în aceeași perioadă 
I lucrurile mergeau mai rău, apre- 
| ciază 70% dintre subiecți. Jumă

tate dintre cei chestionați con
sideră că România acelor ani
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în primul rând pe seama încălcării 
j legii (48%), 24% considerând că 

în România unii au făcut avere 
prin relații, 11% prin muncă și 
merit personal, 9% prin noroc.

Sondajul a fost realizat în 
perioada 7-19 mai, la cererea 
Fundației pentru o Societate 
Deschisă, pe un eșantion repre
zentativ de 2071 de persoane. 
Studiul are o marjă de eroare de I 
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9.00 TVR Cluj-Napoca 
10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Căsuța din 
prerie (s/r) 13.00 Convie
țuiri 13.30 De la lume adu
nate... 14.10 Santa Barbara 
(s) 15.30 Emisiune în limba 
germană 17.00 Ceaiul de la 
ora 5 (div.) 19.00 Jumăta
tea ta (cs) 20.00 Jurnal. 
Meteo. Sport. Ediție spe
cială 22.00 Iubire pătimașă 
(dramă Italia, 1995, p. II)
23.30 Jurnalul de noapte. 
Sport 23.45 Planeta Cinema

TVR 2
9.00 Lumină din lumină 

(r) 10.10 Integrale (r) 11.10 
Miracole (s/r) 12.00 Cu 
ochii’n 4 (r) 13.00 Rebelul

Pe urmele unei scrisori
Mizeria se poate naște 

și din nepăsare
"în vremurile tulburi ce le trăim, degradarea umană 

poate atinge cote alarmante; lucru cu atât mai grav cu cât 
sunt implicați nu numai adulții, ci suferă cel mai mult copiii 
(...) Este greu de descris starea de mizerie în care trăiește 
familia Furcă Mariana. E adevărat, mizeria se poate naște 
din sărăcie, dar mai ales din nepăsare și ignoranță”. 
Acestea sunt câteva din rândurile unei scrisori primite pe 
adresa redacției noastre. Ca urmare, ne-am deplasat la 
fața locului, în satul Banpotoc, comuna Hărău.

între locuințele mari și frumoase, cu oameni harnici și 
gospodari, tabloul oferit de casa Marianei Furcă este 
sumbru, pătând imaginea unui sat prosper. în căsuța 
dărăpănată și neîngrijită, cu o singură încăpere, locuiesc 
șase persoane: doi adulți și patru copii cu vârste cuprinse 
între 6 luni și 7 ani. Condițiile insalubre în care trăiesc nu se 
datorează doar stării materiale precare, ci și lipsei de 
interes pentru curățenie. Copiii sunt nespălați, cu haine 
soioase și de curând... rași în cap. De jur-împrejurul casei 
până în grădinile vecinilor mormane de gunoaie, haine 
vechi și murdare aruncate la voia întâmplării.

La cei 27 de ani, Mariana Furcă are 4 copii. Ea nu 
lucrează nicăieri, doar concubinul, Eugen losif Șaloc, ajută 
uneori ciobanii sau lucrează cu ziua la oamenii din sat, iar 
băiatul cel mare merge câteodată la grădiniță. Pe lângă 
ajutorul social și alocațiile copiilor (aproape 600.000 lei/ 
lună), banii câștigați din muncă sunt bineveniți, însă se 
risipesc uimitor de repede pe băutură, căci de mâncare 
pentru cei mici, las' să se ocupe vecinii!

Firește, pe consăteni i-a deranjat mizeria și dez
ordinea provocată de această familie, încercând deseori 
pe toate căile să-i determine să facă cunoștință cu apa și 
săpunul. însă totul a fost în zadar. Consătenii cred că 
dacă astfel de condiții infecte continuă să existe ei riscă 
să se înbolnăvească. "Mă întreb dacă medicul care trebuie 
să facă vizitele medicale săptămânale celui mai mic dintre 
copii mai poate rezista? Primăria, deși are cunoștință de 
toate aceste fapte, nu se implică. De ce?... Nu știu”, mai 
scrie semnatarul scrisorii. Ținem să precizăm faptul că 
după discuțiile purtate cu reprezentanții primăriei, dum
nealor au promis că vor urmări îndeaproape situația, luând 
măsuri de stopare a acestui fenomen.

Cristina CÎNDA

Ca-n filmele cu Stan și Bran

Infracționalitatea a cu
noscut o amploare și o di
versificare deosebită după 
'89, astfel încât până și zicala 
"cine fură azi un ou mâine 
fură un bou” s-a transformat 
în “cine nu fură azi măcar un 
ou e un bou". Cu toții am au
zit de tunurile date băncilor, 
de țapele pe care le-au luat 
oamenii la Caritas ori Safi 
sau de alte și alte cazuri în 
care așa numiții oameni de 
afaceri au prosperat prin mij
loace frauduloase. Totuși, 
discutând nu de mult cu șe
ful postului de poliție al unei 
comune hunedorene ni ș-a 
spus că infracționalitatea e în 
scădere și pentru că hoții nu 
mai au ce fura, întreprinde
rile și unitățile economice 
închizându-și rând pe rând 
porțile. Pe această linie a să
răcirii țării până la limita de a 
nu mai fi ce fura, recent în

(s) 14.30 TVR Cluj-Napoca 
15.10 Limbi străine. Italia
nă. Engleză 15.35 Sailor 
Moon (d.a) 16.00 Grecia (s)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Univer
sul cunoașterii (do) 19.10 
Arhive românești 19.40 
Dreptul la adevăr 20.20 Că
suța din prerie (s) 21.10 
Vânare de vânt 22.45 Prie
tenul nostru comun (s) 
23.35 Conviețuiri

ANTENA I
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 Leonela 
(s, ep. 23, 24) 19.00 Ob
servator 20.00 Bani falși 
(f. SUA 1995) 21.30
Baywatch Nights (s, ep. 
32) 22.15 Observator
22.45 Viitorul începe azi 
(s, ep. 59) 23.45 Masaj la

Hoții au furat 100 de 

milioane... “false”
comuna Ilia a avut loc o infrac
țiune mai deosebită, derulată 
după scenarii asemănătoare 
filmelor cu Stan și Bran.

La ședința din luna mai a 
Consiliului local Ilia în care a 
fost dezbătut bugetul pe anul 
în curs, unul dintre cele mai 
disputate puncte a fost cel re
feritor la suma care i se va 
aloca învățământului, în speță 
Liceului “Silviu Dragomir”, ca
re este ordonatorul financiar al 
tuturor școlilor de pe raza co
munei. Având de plătit în pre
mieră bursele școlare, 
transportul elevilor și al cadre
lor didactice, dar și de efectuat 
reparații și renovări ale șco
lilor, susținătorii învățământului 
au cerut alocarea unei sume 

domiciliu 3 (f. er. SUA 
1998)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tăul 10.00 Tânăr și 
neliniștit (r) 11.00 Melrose 
Place (r) 11.45 Mercenarii
(r) 12.30 Dragul de 
Raymond (s) 13.00 Știri 
13.05 Luptătorul din Hong 
Kong (r) 14.30 Oglinda tim
pului (s) 15.00 Familia 
Bundy (s) 15.30 Ștrengărița
(s) 16.15 Tânăr și neliniștit 
(s) 17.00 Știrile PRO TV
17.30 Alas (s, ep. 10) 18.30 
Inimă de țigancă (s, ep. 6)
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Corbul, îngerul negru (s, 
ep. 11) 21.30 Candyman 
(thriller SUA 1992)

ACASĂ

7.00-12.45 Filme și seri
ale (reluări) 13.30 Maria (s)

Cum vă apărați de 
caniculă? (it)

îmbrăcămintea adecvată verii este cea ușoară, 
poroasă, din fibre vegetale care absorb transpirația și se 
usucă repede. Culoarea deschisă reflectă mai bine 
căldura solară, cele mai adaptate haine fiind de culoare 
albă. Pentru a preveni insolația este necesară acoperirea 
capului cu pălării sau berete ușoare.

Este importantă și alimentația, pentru a nu accentua 
arderile metabolice și pentru a menține echilibrul salino- 
hidric. Se vor evita alimentele care accentuează setea: 
afumăturile, alimentele sărate și cu exces de grăsimi, 
alcoolul. Deoarece într-o zi caniculară, consumând o dietă 
normală, omul pierde cca 5 litri de apă și, odată cu ea, 
până la 11g de sare, vitaminele B1 și C, se recomandă 
lichide din abundență și, mai ales, sucuri naturale de fructe 
și legume.

Pentru a avea o capacitate bună de transpirație, pielea 
corpului trebuie să fie curată, spălată zilnic cu apă și 
săpun. Ca să se evite supraîncălzirea, se repetă dușurile 
cu apă rece de 3-5 ori pe zi sau se poate practica înotul în 
ștranduri și bazine corespunzătoare din punct de vedere 
sanitar.

Mai util pentru călirea organismului (termoreglarea 
completă, atât pentru cald cât și pentru rece) este dușul 
alternativ. Se începe cu apă caldă (la 38°C-40°C), timp de 
2-3 minute și se trece la apă rece (la 18°C-20°C), timp de 
20-30 secunde. Alternarea se poate repeta de 8-10 ori și 
se termină totdeauna cu apă rece.

Vârstnicii pot face baie alternantă la picioare, prin 
introducerea acestora în două lighene cu apă, dacă se 
poate până la genunchi. întâi se introduc picioarele în apă 
caldă (38°C-40°C), timp de 30-40 secunde, apoi în apă 
rece (18°C-20”C), timp de 10-15 secunde. Alternarea se 
face de cel puțin 3-5 ori și se poate repeta de câteva ori pe 
zi. De asemenea se pot face fricții cu o mănușă umezită în 
apă rece, mănușă cu un deget pe care oricine și-o poate 
face dintr-un prosop flaușat vechi. Se fricționează brațele, 
pieptul, picioarele și, cine vrea, tot corpul. Fricția poate fi 
alternantă, începându-se cu apă fierbinte, atât cât poate fi 
tolerată de persoană și se repetă de câteva ori pe zi.

Cei tineri și sănătoși, adulții mai căliți pot combina 
sauna sau baia de abur cu masajul cu jet de apă rece 
sau chiar cu gheață măcinată. Trebuie precizat că bolnavii 
cardio-vasculari, hipertiroidienii, cei cu alte afecțiuni 
endocrine, reumaticii și nevroticii nu pot practica com
portamentele de termoadaptare și călire fără să consulte 
medicul lor curant sau de familie.

Psiholog, Crișanioan

de 500 milioane. Dispunând 
doar de un buget la limita su
praviețuirii, executivul primăriei 
a propus inițial o sumă mult 
mai mică. Dar după dezbateri 
furtunoase, această sumă a 
fost suplimentată cu 100 mili
oane lei, banii alocați învăță
mântului ajungând în final la 
suma de 350 milioane lei. Dis
puta pe seama alocării sau 
nealocării celor 100 de mili
oane lei suplimentare Liceului 
“Silviu Dragomir” Ilia a conti
nuat între câțiva consilieri și 
după ședință în una din câr- 
ciumele comunei. Până aici 
nimic deosebit.

Doar că ... exact în acea 
noapte, după ședința de 
discutare a bugetului, la 

14.15 Perry Mason: Ultima 
petrecere (r) 16.00 Gua
dalupe (s) 17.00 Celeste se 
întoarce (s) 18.00 Dragoste 
și putere (s) 18.45 Căsuța 
poveștilor (s) 19.30 Viața 
noastră (s) 20.15 înger săl
batic (s) 21.15 Minciuna (s, 
ep. 71) 22.00 Milady (s) 
23.00 Alice (tragi-comedie 
SUA ’90)

PRIMA TV
7.00 Ultima ediție (r) 

9.00 Capsula de oxigen 
13.00 Nimeni nu e perfect 
(s) 14.00 Jerry Springer 
Show 15.00 Pretutindeni 
cu tine (s) 16.00 Celebri 
și bogați (s) 17.00 Maria 
Mercedes (s) 18.00 Știri 
18.50 Real TV 19.00 Ca
mera ascunsă (div.) 19.30 
Viper (s, ep. 47) 20.20 
Alegeți filmull 21.50 Real 
TV 22.20 Știri 23.00 Cio
colată fierbinte (co. 
Franța/SUA 1992)

Liceul “Silviu Dragomir" a 
avut loc o spargere. Hoții 
au spart seiful de fier, unul 
vechi și foarte solid, după 
cum aprecia directorul li
ceului, Ștefan Stănescu, 
dar în rest nu s-au atins 
de nimic, deși ar fi putut 
“completa” aparatură elec
tronică, mobilier etc... Dar 
din fericire seiful liceului 
era gol. Se pare că ținta 
hoților au fost exact cele 
100 de milioane alocate 
în acea seară liceului. 
Spărgătorii - neidentificați 
încă de poliție - au fost 
într-atât de “inteligenți" și 
“pricepuți” în problemele 
bugetelor locale încât n- 
au înțeles că cele 100 de 
milioane au fost alocate 
doar pe hârtie și că vor fi 
plătite în tranșe atunci 
când se achită bursele ori 
se execută diverse lucrări 
de reparații.

Ciprian MARiNUȚ

HB©
10.00 Steel (f.a.fant. SUA 

1997) 11.30 Comoara îngro
pată (f.a. SUA 1994) 13.15 
Alaska (f.a. SUA 1996) 
15.15 De pe o zi pe alta (co. 
SUA *95) 16.45 Cimitirul viu 
(horror SUA 1988) 18.15 
Totul despre sex (s, er.)
18.45 Cine este Moș 
Crăciun? (co. SUA 1994)
20.30 Suspiciune (thriller 
SUA 1991) 22.15 Asasini 
cibernetici (thriller SF SUA 
1996)

PRO TV -! DEVA
06.15-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 - 
10.00 “Bună dimineața, PRO 
TV e al tăul” (coproducție cu 
stațiile locale) 10.00-10.45 
Program comercial PRO TV 
Deva 17.00-17.30 Știrile PRO 
TV (coproducție) 00.00- 
00.10 Știri locale

Vineri, 11 iunie
3 BERBEC

Sunteți labil din punct de 
vedere sentimental. Aveți 
nevoie de puțină singurătate 
pentru a clarifica situația și a 
găsi răspunsuri la întrebările 
legate de viitor.

3 TAUR
Sunteți hotărâți, rapizi și 

deschiși oricăror schimbări. 
Simțul diplomatic nu e suficient 
de prezent. în societate sunteți 
totuși originali și distractivi.

3 GEMENI
Pentru că nu mai suportați 

eșecul, nu aveți curajul asumării 
de riscuri. Ați dori mai multă 
bunăvoință din partea 
oamenilor. încercați să anticipați 
evenimentele neplăcute.

3 RAC
Dacă aveți răbdare, totul se 

va termina cu bine. La locul de 
. muncă este o dezordine mai 
mare decât de obieci. Nu reușiți 
să vă concentrați asupra 
muncii.

3 LEU
Profitați de ocaziile ce se 

ivesc, deoarece șansele dv 
scad pe zi ce trece. Nu acordați 
nimănui prea multă încredere 
căci unii profită de slăbiciunea 
dv.

3 FECIOARĂ
Trebuie să acționați pentru 

a vă păstra echilibrul financiar. 
Vești neplăcute de la 
cunoștințe din străinătate. 
Amânând călătoria propusă, 
evitați întâmplări supărătoare.

3 BALANȚĂ■
Saturn este în casa dv 

zodiacală și ca atare după efort 
și muncă obositoare nimeni nu 
vă va fi recunoscător.

3 SCORPION
- Veți realiza tot ceea ce v- 

ați propus. Nu vă ascundetide 
prieteni, căci ei vă vor ajuta. 
Partenerul este gelos în acest 
weekend, deci abțineți-vă să ' 
ieșiti undeva.

O SĂGETĂTOR
Nu fiți agresivi, căci vă 

înrăutățiți și mai mult situația. 
Dacă doriți să mențineți liniștea 
căminului dv., aveți grijă să vă 
retrageți, fiți echilibrat.

3 CAPRICORN
Pot apărea situații 

neplăcute. Vă concentrați 
asupra problemelor situației 
materiale în detrimentul celor ce 
privesc cariera dv., foarte 
importante.

3 VĂRSĂTOR
Se doresc promisiuni mai 

serioase de la doamnele 
Vărsător. Nu ezitați să oferiți 
un răspuns direct dacă vi se 
cere mâna, dar cereți un timp 
de gândire.

3 PEȘTI
Vi se cere prudență azi.pe 

toate planurile. Doamnele simt 
că eforturile sunt inutile, că 
situația financiară nu se 
schimbă în ritmul dorit. Amânați 
planurile de afaceri.

iietescep* ____ >
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//V64 TREI PUNCTE PENTRU TRICOLORI

ROMÂNIA - AZERBAIDJAN
4-0 (2-0)

Așa cum ne așteptam, 
meciul tricolorilor cu azerii 
nu putea suferi nici o com
parație cu partida susținută 
doar cu câteva zile în urmă 
de România cu reprezenta
tiva Ungariei. în primul rând, 
diferența de valoare între 
cei doi adversari (și Ungaria 
a învins cu 4-0 pe Azerbai
djan), apoi din echipa Româ
niei au lipsit în acest Joc ma
rele Hagi șl Adrian Iile, va
lorile cu adevărat ale actua
lei reprezentative. Sigur, nici 
suporterii echipei noastre 
naționale nu se așteptau la 
un meci cu mari virtuți teh- 
nico-tactlce, din motive 
obiective: oaspeții (așa cum 
ne-au arătat) s-au baricadat 
în apărare și erau doar cu 
gândul la limitarea scorului, 
în aceste condiții, al noștri 
au presat pe întregul par
curs al primei reprize, și-au

Grupa a Vll-a
Rezultatele în meciurile de miercuri: România - 

Azerbaidjan 4-0; Ungaria - Slovacia 0-1.'Portugalia - 
Liechtenstein 8-0.

CLASAMENTUL 

La 4 septembrie: Slovacia - România, Azerbaidjan - 
Portugalia; Liechtenstein - Ungaria.

1. PORTUGALIA 7 6 0 1 27-2 18
2. România 7 5 2 0 16-1 17
3. Slovacia 7 3 2 2 8-4 11
4. Ungaria 7 2 2 3 11-7 8
5. Azerbaidjan 7 1 0 6 5-21 3
6. Liechtenstein 7 1 0 6 2-34 3

creat o sumedenie de ocazii 
bune de a marca, însă n-au 
izbutit decât de două ori, în 
min. 36, când Ganea - după 
câteva ratări din apropierea 
porții - a găsit plasa porții lui 
Kramarenko șutând cu sete 
din apropierea colțului care
ului mic și în min. 43, prin go
lul realizat de D. Munteanu, 
care a transformat o lovitură 
de la 11 metri. în prima parte a 
partidei, Ganea, D. Munteanu, 
Vlădoiu, Gică Popescu au tre
cut fiecare de cel puțin 2 ori 
pe lângă gol, mingea lovind șl 
bara în min. 34. Românii au 
luptat, s-au străduit să des
chidă scorul cât mal repede, 
dar au păcătuit atacând de
seori frontal, fără să caute 
“desfacerea" apărării, au gre
șit nepermis de mult la pre
luări și finalizare.

Cu toții ne așteptam la 
câteva schimbări după pauză.

Și Pițurcă a făcut câteva 
mutări: Craioveanu l-a înlo
cuit pe Ganea, apoi V. Mol
dovan pe FI. Petre și spre 
final (min. 80), în locul lui 
Vlădoiu a intrat Roșu. Ei bi
ne, noii intrați pe teren nu 
au adus mal multă claritate, 
cursivitate în jocul echipei șl 
îndeosebi în acțiunile de 
atac. Totuși, în min. 49, Vlă
doiu “șterge” balonul cu ca
pul șl derutează portarul 
marcând al treilea gol al tri
colorilor. Azerii încep șl el să 
Inițieze câteva acțiuni firave 
spre poarta lui Lobonț, dar 
fără rezultat. Ai noștri - V. 
Moldovan, îndeosebi, ratea
ză incredibil din 2 ocazii rari
sime și abia în final (min. 90), 
Roșu reușește al patrulea 
gol al tricolorilor. Rezultat 
bun, asta-l Important, s-au 
acumulat încă trei puncte. 
Urmează o pauză, până în 4 
septembrie când tricolorii 
joacă în deplasare cu Slo
vacia și după 4 zile vin la Bu
curești portughezii. Sperăm 
ca Pițurcă să prezinte o for
mație capabilă să iasă cu bi
ne din aceste 2 meciuri capi
tale în lupta pentru calificare 
la turneul final al Euro
penelor.

ROMÂNIA: Lobonț, D. 
Petrescu, Gh. Popescu, 
FUipescu, Nanu, FI. Petre 
(67 k Moldovan), Gâlcă, 
Lupescu, D. Munteanu, 
Vlădoiu (80 Roșu), Ganea 
(61 Craioveanu).

Sabin CERBU

----------------------------------------- - > 

AROGANȚA SE 
PLĂTEȘTE

LA TINERET, 
ROMÂNIA 

AZERBAIDJAN 
11

După ce săptămâna 
trecută a învins cu dificul
tate Ungaria câștigând la 
limită cu 2-1 dar relansând 
totuși lupta pentru calificare 
în grupa a VII- a a Campio
natului European de tine
ret, marți echipa de tineret a 
României a remizat 1-1 cu 
selecționata similară a 
Azerbaidjanului.

Abordând partida din 
postura fâvoriților absoluți, 
care au câștigat jocul încă 
înainte de a intra în teren, 
tinerii fotbaliști români n-au 
reușit să obțină cele trei 
puncte puse în joc. Deși a 
deschis scorul prin Luca 
(min.20) echipa României a 
avut o evoluție confuză, lip
sită de combativitate și dis
ponibilitate la efort fiind în 
cele din urmă egalată de 
ambițioasa echipă azeră 
(gol Ismailov în minutul 60).

Tratarea cu neseriozitate 
a adversarilor, aroganța și 
ifosele de vedete ale unor 
componenți ai echipei de 
tineret au pus în umbră ta
lentul și valoarea lotului , 
această remiză pe teren 
propriu diminuându-ne se
rios șansele de calificare. în 
clasamentul grupei Româ
nia ocupă locul doi după 
Ungaria și are doar șanse 
teoretice de calificare. (C.M.)

Sâmbătă, 
ultimele etape 

in diviziile 
Asi B

La acest sfârșit de săptă
mână se desfășoară ultimele 
partide din Divizia A la fotbal 
care nu mai au importanță pen
tru configurația primelor locuri 
în clasament, Rapid fiind vir
tuală câștigătoare a titlului de 
campioană în anul competițio- 
nal 1998 - 1999, pe podium 
aflându-se Dinamo (locul 2) și 
Steaua (locul 3). S-au clasat 
pe ultimele trei locuri (și au 
retrogradat în Divizia B) 
Foresta, “U” Cluj și Olimpia S.M.

Pentru noi, hunedorenii, de 
mare interes sunt meciurile din 
seria a ll-a a Diviziei B, Poli
tehnica Timișoara - Vega Deva 
și Jiul Petroșani - Apulum Alba 
lulia, de ale căror rezultate de
pinde evitarea retrogradării 
celor două formații hunedorene 
-Vega și Jiul.

Devenii au un obstacol 
foarte greu de trecut la Timi
șoara. Pe parcursul acestei 
săptămâni întregul lor de ju
cători de la Vega s-a pregătit 
cu multă râvnă, echipa, con
ducerea clubului având ca 
obiectiv să facă un joc bun 
care să le aducă și satisfacția 
salvării de la retrogradare. Jiul 
joacă acasă și are șanse mult 
mai mari să învingă pe Apulum 

I și să se salveze. Disputa indi
rectă pentru evitarea retro
gradării poate fi decisă și prin 
jocul rezultatelor. Deci, vom fi 
pe recepție până în minutul 90.

[ Să auzim de bine! (S.C.)
\S-

Arbitrii și 
observatorii - 

etapa din 
13 iunie

0IVI1M 0
MET. CRIȘCIOR - 

VICTORIA CĂLAN, arbitri: 
Daniel Dudaș, Marius 
Vreme și Vasile Oprița, 
obs. Emil Muntean.

PARÂNGUL LONEA - 
CONSTR. HUNEDOARA, 
Valentin Gavrilă, C-tin 
Dineș și Eugen Ambruș, 
obs. Mircea Pădurean.

MIN. GHELARI - CFR 
MARM. SIMERIA, Adrian 
Radu, Sorin Ciotlăuș și 
Marin Ormenișan, obs. 
Doru Toma.

FC DACIA ORĂȘTIE - 
PAROȘENI - VULCAN, Erno 
Magyari, Ovidiu Toderiță și 
Daniel llincea, obs. Marian 
Dima

CIF ALIMAN - MIN. TE- 
LIUC, Adrian Costea, Tiberiu 
Nistor și Claudiu Crăciuneac, 
obs. Nicolae Stanciu.

CAMPIONATUL 
JUDEȚEAN (ULTIMA 
ETAPĂ):

RETEZATUL HAȚEG - 
SANTOS BOZ, Alin Ciolca, 
Petru Zlate și Sorin 
Corpadi, obs. Dorel Târsa.

GLORIA GEOAGIU - 
ENERGIA DEVA, Ion 
Mândru, Aurelian Lagu și 
Kăroly Magyari, obs. Lazăr 
Kelemen.

*.............................. .......................... ......................... '

CON NEX te cheamă la START

UN START
PENTRU O CURSĂ LUNGĂ

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.

f
Viitorul Sună Bine
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Buceș - date și fapte
Așezată în partea hune- 

ioreană a Țării Moților, 
comuna Buceș - străveche vatră 

românească - are în compo
nența sa 7 sate, cu o populație 
de aproape 3000 de locuitori. 
Prin tradiție, ocupația de bază a 
bărbaților a fost mineritul, iar a 
femeilor munca în gospodărie.

Cum este firea moțului - 
“blând, bun și de omenie, el 
devenind agresiv numai atunci 
când cineva se atinge de patria 
sa și mândra sa”... - așa sunt și 
românii - moți din comuna Bu
ceș. Spre mândria celor de azi, 
strămoșii lor au înscris pagini de 

glorie în revoluțiile de la 1784 și 
1848, conduse de Horea și lancu 
- învingând trufia nemeșilor și 
honvezilor unguri.

La un trecut așa de mare, 
moțul ar merita și un prezent pe 
măsură, numai că, din nou, se 
adeverește expresia: “Munții 
noștri aur poartă/Noi cerșim din 
poartă-n poartă. "Aceasta o do
vedește lipsa fondurilor pentru 
continuarea modernizării dru
murilor, pentru repararea școlilor, 
căminelor culturale și altele. 
Comuna are probleme deosebit 
de grele, cum ar fi cea a bara
jului de la Mihăileni care se 

tergiversează de ani de zile, 
situația gravă a celor circa 200 
de țigani din cătunul “Berlin”; 
închiderea minelor de la SM 
Barza Brad și SM Zlatna vor 
complica și mai mult lucrurile. 
Toate aceste probleme, cât și 
altele, dau mult de gândit Pri
măriei.

Sperăm să fim înțeleși de 
cei care conduc destinele ju
dețului nostru, că fără alo
carea de fonduri de la bugetul 
de stat, comuna nu va avea 
nici un viitor și cu adevărat se 
va număra printre cele fali
mentare.

-------------------- ------------_--------------------------------=.

Bugetul sărăciei și
Da. Este o relație între cele două expresii 

de mai sus. în luna aprilie am aflat, cu părere 
de rău, minusculul buget acordat comunei 
Buceș, ceea ce va duce la încadrarea 
Primăriei în rândul celor falimentare. 
Consecințele acestui buget insuficient, departe

... sărăcia Bugetului
de nevoile comunei, vor fi neplăcute: 
reducerea personalului, neplata la timp și în 
întregime a salariilor, inclusiv a consilierilor, 
neachitarea ajutoarelor sociale, neasigurarea 
cu combustibilul necesar pentru încălzit al 
școlilor și al celorlalte instituții din comună ș.a.J

Ajutoarele sociale se dau "la zi"
Cu toate greutățile pe care le are 

l comuna Buceș, din punct de vedere 
1 financiar, ajutoarele sociale sunt date la 
| timp - mai ales că de acestea 
| beneficiază majoritatea persoanelor 
^nevoiașe din cătunul Mihăileni “Berlin”.

De altfel, cu ajutorul acestora s-au făcut ■ 
câteva lucrări de înfrumusețare a 
centrului de comună. Pentru această ■' 
faptă bună țin să mulțumesc și pe | 
această cale locuitorilor țigani din | 
cătunul “Berlin.” y

CURIOZITĂȚI ALE COMUNEI:
• C0 suprafață este a 

doua comună din zona Brad, 
cu 12283 ha fiind mai mare 
ca municipiul Brad;

• Primăria Buceș este 
singura din județul Hunedoara 
unde în birourile sale nu se 
fumează! Respectul și buna 
cuviință sunt la ele acasă;

• în satul Dupăpiatră 
are loc marea sărbătoare tra
dițională "întâlnirea moților cu 
istoria..." - adevărată lecție 
patriotică, religioasă, culturală 
și de agrement, care, uneori, 
depășește serbările de la 
Țebea și Găina;

• Chiar dacă drumurile 
noastre nu peste tot sunt 
corespunzătoare, autobu
zele de la SC "Crișbus" SA 
Brad circulă regulat, încât se 
poate fixa ceasul după mer
sul acestora. Primăria mulțu
mește managerului general, 
dl. ing. Costel Lupu, precum 

și conducătorilor auto care 
deservesc aceste trasee;

• în satul Mihăileni se 
construiește un baraj hidro
energetic. Am spus "se con
struiește", pentru că de peste 
15 ani bate pasul pe loc - 
spre nemulțumirea locuito
rilor acestui sat, a Primăriei și 
nu numai a lor;

■ • în cele aproape 6 
luni din acest an nu s-a ofi
ciat la Primărie nici o cununie 
- ceea ce nu s-a mai întâm
plat în istoria acestei comu
ne. Oare să fie și acesta un 
semn al sărăciei și decep
ției?!

• în comună există un 
monument al naturii: "Muntele 
Vulcan" de peste 1200 m înăl
țime;

• în satul Stănija se 
găsesc urme din vremuri în
depărtate care atestă exploa
tarea aurului.

f %
Sar tex Gaz la dispoziția 

locuitorilor noștri
Până nu de mult, bute

liile pentru aragaz erau o 
mare problemă. Cu multă 
greutate bietul om al satelor 
noastre putea să-și procure 
o butelie adusă de la Brad, 
Deva, Abrud sau alte orașe. 

i noastre ... rola: I I
1 Multe probleme are comuna Buceș, dar dintre toate, cea 1 
J mai grea este a drumurilor. Cu toate că, în ultimii ani, prin grija [ 

■ Consiliului județean Hunedoara și a Direcției Județene de i 
1 Drumuri Deva, au fost modernizate câteva sute de metri de1 
J drum din satele Dupăpiatră și Stănija, totuși... mai este mult J 
i de făcut! Sperăm că și în anul 1999 se vor aloca fonduri ■ 
1 pentru continuarea acestei lucrări.

Dacă tot e vorba să intrăm în Europa, deși noi suntem în , 
i Europa de câteva milenii, înaintea altora care ne contestă, și i 
1 deci în Occident sunt asfaltate drumurile chiar și pe ogoare,1 
J atunci să se știe că este absolut necesar să fie modernizate, 

i și aceste drumuri care fac legătura cu Europa. i
X__________________________________________________________________________________ *

Vremurile acelea au trecut și 
acum, prin grija patronului 
Haiduc Doru, încă de anul 
trecut s-au deschis puncte 
de desfacere în toate cele 7 
sate ale comunei. O bucu
rie, măcar atât!

□ Cu toate eforturile de
puse de personalul Primăriei 
pentru întocmirea celor peste 
600 de dosare la Legea 169/ 
1997, privind fondul funciar, ele 
rămân în sertar până la vo
tarea acestei legi de către 
Parlamentul țării. Cred că după 
2 ani de așteptare, ar fi cazul... 
Pădurile trebuie date celor 
care le-au avut!

3 Cetățenii comunei 
sunt nemulțumiți - pe bună 
dreptate - că Ocolul silvic 
Brad nu marchează lemnele 
pentru încălzit din proprieta
tea lor, ba mai mult, sunt "pre- 
zenți" doar atunci oând treDUie 

amendați.
O Cu toate promisiunile 

făcute, de ani de zile, intrarea 
în județul Hunedoara t»..n 

■

Prof. Viorel VULTVRAR, primarul cotnqnei Buceș

pasul Vulcan, pe DN 74, a ră
mas doar pe hârtie. Ne pare 
rău că prima impresie a celui 
sosit pe aceste meleaguri de
zamăgește și nu onorează nici 
Primăria comunei, nici con
ducerea județului. Noi totuși 
mai sperăm că se va găsi o 
soluție ca în această legis
latură să ne respectăm pro
misiunea făcută în fața cetă
țenilor comunei și județului.

O în satul Tarnița "dra
gostea" pentru pa-ini, din care 
provine vest113 țuică de Du
păpiatră. este atât de mare 
încât ee plantează pruni și în 
drumul comunal. Așa a pro
cedat cetățeanul C.G., dar nu 
pentru a crește producția de 
prune, ci pentru a bloca ieșirea 
lâ drum a vecinului său B.O.!

A

Disponibilizări la munca Întâlnirea moților cu istoria
DE LA DUPĂPIATRĂ

Greutățile cu care se 
confruntă societatea noas
tră în etapa actuală se 
găsesc și aici. Totuși, 
pentru diminuarea șo
majului în această comună 
defavorizată, prin grija 
Agenției Naționale de 
Ocupare și Formare 
Profesională, la insistențele 
Primăriei, au fost angajate 
31 de persoane. Acestea 
vor efectua lucrări în 
comunitate, așa cum ar fi: 

repararea și întreținerea 
drumurilor comunale, cu
rățarea bazinului hidro
grafic, amenajări exterioare 
la Școala Primară Tarnița, 
Școala Generală de 8 ani 
Dupăpiatră și altele.

Primăria consideră că, 
în funcție de bugetul sărac 
pe care-l are la dispoziție, 
va reuși ca, prin munca 
acestor oameni proveniți 
din minerit, conform 
Ordonanțelor de Guvern 

nr.9 și 22 din 1997, să 
execute o mare parte din 
lucrările de interes local 
planificate pentru anul 
1999.

De asemenea, Primăria 
rămâne recunoscătoare 
firmei SC "ACO '97" SA 
Brad, dlui manager general 
ing. I. Savu și personalului 
acesteia, pentru că a 
acceptat ca lucrările să se 
desfășoare în cadrul firmei 
amintite. J

!
I
I 
i

iția a XXVII-a din 
cest an va avea 

loc - conform tradiției - în 
prima duminică a lunii iu
lie, adică exact în ziua de 
4. Ca de fiecare dată, exis
tă multă preocupare pen
tru organizarea acestei 
sărbători. Cu toată situația 
de criză prin care trece ța
ra, totuși, prin bunăvoința 
unor buni români, sperăm 
că și această ediție va fi 

reușită din toate punctele 
de vedere. Sprijinul 
acordat de Consiliul ju
dețean Hunedoara - Deva 
prin președintele său, di 
Gheorghe Barbu și de 
către Prefectura Deva, mai 
ales prin secretarul său 
generai, di loan Vușcan, ne 
dă această încredere.

Cu părere de rău tre
buie să spunem că, din 
lipsă de fonduri, Primăria 

comunei Buceș nu a putut ■ 
aloca fonduri pentru a-i 
ceastă sărbătoare.

Cu atât mai mult se' 
impune o cât mai tiunăj 
pregătire, deoarece anui\ 
acesta se împlinesc exact l 
150 de ani de când, aici ia 
Dupăpiatră, ia 19 mai 1849, ■ 
după propria mărturisire a j 
marelui Avram iancu: “a' 
fost nimicită toată turma iui t 
Hatvani"
______________ _________ 4

Aspect de la Dupăpiatră - “întâlnirea moților cu istoria”, manifestare de mare rezonanță patriotică
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CĂLĂTORIE SPRE NOI ÎNȘINE
_________________________________________________ /__________

Ne vom înșela pe parcurs, 
dar este bine să începem lec
tura acestei cărți ținând seama 
de recomandarea autoarei: “In
tenția mea a fost ca prin acest 
eseu să încerc o exorcizare a 
terorii comuniste din România, 
în perioada clasică a Gulagului 
(1945-1964)“ (cop.IV). Acum 
nu mai contează și nici nu are 
mare importanță faptul că 
GULAG era sigla unei aparent 
inocente instituții sovietice, 
respectiv: Administrația gene
rală a lagărelor din URSS. Im
portant este și va rămâne, ală
turi de lagărele naziste, ca una 
dintre cele mai perfecționate 
mașinării de distrugere a ființei 
umane, la figurat, dar și la pro
priu. Exact acest lucru dorește 
să-l ilustreze în cartea sa 
Ruxandra Cesereanu, prin co
mentarii și referiri care aduc 
sau readuc în prim plan, și în 
conștiințe, o lume a atrocităților 
săvârșite în “perioada clasică 
a Gulagului (1917-1956 în 
URSS, 1945-1964 în România)” 
(p.9). Susținută de o documen
tare meticuloasă prin întorto
cheatele și uneori riscantele 
poteci ale unei biografii stu
foase, autoarea rămâne de-a 
lungul întregii scrieri la o dis
tanță corespunzătoare de sur
sele pe care le folosește, toc
mai pentru a nu cădea într-un 
anume subiectivism sau senti
mentalism. De aceea, uneori 
avem impresia unei proa mari 
detașări de problematica pusă 
în discuție, că abia reușim să

Iunie cu cireșe la urechi, 
lună a Sânzienelor și a ala
iurilor de maci roșii, topindu- 
și văpaia de petale în cosițele 
unduitoare ale lanurilor de 
grâu.

Pământul plânge în râuri 
de lacrimi murdare, cu ochii 
de flori striviți sub șenile. 
Aripi de metal sfâșie cerul, iar 
graiul tunului și al mitralierei 
insinuează de mai bine de 
șaptezeci de zile, undeva în 
Balcani, un nou Armageddon. 
Fluvii de sânge inundă câm
pul de bătălie, și din adâncul 
de purpură al acestui diluviu 
izvorăște blestemul morții și 
al durerii. Omul ca războinic 
universal, în chip de jandarm 
al propriei căsuțe - “Planeta 
albastră”. S-a înfrățit el, oare, 
în ascuns cu haosul spre a 
ucide mișelește, cu jungherul 
inconștienței sale, ceea ce 
Dumnezeu adrământat în zi
lele Facerii?....

Dincolo de zvonul armelor 
se aud glasuri care prind în 
conturul rostirii rezonanța 
mult așteptată a cuvântului 
“PACE”. Sunt semne că se va 
pune capăt travaliului unui 
război nimicitor, adieri pe care 
le dorim înainte de toate cre
dibile. Reflectăm interziși la 
Stupida aberație a războiului 
acum la sfârșit de mileniu, la 
acest sistem al veșnicei ne
liniști în ipostaza de “mare 
tâlhărie", gândindu-ne că nu 
există două principii morale, 
unul care să condamne uci
derea în timp de pace și altul 
care să o admită în timp de 
război.

Viața e sfântă și, fără să 
vrem, învie amintirea unei 

ținem pasul minții cu desfășu
rarea debordantă a comenta
riului, cu atât mai mult că autoa
rea se vede nevoită să slalo- 
meze prin(tre) genuri literare 
care nu facilitează întotdeauna 
și eficient accesul la informația 
căutată. Astfel, la începutul capi
tolului al ll-lea, GULAGUL ÎN ME
MORIALISTICA ROMÂNEASCĂ

Ruxandra Cesereanu: CĂLĂTORIE SPRc CENTRUL INFERNULUI 
Editura Fundației Culturale Române, But., 1998.

DE DETENȚIE, se spune: "Majo
ritatea amintirilor românești de 
detenție legate de Gulag se vor 
a fi, parțial sau total, niște ana
tomii ale puterii și ale totalita
rismului, unele reportericește 
tratate, altele, majoritatea, con- 
fesiv, revelând acel cum-am- 
suferit-eu-atunci” (p.71). Acest 
“se vor” înseamnă, deseori, o 
adevărată capcană subiecti
vistă. Pentru cercetătorul dorind 
o informație nepătimașă și co
rectă a realității dinăuntrul acelui 
infern, sursa sau sursele pot fi 
înșelătoare, chiar sosite pe linie 
artistico-literară. Din acest 
punct de vedere, și nu numai, 
misiunea Ruxandrei Cesereanu 
nu este deloc ușoară, cu atât 
mai mult dacă ținem seama și nu 
putem proceda altfel, că, în afa
ra cazului Onisifor Ghibu, cele 
mai multe scrieri (în orice caz, o 
majoritate covârșitoare) au vă
zut lumina scrisului, și chiar a 
fipămior, cinp* fwrioada de 
detenție. Deci nu pot fi elimi

Armageddon .
străvechi credințe populare la 
români prin care se afirmă le
gătura dintre om și cer, regă- 
sindu-i substanța de simboluri 
în inima creației celui care a 
limpezit sufletul românesc, 
Mihai Eminescu. Poate că nimic 
nu e mai revelator decât un frag
ment din trupul de versuri al 
poeziei “Feciorul de împărat 
fără de stea",

“Un om se naște - un înger 
o stea din cer aprinde

Și pe pământ coboară în 
corpul lui de lut,

A gândurilor aripi în om el le 
întinde...

... Dar ce e acea steauă? E- 
o candelă aprinsă...

... Și dacă e o lume 
puternică, întinsă,

De viața mea-i legată viața 
altei lumi?"...

Când un om vine pe lume o 
stea își țese sclipirea în necu
prinsul grădinilor cerești. Așa 
spuneau bunicii. Apoi, la un 
răstimp, pe cărări neștiute, 
acea ființă pleacă pe celălai: 
tărâm, iar steaba sa, norocoasă 
sau nu, se desprinde și cade. 
Un om nu mai e. O stea a murit.

Dar dacă sub aripa razelor 
sale de lumină se află adăpos
tită, în pântecul de gravitație, o 
lume, atunci existența acestei 
lumi depinde de viața insului. Și 
cum fiecare viață de acolo tre
buie să aibă la rândul ei o stea, 
și așa mai departe, rezultă o 
înlănțuire de Universuri alte- 
rabile odată cu moartea indivi
dului. lată cum timpul istoric se 
sedimentează în fapt pe o con
tinuă inflorescență de galaxii 
care se sting și se nasc, suge
rând sub raport intuitiv prin
cipiul expansiunii și compri

nate inventivitatea și, cu atât mai 
mult, fabulosul... Evident, vehicu
larea de nume din biografie nu 
schimbă în esență datele pro
blemei; tentația lui “cum-am-su- 
ferit-eu-atunci”, pe lângă ine- 
rența subiectivismului, mai su
feră și de o anumită amplificare/ 
denaturare a realității nu tot
deauna benefică în economia 

textului. Lăsând la o parte acest 
aspect, și altele, mai puțin rele
vante în ideea de a avea sau nu 
încredere în puterea eseistică a 
autoarei, rămâne pentru noi in
formația ținând de istorie, dar și 
de statistică în ceea ce pri
vește Gulagul românesc. Ast
fel, aflăm date extrem de inte
resante despre rapida evoluție 
și perfecționare a acestui sis
tem diabolic de degradare 
umană, desigur după modelul 
practicat de “marea vecină și 
prietenă”... Și pentru a nu mă 
complica în explicații mă folo
sesc de următorul citat, reve
lator: “Dacă Gulagul sovietic a 
început să funcționeze în formă 
haotică încă din 1918, în Ro
mânia Gulagul a dobândit rigoa
re, parțial din 1945, când așa 
numita Brigadă Mobilă a primit 
puteri discreționare, total din 
1948, odată cu înființarea Se
curității, până în 1964 când, cel 
puțin teoretic, Gulagul româ
nesc a fost abolit” (p.79).

mării cosmice din spiritualita
tea indiană, enunțat în urmă cu 
milenii, fn felul acesta 
Dumnezeu lucrează neostenit, 
făurește și redimensionează 
Universul prin acea compo
nentă supremă a operei Sale - 
Omul.

Nu suntem magi care să ci
tim viitorul fiecăruia și implicit 
al omenirii întregi în aceste 
stele, dar Eminescu este acela 
care mijlocește între Cer și Pă
mânt. El află pentru noi cheia 
înțelesurilor fundamentale în- 
cifrate în miez de mit ori de le
gendă, dezvăluindu-ne că în 
adâncurile sâmburelui lumii se 
adună rădăcinile tuturor ste
lelor și ale Universului în tota
litate.

Câți dintre semenii noștri 
mor zilnic? Sau, mai bine zis, 
câte alte mii de roiuri de astre 
nu se vor fi stins odată cu dis
pariția ființelor a căror existență 
gesta în urmă cu o secundă în 
lumina stelei fiecărui om?

Dar războaiele? Câte galaxii 
nu vom fi măcelărit noi oamenii 
la vreme de război, în decursul a 
ceea ce numim istorie? Semă
nând moartea, inducem cu de la 
sine putere efectul descompu
nerii ordinii în spațiul nesfârșit. 
Accelerăm inerția inițială a Infi
nitului, întețind pulsul inimii 
Universului până către aritmie 
sau colaps. Războindu-ne între 
noi, în fapt ne batem cu cerul. Ne 
retezăm singuri izvoarele vieții, 
riscând ca unda de șoc - reversul 
- să ne potopească într-o bună 
zi. Uitând de sămânța divină, 
care germinează în ființa noas
tră, acum la cumpăna dintre mi
lenii ne reprezintă tot mai mult 
imaginea aceea a Cavalerilor

Dar cartea rămâne, în în
tregul ei, o mostră de analiză 
atentă a peisajului detenționar 
românesc - copie fidelă, la 
scară redusă, numeric vor
bind, a Gulagului sovietic. Sub 
acest aspect poate fi consi
derată nu numai demonstrația 
capacității autoarei de a co
munica informația simplă, dar 
și, cred că mult mai important, 
restituirea unei realități a isto
riei de care, altfel, nu aveam 
cum lua cunoștință, sau, în 
orice caz, căile ar fi fost cu 
mult mai complicate... Pe când 
așa, citind cartea, aflăm lucruri 
despre: Deținutul politic ro
mân ca tip uman, Decalo
gul deținutului politic, Re
prezentanții represiunii: 
anchetatorul rafinat, tor
ționarul sadic și bufonul 
balcanizat, încercare de 
fenomenologie a torturii, 
Rezistența înăuntrul Gu
lagului, Mistici, misionari, 
ludici, luptători, esteți și 
poeți, Realismul atroce, 
Romanul obsedantului de
ceniu între disidență și im
postură, Psihologia victi
melor... Se înțelege că am 
citat câteva titluri din cuprinsul 
lucrării, titluri care mi se par, 
ele însele, o invitație la lectură 
care nu poate fi refuzată, ca 
să nu mai vorbesc de ușu
rința accesibilității la conținut, 
datorată stilului simplu și direct 
folosit de autoare.

Dumitru HURUBĂ
_________________________

Apocalipsei imortalizată de că
tre Durer într-o gravură a sa și, 
parafrazăndu-l pe scriitorul 
german Bernt Engelmann, re
găsim ecourile unui refren pe 
care l-am crezut stins odată cu 
Holocaustul, în urmă cu 54 de 
ani: “Bis alles in scherben falit” 
- până ce totul țăndări va Fi...

Dar soarele? A cui stea că
zătoare este el? Câte războaie 
și câți oameni vor mai trebui să 
se transforme în victime pentru 
a veni și rândul murgului de aur 
cu coamă de foc din creștetul 
cerului? Vedeți! Cu fiecare sa
bie scoasă din teacă și îndrep
tată împotriva semenului, ne zi
dim propriul potop! Neființa, 
moartea? Un inel de stele ucise 
ce se va închide în Cea din 
Urmă Zi...

Și oare ce va fi după ? De 
data acpasta îngerul Lui 
Dumnezeu nu va mai veni să 
analizeze, să “vadă și să 
ofere o șansă întocmai ca în 
cazul Sodomei și Gomorei. 
Pur și simplu "bumerangul" 
acesta aruncat de noi înșine 
se va întoarce pulverizând 
mărgeaua de lut a omenirii - 
Pământul. Iar dacă omului i s- 
a dăruit odat',lăstarul speran
ței închis în sipetul de vise al 
lui Noe, acum oare va mai 
veni acel porumbel alb de lu
mină spre a arăta cum și când 
să-și zămislească Arca?..

Mituri străvechi și grăun
tele unei scântei ce scapără din 
corola de nestemate a creației 
lui Eminescu, toate acestea 
spre a ne reaminti că taina de 
izvor a lumii se numește Iubire, 
nicidecum vârf de săgeată...

Doriri PETRESC
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Pozzt'e, pentru. ... OCW'
Voi sunteți ochii și lumina.
Voi sunteți după zbucium tihna 
Și aurul, ce! ce n-are 
Vreodată preț pentru vânzare.

Voi sunteți fagur dulce de albine, 
Sunteți izvor cu ape cristaline.
Voi sunteți darul cel mai sfânt 
Care se face pe pământ.

Voi sunteți soare după ploaie, 
Sunteți parfumul cel din flori. 
Sunteți făpturile gingașe 
Care ne dau flori!

Sunteți scânteia care - aprinde
Cărbunii stinși,
Mirajul care descrețește frunțile 
Celor de ani mulți ninși.

Am fost și eu copil odată
Dar, parc-a fost doar vis
Și-acuma mă oglindesc în voi
Cu nostalgia unuia învins.

Ana BORZA

[micul madrigal
La ediția a Xlll-a a Festiva

lului Internațional de Muzică Uni
versitară (FIMU) de la Belfort 
(Franța) a avut bucuria de a 
participa și Corala “Orfeu" a Li
ceului de Arte “Sigismund To- 
duță” din Deva, dirijată de prof. 
N. Icobescu. Fiind deschis tu
turor stilurilor, vârstelor și rit
murilor (coruri, muzică clasică, 
contemporană sau tradițională, 
jazz, rock), festivalul reunește 
anual mai mult de 2800 de mu
zicieni, oferind zecilor de mii de 
spectatori 200 de concerte 
gratuite.

Așadar, 38 de adolescenți 
frumoși și talentați, uniți în corala 
liceului deveen, s-au numărat, în 
luna mai, printre cele 131 de for
mații care au concertat în inima 
orașului vechi al Belfortului.

- Spectacolele s-au des
fășurat concomiten: rn-ic lacuri, 
începând cu ora 10,30. Primul 
concert al coralei noastre a avut 
loc în Catedrala "Sf, Christophe” 
la o oră de maximă audiență: 
18.30. Pentru a înțelege emoția 
noastră - ne spune dl prof. Ni- 
colae Icobescu - urmăriți acest 
program să vedeți cine a sus
ținut concerte în acea zi: Corala 
Cappella del Sacramento din 
Italia, Corul Universității 
d'Ostrova (Cehia), Orchestra 
simfonică a Universității Catolice 
din Italia, L’octuor Elveția, 
luventus Pedagogise Slovacia... 
Timp de o oră, corala noastră a 
concertat muzică religioasă 
universală și românească în 
ambianța fără egal a catedralei: 
"Adoramus de Criste" de Pa
lestrina, "Ave Verune” de 
Gounod, Lacrimoza din Rec
viemul de Mozart, Ave Maria de 
Arcadelt, piese mari, complexe, 
iar cele ale compozitorilor ro
mâni Gh. Cucu (Herovic, ca pre 
împăratul, din liturghie). Paul 
Constantinescu ("Fecioara as
tăzi”), Ciprian Porumbescu (Tatăl 
nostru), N. Lungu ("La Vifleem”, 
"Cu noi este Dumnezeu', "Că
mara ta, Mântuitorule”) ș.a. au 
fost însoțite de îndelungi apla
uze. în ziua următoare, în Sala 
festivă din centrul orașului, am

\ 
\ 
\
\

\
\

susținut, tot preț de o oră, mu
zică laică. După câteva madri
gale am susținut muzică 
românească de Gh. Danga ("în 
poieniță”, "Sârba pe loc”), 
Marțian Negrea ("Păstorița”), Ion 
Chirescu ("Dor, doruleț"), Nelu 
lonescu ("Cuc, cuculeț" - solist 
Ciprian Constantin) ș.a. piese 
apreciate de public.

Corala liceului devean, care 
în ultimii ani a mai concertat la 
Balaton (Ungaria), și chiar în țara 
muzicii lui Verdi - la Roma, 
Vatican, Florența - a confirmat și 
în Franța valorile formației care 
în Italia și-a câștigat (prin apre
cierea omului de cultură Zoe 
Dumitrescu Bușulenga) statut 
de "mic madrigal românesc”.

Da, rnicul madrigal româ
nesc a mai făcut un pas din
colo de fruntariile țării. Dna 
prof. Ana Fodor, directoarea 
liceului cr* ario în oaro ființoa- i 
ză corala "Orfeu", ne-a vorbit 1 
despre acest pas în calitatea ! 
domniei sale de muzicolog: | 
"Am urmărit reacția publicului ii 
francez, expresia chipului său S 
din timpul concertului. Ceea ce i] 
am remarcat spune mult. Cred ;! 
că și momentul prezenței co- i| 
rale în catedrală a fost prielnic, : 
deoarece concertul de muzică . 
religioasă s-a desfășurat în 
ziua sărbătorii Rusaliilor la ca- | 
tolici. Repertoriul a fost bine , 
ales pentru acustica unui ase
menea edificiu. Mă urmărește 
imaginea acelui public înțesat 
de copii, cărora li se face edu
cație muzicală de la cea mai 
fragedă vârstă. în concertul de 
muzică laică piesele din fol
clorul românesc s-au bucurat 
de o caldă audiență, iar atmos
fera de schimb cultural a do
minat chiar și pe străzi și în 
sălile de mese, unde s a cân- . 
tat, prezența românească fiind 
remarcată. Ajunși acasă, am 
primit un fax prin care direc
torul Festivalului (FIMU) ne 
mulțumește, invitându-ne să 
continuăm dialogul muzical I 
Deva-Belfort."

E nevoie de mai mult?
Lucia LICIU I
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BWÂ 
convoacă la 

întâlnirea cu reprezentanții asociațiilor 
de proprietari și locatari

Toți reprezentanții asociațiilor de proprietari și locatari 
din municipiul Deva sunt invitați să participe la o Întâlnire 
cu conducerea Cooperative Housing Foundation Romania 
(C.H.F.) - finanțatorul programelor de împrumuturi.

Scopul întâlnirii este de a lămuri unele aspecte 
privitoare la activitatea asociațiilor de proprietari din 
municipiul Deva.

întâlnirea va avea loc sâmbătă, ora IO, în sala de 
ședințe a Primăriei municipiului Deva.

CZLLICITAȚIE PUBLICAZT>
Consiliul Local al comunei 

Rîu de Mori, județul Hunedoara
Organizează LICITAȚIE PUBLICĂ, în 

vederea concesionării nnui teren în vederea 
construirii nnui spațiu comercial.

Taxa anuală minimă de concesionare este de 
•• 10.000 lei/mp/an.

Durata concesiunii este de 49 de ani.
Documentația licitației se găsește la sediul 

Consiliului local al comunei Rîu de Mori.
Ofertele se depun la sediul consiliului local 

până la data de 30 iunie 1999, ora 15, la sediul 
consiliului local. Licitația va avea loc în data de 
02.06.1999, ora 10, la sediul consiliului local.

Z.......  1 ' V

Direcția Generală de Muncă și 
Protecție Socială a județului 

Hunedoara
cu sediul în Deva, Piața Lnirii, nr. 2 

organizează în data de 
05.07.1999, ora 9,00, CONCURS 
pentru ocuparea următoarelor 

posturi:
- 1 post de inspector de specialitate 

în cadrul Oficiului de Asistență Socială.
Condiții de ocupare: studii superioare de 

specialitate (asistență socială);
- 1 post de analist programator
Condiții de ocupare: studii superioare de

specialitate;
2 posturi de inspector de 

specialitate în cadrul Camerei de Muncă 
Petroșani.

Condiții de ocupare: studii superioare; 
domiciliul în Valea Jiului;

- 1 post de inspector de specialitate 
în cadrul Camerei de Muncă Hunedoara.

Condiții de ocupare: studii superioare;
- 1 post de referent în cadrul Camerei 

de Muncă Deva.
Condiții de ocupare: studii medii și ve

chime de 5 ani pe postul de operator cal
culator.

Informații suplimentare se pot primi zil
nic între orele 8-12 de la biroul Salarizare - 
R.U. (et. 1, cam 2) sau la telefoanele 215521; 
216157.

Grup Școlar Industrial Transporturi 
Căi Ferate ARAD 

școlarizează pentru anul școlar 1999-2000
J A. ÎNVĂȚĂMÂNT UC4RL ZI

Filiera tehnologică
- tehnic: electronică și automatizări - 50 

locuri; electrotehnică - 25 locuri
Filiera teoretică
- real: matematică - informatică - 25 locuri 

| fi. ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL
- electromecanic material rulant - 50 locuri
- lucrător trafic feroviar - 25 locuri
- electronist rețele telecomunicații - 25 locuri 
Informații ia secretariatul școlii, Piața Head.

Caius iaeob nr. 7, telefon 057-237337.

nijjș:
VINDE:.

CASE DE 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:

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

7 Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori
7 Programarea prețurilor (PLU) pentru 1.500 articole la magazine și 1.400 

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

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

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

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

PREȚ 400 $ +TVA

INFORMAȚII LA TEL: 054-213357,054-214124SAU LA SEDIUL S0CIEWII „

MAȘINI 
INDUSTRIALE

SOltTAllE PE SEZOANE

COLI-('TA RE ORIGINALĂ
NJMftl do «nari cte Gotnomai p Otandai

lUUltlîllE UF IIIÎN VENIT 3%
CâUTAM DISTftiaUlTORI

Depozit Cluj
Vbcfxj rr 22 

l«7k)X. 064 266 878 
266877. 018'991 074

brother®
• vânzări în lei din 

stoc
• vânzări și 

leasing în valută
• vânzări de piese 

de schimb și 
service

Biroul brother® 
Sibiu, str. Dr. Ion 
Rațiu, nr. 9.
Tel./Fax:069- 

215958
Mobil: 094-894768

LICEUL TEORETIC TRAIAN” DEVA
Anunță Planul de școlarizare pc U anul șcuiar 1999-2000:

■ MATEMAIIua - irxi uri-iaticĂ - 25 LOCURI 
(bilingv - limba engleză)

■ ȘTIINȚE ALE NATURII (CHIMIE-BIOLOGIE) 
(intensiv - limba franceză) -12 locuri 
(intensiv - limba engleză) -13 locuri

■ MATEMATICĂ - INFORMATICĂ - 25 locuri
(predare în limba maghiară)

■ FILOLOGIE - 25 LOCURI
(intensiv limba franceză -12 locuri)
(intensiv limba engleză -13 locuri)

■ FILOLOGIE - 25 LOCURI
(bilingv limba franceză -12 locuri)
(bilingv limba engleză -13 locuri)

■ ȘTIINȚE SOCIALE - 25 LOCURI 
(intensiv limba franceză -12 locuri) 
(intensiv limba engleză -13 locuri)

înscrierile se fac până in data de 19 iunie 1999. Pentru candidați! la clasele bilingve 
înscrierile se fac până in data de 16 iunie 1999. Testul de cunoaștere a limbii pentru 
clasele bilingve are loc in 17 iunie 1999. Informații asupra regulamentului și graficului 
de desfășurare a examenului se primesc de la secretariatul liceului: Deva, str. Titu 
Maiorescu, nr.3O, tel. 220975. • !

J OFERTĂ 
/ SPECIALĂ!

BANI SAL... GEAM TRAS?
ACLM LE PLTEȚI AVEA PE AMÂNDOLĂ 

CLMPĂRÂND GEAM TRAS DE 4 mm DE LA 
COMAT DEVA.

Informații suplimentare veți obține la tel. 
054-217210; 233137, int. 148, sau la sediul 

firmei din Deva, str. Depozitelor nr. 5.
Comat DEVA oferă

PRODUSE PENTRU TOȚI, SERVICII 
PENTRU EIECARE.

Expert Center.
Experții recomandă 

această* ofertă
Conecteazâ-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 
D52O 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 p a treisprezecea luni |l numai pentru serviciile vocale. **Flri TVA. tn limita stocului disponibil,numai cu conectare 
la CONNEX. **‘Except4nd telefonul Motorola D520.

DEVA. Bd. Decebal, 01. R, Parter
TW 0M2H999

e^^pert
Zona .-onecttH ta vtffor



VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

(Diesel), 11.500 DM, 
negociabil. Tel. 094/597784 
(3730)

• Vând teren intravilan 
(loc casă, lângă Orlea), în 
Hațeg. Informații la adresa, 
Hațeg, str. Crișan, nr. 6. 
(6529)

• Vând complex turistic în 
curs de finalizare, capacitate 
cazare 60 locuri, situat la 28 
km de Alba lulia. Tel. 01 
3126404, 092 524226, 01 
6177130.(2326)

• Vând casă, grădină, gaz 
metan, Deva. Tel. 212188. 
(3815)

• Vând casă,curte, gră
dină, livadă, pădure, corn. 
Băița, sat Săliște, nr. 132. 
(3808)

• Vând chioșc material 
plastic de 2,5 x 2 m, stare 
foarte bună, preț avantajos. 
Tel. 655310,651535.(3805)

• Vând magazin ABC, str. 
Rozelor, 1, bl.31, zona co
mercială Hunedoara, preț 
90 milioane.(3812)

• Vând casă 3 camere, 2 
garaje, grădină, apă, gaz, 
str. E.Varga,14, Hunedoara, 
preț negociabil 165 mili
oane.Informații Ecaterina 
Varga, 14 Hunedoara. 
(3812)

• Vând casă în Vețel, preț 
avantajos. Tel. 092 152608. 
(2888)

• Vând spațiu comer
cial, 100 mp, în Hune
doara, zonă centrală, pe 
bulevardul Dacia nr. 6 bis. 
Relații latei. 094/579061 
(OP)

• Vând cabană lemn, 
transportabilă, canapea plus 
2 fotolii, birou cu scaun er
gonomie, teren construcție 
Cinciș, teren cu proiect 
construcție Geoagiu, cuptor 
patiserie pe gaz, spălătoare 
inox A.P. Informații tel. 
221113 sau în intersecția 
Sîntuhalm, Restaurant 
Lowe. (2936)*

• Vând urgent casă cu 
grădină în localitatea Ren- 
ghet, cu telefon, apă cu
rentă. Preț deosebit de 
avantajos. Tel. 261163 
(2937)

• Vând casă, zonă cen
trală, apă, gaz, grădină. Tel. 
212864(2948)

• Vând casă, grădină, 
șură, Curechiu, comuna 
Bucureșci, tel. 054/570722, 
053/242050(1971)

• Vând apartament 4
camere (sufragerie 37 
mp), două băi, 2 balcoane, 
bloc 3 etaje, poziție foarte 
bună, lângă Lido. Tel. 
232008 (9-16), 092/
281329. (2950)

• Vând apartament 3 
camere, parter, Mărăști, 
excelent pentru orice 
activitate, tel. 222476. 
(2950)

• Vând autofrigorifică
MAN 3, răcire motor și 
curent 220 V până la 25 
grade C. Vând IVECO 3,5 
tone. Informații Arad, tel. 
018/621112, 057/259715, 
057/255522. (OP)_______

• Vând Espero model 
1996 mai, motor Coreea, 
55.000 km, 110.000.000 lei. 
Tel. 092/281381. (3817)

• Vând tractor U 445, 
plug cu 2 brazde, mașină 
plantat cartofi, telefon 
216194, după ora 16,00. 
(2946)

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

• Cumpăr celulare GSM 
defecte. Repar și decodez 
rapid și ieftin. Tel. 094 
859958.(2310)

• Firmă vinde bolțari din 
zgură în Simeria, str. Stra
iului,nr.1 , preț avantajos. Tel. 
261984.(2866)

• Vând calculator 586, 
preț negociabil. Tel. 620231, 
după ora 19. (2350)

• Vând telefon mobil Sa
gem cu/fără cartelă, preț 
250/200 DM. Tel. 092 
495898.(3814)

• Vând mașină de în
ghețată și dozator suc. Tel. 
247373. (2349)

• Vând masă biliard. Tel 
214364, orele 8-10, 20-22. 
(2882)

• Vând congelator Arctic, 
nou, preț 3.500.000. Tel. 
223236. (2885)

• Vând mașină înghețată 
Caprigiani, mașină înghe
țată nemțească, mașină 
aerotermă, rusească. In
formații S.C. Francisc Com, 
777350 și acasă 770933. 
(6523)

• Vând și montez par
brize, Deva, Dragoș Vodă, 
nr. 12 A. Tel. 233246 (2917)

• Societate româno- 
italiană vinde utilaje fri
gorifice noi și semiuzate, 
la prețuri avantajoase și 
în rate. Informații Sebeș, 
tel. 058/733796, 094/ 
558716(3723)

• Materiale pentru 
amenajări interioare, ta
van suspendat, cără
mizi sticlă, ghips carton, 
tâmplărie PVC, vată 
minerală, toate din im-

'port, la Termoprofil 
Orăștie. Tel. 092/ 
740048(3728)

• Vând urgent societate 
comercială, preț convenabil. 
Informații Orăștie, str. Gră
dinarilor, nr. 37. (3729)

• Vând malaxor și două 
cazane inox, de 300 litri, 
pentru panificație. Preț ne
gociabil. Informații Hațeg, 
str. Suseni, nr. 3. (6528)

„ ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere 
spațiu depozitare central 
("Milițianul grăbit”). Tel. 
223468. (2873)

• Ofer spre închiriere 
spațiu comercial, ultracen
tral, în Deva. Tel. 094 
616663.(2340)

OFERTE DE 
SERVICII

• Angajăm brutari - băieți 
și fete, patiseri, vânzătoare. 
Tel. 234168, SC Netto 
Rorimex SRL Deva, str. 
Titu Maiorescu, nr.1. (3809)

• Societatea Contexpert 
ține evidență contabilă pe 
calculator, prețuri minime. 
Tel. 092 748580. (2886)

• Angajăm femei, indi
ferent de vârstă, pentru 
activități gospodărești. Tel. 
621678. (2940)

• Angajăm vânzătoare 
gestionară pentru magazin 
alimentar, cu vechime în 
domeniu de 3 ani, vârsta 
maximă 35 ani. Informații la 
telefon 216048 între orele 8 
-16, zilnic. (2942)

• Vreți să știți totul despre 
emigrare în Canada ? Ape
lați la specialiști canadieni, 
foști salariați ai Guvernului 
canadian. Tel. 214665, 092 
777300, 212160,int. 127. 
(2857)

• S-au scurs 6 săptămâni 
de lacrimi și tristețe amară 
de când ne-am despărțit 
pentru totdeauna de buna 
și inegalabila noastră

REGHINAPOP
din Băcia. Sufletul ei bun și 
dragostea cu care ne-a 
înconjurat nu le vom uita cât 
vom trăi. Surorile Florica, 
Ileana, cumnatul Vasile, 
nepoții Nelu, Sandu și 
Vasilică cu familiile. (3807)

• Un pios omagiu la 
comemorarea celei care a 
fost pentru noi

CATILINA ȘTEFANIDA 
la 6 luni de la trecerea în 
eternitate. Parastasul de 
pomenire va avea loc sâm
bătă, 12 iunie, ora 9, la 
Biserica “Sf. Vasile” din 
incinta cimitirului ortodox cen
tral din Deva. Dumnezeu s-o 
odihnească! Familia loan și 
Mariana Fechete. (3811)

• Se împlinesc 4 ani de 
la moartea fulgerătoare a

ing. TRAIAN BOLD
Dumnezeu să-l odih

nească ! Familia. (3803)

• Cuvintele sunt neputin
cioase și nu pot cuprinde 
durerea și tristețea noastră 
acum când se împlinesc 6 
luni de la dispariția la vârsta 
celor mai înflăcărate vise, 
23 de ani, a scumpei noas
tre fiică, soră, cumnată, mă
tușă și nepoată

De la Asociația Județeană ae fotbal
în ședința de Birou Executiv, din data de 

28.05.1999, s-a efectuat tragerea la sorți pentru 
semifinalele și finala Cupei României la fotbal - etapa 
județeană, care se va desfășura după următorul 
program:

Miercuri 23.06. ora 17.00: Min. Ghelari - Victoria 
Dobra; Parângul Lonea - Victoria Călan.

Sâmbătă 26.06. ora 17.00: Victoria Dobra - Min. 
Ghelari; Victoria Călan - Parângul Lonea.

Miercuri 30.06. ora 17.00 are ioc finala pe stadionul 
CFR Marmosim Simeria.

Secretar, Vasile Nemeș

FLORI DE SOC

Achiziționează
FLORI DE TEI ARGINTIU

la prețul de 12.000 lei/kg uscat

la prețul de 8.000 lei/kg uscat
Informații suplimentare la sediul SC FARES SA - Orăștie, str. |

J

I
I
I
I
I Plantelor 50 sau la telefon 241.940, int. 154.
I_______________________________________

• Pierdut legitimație de 
văduvă de veteran de răz
boi seria HD pe numele 
Farcașiu Ana. O declar 
nulă.

Jd COMEMORĂRI

• Având în suflet aceeași 
durere ca și în ziua des
părțirii soția Felicia, fiica 

I Diana, părinții llie și Ana, 
sora Felicia, cumnatul 

I Liviu, nepoata Jenica anun- 
| ță că se împlinesc 6 săptă- 
■ mâni de la dispariția fulge
rătoare, la numai 38 ani 
neîmpliniți, a celui care a 
fost

DANIEL-PAVEL 
LĂZĂRUT 

t

Parastasul de pomenire 
va avea loc duminică, 13 
iunie 1999, la Biserica din 
Țebea. Nu te vom uita 
niciodată dragă Daniel. 
Dumnezeu să îți odihneas
că sufletul tânăr. (2334)

GELA ALINA FURCĂ
Lacrimi, flori și o sfântă 

rugăciune la mormântul tău. 
Mami, tati. Plecata-i su
părată din astă lume/ Fără 
a spune un cuvânt/ Lăsând 
în urmă dor și jale/ Un nume 
drag și un trist mormânt. 
Rugându-ne neîncetat pen
tru ca Bunul Dumnezeu să 
te aibă în paza sa, noi vom 
fi mereu cu gândul și ființa 
alături de mormântul și 
spiritul tău. Parastasul de 
pomenire are loc în 13 iunie 
1999, la Biserica Ortodoxă 
din satul Sîncrai. Familia 
îndoliată. (3724).

^Jdecese

• Colegii de muncă de 
la Primăria Certeju de Sus 
sunt alături de doamna 
Bota Dorina la greaua 
pierdere suferită prin 
decesul mamei sale

ILEANA BOTA
Dumnezeu s-o odih

nească în pace! (2947)

UM!^| SNROMARM 
SA București

Sucursala Orăștie
cu sediul în Orăștie, str. N. Titulescu, nr. 60, cod 2600, 

jud. Hunedoara, telefon 054/241040, fax 054/241131, 
organizează LICITAȚII PUBLICE începând cu data de 
17.06.1999 în fiecare zi de joi, Ia ora 10.00, la sediul 
unității, până la lichidarea stocului.

Se oferă spre vânzare:
- mijloace fixe (mașini unelte A.M.C., mijloace de 

transport și ridicat, birouri, planșete, paturi etc.)
- materiale și subansambie rezultate din 

dezmembrarea: - mijloacelor fixe casate; - mijloacelor 
fixe aferente obiectivului Centrala Termică de Zonă. 
Taxa de înscriere și participare la licitație de 50.000 lei 
și garanția de 10% din valoarea licitată (pentru 
mijloace fixe) se depun la sediul unității.

Documentele de înscriere și participare la licitație se 
depun cu cel puțin cinci zile înainte de data ținerii licitației.

Informații suplimentare la sediul unității sau la telefon 
054/241040, interior 286.

<--------------------------------------------- >
| AIXIUIMȚ |

I SN ROMARM SA București - I
Sucursala Orăștie *

angajează prin CONCURS: - inginer sau subinginer
1 specialitatea Construcții Civile și Industriale - cu
I atestat pentru diriginte șantier, cu vechime de minimum 5 I 
| ani în domeniu. |
, Concursul va avea loc în data de 23.06.1999. |

Informații suplimentare la Serv. R.U.R.S. tel.: 054/ ■ 
^241040, interioare 233, 257.

Federalcoop, cu sediul în Deva, 
strada 1 Decembrie, nr. 14, angajează 
gestionar pentru depozitul en-gros în 
Deva, strada Ardealului, nr. 1. Informații 
la telefoanele 216336,211221.

—-

Administratorul linie al
SC “PANICOR” SA

cu sediul în Hunedoara, str. Mihai Viteazu, nr. 1 
CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară a
Acționarilor la sediul Facultății de Inginerie Hunedoara 

în data de 28.06.1999, ora 15.00, cu următoarea 
ORDINE DE ZI

1. Analiza situației economice - financiare a 
societății pe perioada 01.01.1999 - 31.05.1999 și 
descărcarea de gestiune a administratorului unic.

2. Alegerea administratorului unic.
3. Aprobarea reevaluării clădirilor, construc

țiilor speciale și a terenurilor conform HG nr. 983 
din 29.12.1998 și majorarea capitalului social.

4. Diverse.
In caz de neîntrunire a cvorumului prevăzut în statut și în 

Legea nr. 31/1990 republicată, a doua adunare se va ține în 
data de 29.06.1999, în același loc și /a aceeași oră ca și prima.
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BNR a obținut un împrumut 
de 108 milioane dolari

BNR a obținut un împrumut 
de 108 milioane dolari de la un 
club de 14 bănci străine care 
operează pe piața româ
nească, cu o scadență maximă 
de doi ani, la o dobândă anuală 
de 9,65%, sub dobânda la care 
se tranzacționează în prezent 
titlurile românești pe piața ex
ternă de capital.

“în contextul în care Ro
mânia și-a plătit la timp și inte
gral datoriile scadente, împru
mutul a putut fi obținut la un 
cost relativ moderat, chiar în 
condițiile în care notările la ris
cul de țară - ratingul - sunt 
menținute la cote scăzute”, se 
menționează într-un comunicat 
al BNR.

împrumutul este pe un an, 
dar poate fi prelungit pe încă 
un an, la opțiunea BNR.

Dobânda a fost calculată 
luându-se ca etalon dobânda 
LIBOR de pe piața internațio
nală la un an, la care s-au 
adăugat patru puncte pro
centuale.

7--------------------------------------

NOTE - INFORMA ȚII OPINII
Sediul 

primăriei 
revendicat de 

parohie
“Un necaz nu vine nici

odată singur" - susține o ve
che vorbă românească. După 
ce s-a procopsit cu autonomia 
locală care a adus un buget de 
superausteritate, Primăria din 
comuna Mărtinești se vede în 
situația de a rămâne și fără 
sediu. Astfel clădirea în care 
se află actualul sediu al pri
măriei este revendicată de 
Mitropolia ortodoxă din Sibiu, 
proprietara de drept a con
strucției. Nicolae Bîrcean, pri
marul comunei, ne-a spus că s- 
au găsit deja sponsori pentru 
cumpărarea unui teren și pen
tru efectuarea studiilor de pre
fezabilitate și fezabilitate în 
vederea construirii unui alt se
diu. Din păcate o nouă con

strucție ar necesita 1-2 mili-

7------------------ ------------------------- X

Copiii obezi 
prezintă un 
risc crescut
Mai mult de jumătate din 

copiii prea grași prezintă ris
curi mari de apariție a bolilor 
cardiovasculare, se arată 
într-un studiu apărut în re
vista Pediatrics, citată de AFP.

Potrivit acestui studiu, 58 
la sută dintre copiii între 5 și 
17 ani care sunt mai grași 
decât media, prezintă un risc 
dublu de apariție a acestor 
boli. în medie, acești copii pot 
avea de 2,4 ori mai multe po
sibilități de a avea un nivel 
ridicat al colesterolului, un 
risc de trei ori mai mare de 
apariție a tensiunii arteriale 
ridicate, de șapte ori mai ma
re de creștere peste normal 
a nivelului trigliceridelor și de 
12,6 ori mai multe posibilități 
de dereglare a procentului de 
insulină din sânge.

Acest studiu a fost efec
tuat pe 9.100 de copii supra
ponderali și demonstrează 
că obezitatea la copii este 
mai mult decât o problemă de 
estetică, fiind legată și de 
probleme grave de sănătate 
la vârsta adultă._________ _________ /

Suma împrumutului ar fi pu
tut fi mai mare dacă dobânda 
pe care dorea să o plătească 
BNR ar fi fost mai mare. Prin 
dobânda relativ scăzută, având 
în vedere etalonul de pe piața 
externă pentru titlurile româ
nești, autoritățile române au 
dorit să transmită un semnal că 
nu acceptă să plătească orice 
dobândă. Pe piața externă, ran
damentul (dobânda) la titlurile 
românești se situează între 12 
și 18%.

De altfel, premierul a res
pins recent angajarea unui îm
prumut de către MF de pe piața 
externă, unde costul ar fi fost 
extrem de ridicat.

împrumutul se înscrie în 
programul de finanțare externă 
stabilit de BNR în colaborare 
cu Ministerul Finanțelor, pro
gram convenit cu FMI.

România va contracta în 
acest an și alte credite externe 
pe piețele private, inclusiv prin 
emisiuni de obligațiuni, se pre
cizează în comunicat.

arde lei, bani care reprezintă bu
getul local al comunei pe 5-6 ani.

Iluminat
public....privat

Pentru a economisi banii pu
blici membrii Consiliului local 
Mărtinești au hotărât sistarea 
fondurilor pentru iluminatul public 
în satele comunei. Oamenii din 
satul Turmaș au vrut să plă
tească ei iluminatul din buzu
narul propriu, dar apoi au re
nunțat întrucât nu toți sătenii 
aVfcau resurse financiare pentru 
a sponsoriza iluminatul public ... 
privat.

Apa potabilă - o 
problemă

Deși pânza freatică este 
foarte înaltă, apa majorității fân
tânilor din zona Mărtinești nu 
este potabilă, în satul Mărtinești 
doar apa unei singure fântâni 
fiind bună de băut. Pentru a re-

SC REMAT SA Hunedoara-
Deva

angajează tâmplari, instalatori, zugravi, zidari. 
Relații la telefon 214408.

LICITAȚIEV
1. Persoană juridică achizitoare: SN "ROMARM" SA, Sucursala UM 

Orăștie, strada Nicolae Titulescu, nr. 60, orașul Orăștie, județul Hunedoara.
Telefoane: 054/241040; 054/241041; Fax: 054/421131; 054/247964.
2. Obiectivul licitației: Execuția lucrărilor de C + M necesare liniei de 

fabricație țevi de presiune din fontă ductilă pentru alimentări cu apă și 
fitinguri aferente și a achiziției utilajelor, echipamentelor și dotărilor 
necesare realizării instalațiilor aferente utilajelor tehnologice.

3. Termenul limită de depunere a documentelor de participare la 
licitație este: 30.06.1999, ora 9, la sediul UM Orăștie.

Licitația va avea loc la sediul beneficiarului în ziua de 30.06.1999 
începând cu ora 10.00.

4. Documentele de licitație:
Preț de procurare: 2.500.000 lei.
Moneda de cumpărare: lei
Data și adresa de unde se pot procura: începând cu 10.06.1999, la 

sediul UM Orăștie din strada Nicolae Titulescu, nr. 60, orașul Orăștie, 
> județul Hunedoara.
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Un statut 
neclar

La conferința de presă 
organizată miercuri la Deva de 
către conducerea municipală 
a PNȚCD s-a adus în prim plan 
problema alegerilor ce au avut 
loc în 13 martie a.c., în urma 
cărora au fost mai multe dis
cuții privind respectarea pre
vederilor statutului partidului.

După reanalizarea con
testației, a precizat dl Dumitru 
Gâlcescu, președintele orga
nizației municipale Deva a 
PNȚCD, cei 13 noi membri 
aleși ai comitetului în cadrul 
adunării generale din 13 mar
tie au fost validați.

Cei prezenți la întâlnirea cu 
presa de miercuri au mai făcut 
referiri la necesitatea implicării 
fiecărui membru al partidului în 
viața de organizație pentru a 
pune pe noi coordonate întreg 
programul PNȚCD.

Dl Dumitru Gâlcescu, îm
preună cu cei prezenți sunt 
de părere că situația creată la 
Deva cu ocazia alegerilor din 
13 martie a.c. se datorează 
unor neclarități ale statutului 
partidului, precum și diverse
lor interpretări. (C. P.) y

duce dificultățile oamenilor în a- 
și procura lichidul absolut ne
cesar vieții, Primăria a inițiat 
încă din 1996 un proiect pentru 
introducerea rețelei de apă în 
satele comunei. S-au făcut 
studii de prefezabilitate și fe
zabilitate, s-a organizat o lici
tație pentru executarea lucrării 
care a fost câștigată de o firmă 
deveană dar... nu s-au găsit 
fondurile necesare finanțării 
investiției. Banii bugetului cen
tral au fost canalizați spre 
“chestiuni strategice" gen do
tarea parlamentului ori finan
țarea campaniilor electorale ale 
unor partide, nemaiajungând 
astfel pentru finanțarea nece
sarelor investiții din mediul ru
ral. Iar banii din bugetul local al 
comunei abia ajung pentru sa
lariile angajaților primăriei astfel 
că finanțarea introducerii apei 
potabile la Mărtinești va avea 
de așteptat... redresarea eco
nomică a țării.

Ciprian MAR/NUȚ
y

Ce ne mai arata un sondai
(Urmare din pag. 1)

de război, 40 la sută fiind măr
eați de creșterea prețurilor, 32 
la sută fiind îngrijorați de soarta 
copiilor și 12 la sută de șomaj. 
Caracterizând situația din țară, 
25 la sută din populație crede 
că aceasta este grea, 17 la 
sută consideră că este dezas
truoasă, iar 14 la sută susțin 
că este sărăcie mare și haos, 
iar diferența califică situația ca 

Restructurarea
organizational

(Urmare din pag. 1)

Județul are de acum 
o “lege” locală 

pentru activitatea de 
urbanism și
amenajarea 
teritoriului

(Urmare din pag. 1)

perioadei de tranziție prin care trece țara.
Populația județului în ultimii 33 ani a cu

noscut creșteri, dar și scăderi în special în 
ultimii ani. La ultimele recensăminte, populația 
număra în 1992-547.000 locuitori, în 1996- 
474.000 locuitori, în 1997-514.000 locuitori, iar 
în 1998-531.000 locuitori.

Localitățile județului sunt în general mici, cel 
mai mare este municipiul Hunedoara cu 81.000 
locuitori, iar cel mai mic oraș este Aninoasa cu 
5.000 locuitori. Datorită procesului de indus
trializare de până în 1990, satele au o mărime 
medie de 380 locuitori reprezentând 50% din 
valoarea medie pe țară.

Planul de amenajare a teritoriului județului 
face o analiză aprofundată privind critica 
situației existente, evidențierea disponibilităților, 
inventarul problemelor și priorităților și în final 
prezintă un amplu Program de măsuri în 3 
etape: etapa 1 - pe termen scurt, pentru anii 
1999-2005, etapa 2 - pe termen mediu, pentru 
anii 2006-2015 și etapa 3 - pe termen lung, 
pentru anii 2016 - 2025.

Documentația asigură: - elemente definitorii 
pentru propunerile de amenajare a unităților 
administrativ-teritoriale ale municipiilor, orașelor 
și comunelor; - elemente de fundamentare a 
unor politici de amenajare a teritoriului național; 
- elemente pentru definitivarea programelor 
anuale de investiții și de acțiuni concrete 
pentru dezvoltarea teritoriului și localităților.

RASPLATA LUI COSTEL

personalului firmei și implicit a perfor
manțelor acesteia prin implementarea în 
practică a prevederilor dezbătute în tim
pul elaborării programelor. în același 
timp un pas important îl constituie re
levarea motivației pentru viitorul firmei, 
stabilitatea ei în condițiile economiei de 
piață și concurenței interne și externe, 
realizarea comunicării și implicării an
gajaților în susținerea obiectivelor. Evi
dent în condițiile când există rezistență 
față de schimbări, care aduc și nesigu
ranță, este foarte important ca și echipa 
de consultanță să ia parte la implemen
tarea programului prin consiliere indi
viduală și de grup, organizarea de cursuri 
dedicate/specifice problemelor urmărite, 
la evaluarea programului și comunicarea 
lui. De subliniat că în toate aceste acti
vități nu se poate face abstracție de mo
tivația personalului, de relațiile inter- 
umane, de relațiile conducere-angajați, 
de modul de receptare a restructurării la 
diferitele nivele din firmă, de valorificarea 
inițiativei personale.

Apelând la experiența proprie, par- 
ticipanții la simpozion au adus în discuție o 
serie de aspecte legate de activitatea fir
melor reprezentate, desprinzându-se con
cluzia că nu există modele universal-va- 
labile în abordarea restructurării organi- 
zaționale. Dialogul fructuos care s-a purtat a 
evidențiat importanța problemelor cuprinse 
în tematica simpozionului, precum și oferta 
echipei de consultanță pentru a contribui la 
soluționarea acestora.

{ Vremea
■ Vremea va fi caldă și ■
■ predominant frumoasă, ex- ■ 
| ceptând vestul șl sud-vestul |
■ țării, unde va fi în general ■ 
I instabilă. Vântul va sufla * 1 2 
| slab până la moderat. Tem-1
■ peraturile maxime se von
■ situa între 24 și 32 grade, Iar I 
|cele minime între 12 și 18 | 
ygrade Celsius.

- Dv. chiar faceți o muncă 
adevărată.

- îmi place! V-am mai 
spus. Din '85 până azi am ob
ținut toate categ'oriile și n-am 
avut nici o abatere de la nor
mele rutiere.

- Tot în “norme rutiere ” 
înscrieți și preocuparea dv 
pentru climatul plăcut pe care-
1 creați în autobuz? M-a impre
sionat grija cu care ați aranjat 
draperiile. Sunt noi?

- Nu. Dar sunt proaspăt 
călcate. Le-am dus acasă și le- 
am spălat și...

- Acasă înseamnă aici, în 
Deva?

- Da. Pe Dorobanților 
avem apartament. Ne simțim 
bine în el. Soția și-a reluat lu
crul după concediul postnatal. 
Acum Jiul nostru, Cosmin, are
2 ani, iar bunicuța lui a ieșit la 
pensie și-i poartă de grijă.

- De ce ați refuzat să luați 
contravaloarea biletului pe 
“locală"?

- Nu puteam. Pentru mine 
înseamnă mult să văd că oa
menii se simt bine ca pasageri, 
în autobuz. Iar dacă mai au și 
o vorbă bună... Aceasta-i ade- 
vărata răsplată.y

fiind de dezordine și nesigu
ranță, numai 7 la sută califi
când-o ca bună.

In topul personalităților poli
tice, pe primele locuri se află, în 
ordine, Ion Iliescu, Emil Con- 
stantinescu și Teodor Meleș- 
canu. De semnalat că în ceea 
ce privește încrederea popu
lației în guvern doar 23 la sută 
din populație și-a exprimat opi
nia favorabilă, în parlament mai 
au încredere 20 la sută dintre

f

<

(Urmare din pag. 1)

lermocentralor cu acetilenă. 
Așa am cunoscut ardelenii, 
comportamentul lor un pic mai 
civilizat, așa am cunoscut-o pe 
Cornelia - soția mea -, mân
carea ardelenească și de trei 
ani sunt aici. După un an, con
ducerea Coratrans m-a trimis 
la un curs de promovare a 
transportului de marfă și per
soane în sistem european, curs 
pe care l-am urmat la Hercu- 
lane, timp de 3 luni, unde am 
avut ca profesori cadre de spe
cialitate din Olanda, din In
stitutul NEEA și de la Fundația 
SETAR București. Am făcut mult 
pe linie de marketing, calculate 
de cost, ca și de negociere a 
contractului de muncă.

- Cred că acest curs a con
tribuit la împlinirea dv profe
sională. Plăcerea, dragostea 
cu care munciți, hărnicia se 
simt și pe chipul dv.

- Eu cred că ar trebui se
lectați oamenii harnici pentru a 
începe o muncă adevărată. 
Acea muncă care să scoată 
țara din necazul în care se află! 
Să ne redresăm odată! Dar ...

^nu se prea poate. 

cetățeni, în președinție 38 la 
sută, iar în justiție 30 la sută. în 
biserică mai au încredere 88 la 
sută dintre români și în armată 
75 la sută. Partidele politice se 
bucură doar de încrederea a 
15 la sută din populație. în or
dine opțiunea la alegeri ime
diate ar fi 39 la sută pentru 
PDSR, 22 la sută CDR, ApR cu 
11 la sută, PRM cu 10 la sută, 
PD cu 7 la sută și UDMR cu 6 la 
sută.
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