
Doriți să aflăți 
mai mult despre 

eclipsă?

*• Târgul meșterilor

Sau doriți să priviți 
cerul prin lunete și 
telescoape adevărate? 
Echipa programului „Ora 
Astrală a României - 
Hunedoara” vă invită să 
participați marți, 27 iulie

a.c., începând cu ora 18, 
pe platoul 
,,Traian” din 
expoziția 
eclipsei totale
din 11 august 
Intrarea este liberă!

Liceului 
Deva la 
dedicată 
de soare

a.c.

populari de la Obîrșa
în 25 iulie se desfășoară ediția a doua a Târgului 

meșterilor populari de la Obîrșa. Pe platoul Lacuri, ce 
domină satul cunoscut pentru olarii săi, distracția începe 
de sâmbătă seara cu o discotecă pentru tinerii din zonă. 
Duminică la prânz se deschide oficial târgul la care 
meșterii din satele comunei Tomești și din alte părți își 
etalează obiectele realizate. Pentru meșteșugari, pentru 
invitați și pentru toți participanții la târg, organizatorii au 

^pregătit și un frumos program folcloric. (V.R.) x
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Ministerul Finanțelor reia 
vînzarea certificatelor de 

trezorerie pentru populație 
172.000 lei la un milion de lei 
investiți, iar la 6 luni câștigul 
este de 325.000 lei. Dobînzile 
oferite de Ministerul 
Finanțelor se situează la 
pragul superior al nivelului 
dobânzilor oferite pe piața 
bancară de băncile 
comerciale. Lansarea noilor 
certificate corespunde cu 
perioada ajungerii la 
scadență a titlurilor emise în 
aprilie.

Ministerul Finanțelor a 
reluat, începând de luni, 
vânzarea certificatelor de 
trezorerie pentru populație, dar 
care au o dobândă mai scăzută 
față de precedentele emisiuni. 
Astfel, pentru cerficatele pe 3 
luni noua dobândă va fi de 69% 
pe an, iar pentru certificatele pe 
6 tuni dobânda va fi de 65%. 
Emisiunea certificatelor se va 
încheia pe 30 iulie.

Pentru certificatele pe 3 
luni câștigul net este de

Asociația 
Culturală 
Maghiară din 
Transilvania 
și Asociația 
Umanitară 
HunyadiJânos 
organizează

w
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Adevărul
P

umblă cu
capul
Sentința de condamnare 

a generalilor Victor 
Athanasie Stănculescu și Mihai 

Chițac la câte 15 ani de 
închisoare, pentru infracțiunile 
de omor deosebit de grav și 
tentativă de omor, săvârșite în

timpul evenimentelor de la 
Timișoara din decembrie 1989, 
a avut efectul unei bombe 
incendiare în întreaga țară. Presa 
scrisă și audiovizuală îi acordă 
evenimentului spații largi. O 
anumită parte culpabilizează 
armata, altă parte aruncă umbre 
asupra justiției. La rândul lor, 
politicienii au opinii pro și contra, 
după culoarea partidului și după 
interese, în timp ce populația, din 
câte am receptat, manifestă 
sentimente amestecate, de da 
și nu, într-o atmosferă 
apăsătoare de lehamite 
generală.

Răscolind puțin prin 
memorie și prin documentele 
vremii, oricine își poate reaminti

de acele zile fierbinți ale lui 
decembrie 1989, de la 
Timișoara, apoi din toată țara, 
când românii au ieșit pe străzi 
pentru a-și lua mult așteptata 
rație de libertate, nu puțini 
îngenunchind pentru totdeauna 
pe caldarâm, impuși de gloanțe 
ucigașe. Cine le-a curmat viața? 
Armata, miliția, securitatea, 
teroriștii? Adevărul încă nu s-a 
aflat. Până acum, nimeni n-a 
recunoscut că a tras în oameni, 
fie și din greșeală sau la ordin. 
Toți s-au disculpat. Unii i-au 
acuzat pe alții. Procesele 
trenează, iată, de 10 ani.

Când a venit la conducerea 
statului, în 1996, dl Emil 
Constantinescu a promis sus 
și tare, între multe altele, că va 
face lumină în evenimentele din 
decembrie 1989. Să fie 
condamnarea generalilor 
Stănculescu și Chițac o luminiță 
a adevărului despre revoluție? 
S-ar putea. Lumea îi știe pe cei 
doi militari români, cu înalte 
funcții la acea dată, doar din 
iureșul evenimentelor. Pe Vic
tor Athanasie Stănculescu,

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)
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La Tabăra Școlară de !a Lăpușnic

Pregătiri 
intense pentru 
un sejur plăcut

Când am ajuns la Tabăra 
Școlară de la Lăpușnic (20 iulie 
a.c.) pregătirile pentru a primi în 
cele mai bune condiții o nouă 
serie de copii ( a treia din 
această vară) erau în plină 
desfășurare. Ștrandul și 
dormitoarele erau primenite, 
personalul fiind mobilizat pentru 
a face ultimele retușuri peste 
tot unde erau necesare, astfel 
ca cei 75 de copii care urmau 
să sosească de la Ploiești în 
seara aceleiași zile să se simtă 
excelent.

Cum am aflat de la dl 
Octavian Mireștean, adminis
trator al taberei, condițiile de 
masă si cazare sunt optime iar

prețurile convenabile. S-a 
făcut din vreme aprovizio
narea cu tot ceea ce trebuie 
pentru pregătirea meselor 
(consumul curent de 
zarzavaturi se asigură din 
grădina proprie), există spații 
corespunzătoare de păstrare 
a alimentelor, iar chioșcul din 
curte este pregătit să ofere 
răcoritoare, înghețată, dul
ciuri.

“Avem un ștrand cu 
dușuri, asemenea celui de la 
Geoagiu, pe care îl păstrăm în

Estera SÎNA
(Continuare in pag. 2)

- Stimate die ing. Mircea 
Chiriiă, director ai Antreprizei 
de Construcții - Montaj din 
cadrul SC “Condor" SA 
Deva, foarte multă lume 
cunoaște această puternică 
firmă de construcții, care a 
dat viață unui număr 
impresionant de locuințe și 
aite obiective social- 
culturale, chiar și industriale, 
in întreg județul Hunedoara. 
V-aș întreba care-i situația 
"ia zi" a societății?

anemic, e drept, din lipsa' 
decontării lucrărilor de către 
beneficiari, la noul Palat 
administrativ din centrul 
municipiului, la casa de 
oaspeți și sediul Inspecto
ratului pentru handicapați, cu 
termen de predare în acest 
an, la stația de epurare a 
apei, deși banii sunt extrem 
de puțini în 1999, doar trei 
miliarde de lei, la blocul de 
locuințe nr.26, intenționând 
ca în luna noiembrie a.c. să

>
- “Condor" Deva nu mai 

este ce a fost cândva TCM 
Hunedoara. Și-a diminuat forța 
tehnică, potențialul uman, 
volumul activității. Dar 
existăm, avem de lucru și ne 
vedem ca întotdeauna serios 
de treabă. Am demarat greoi în 
acest an. Deși bugetul a fost 
adoptat mai devreme decât în 
anii anteriori, până a ajuns la 
destinatari și a fost repartizat 
pe activități, până s-au încheiat 
contractele de lucrări, ne-a 
apucat luna aprilie.

- Unde lucrează efectiv 
“Condor" Deva?

- S-o iau puțin sistematic. 
Jn Deva acționăm, destul de

terasele și 
clădirea 

de aici

predăm scara A. La Hațeg 
lucrăm de asemenea la un 
bloc de locuințe, iar cu cele 
doar 900 de milioane de lei 
alocați în acest an sperăm 
să terminăm 
fațada la 
administrativă
(consiliul local, BRD, CEC), 
chiar dacă BRD nu și-a 
prevăzut în acest an nici un 
leu.

împreună cu alte firme 
sau alături de acestea, 
executăm lucrări de 
modernizări și ecologizări la

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)
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Tăticule, ce 

înseamnă “Scotland 
Yard”?

- Dragule, “Scotland 
Yard" este unitatea de 
lungime cu care scoțienii 
determină distanța 
dintre două pușcării...

l^Sallieiarl 
' ^QWentru 

eclipsă
pentru

în chioșcurile de vânzare 
a ziarului "Cuvântul liber 
puteți găsi ochelari pentru 

^eclipsă. Stocul este limitat!j

Miercuri, 21 Iulie a.c., a avut 
loc la sediul Prefecturii 
județului Hunedoara o 
conferință de presă pe tema 
evaluării pagubelor produse de 
recentele Inundații din Județul 
nostru. Dl subprefect lullu 
Winkler a prezentat jurnaliștilor 
hunedoreni o situație a 
pagubelor înregistrate,
precizându-se însă că datorită 
volumului mare de lucrări 
distruse nu au putut fi evaluate 
deocamdată pagubele produse la

DEVA, Bd. Decebal, 
Bl. E parter 

Telefon 234480 
Fax 234483 

ACORDĂ DOBÂNZI 
ATRACTIVE LA 

DEPOZITELE ÎN LEI 
PERSOANELOR FIZICE!

x la 30 de zile - 
60% /an 

prin capitalizare - 80%/an 
x la 90 de zile - 

62% /an 
□rin capitalizare - 78%/an•c ............. _ _♦

un 
de 
de

astăzi, 
concert 
orgă, 
Magyari Zita. Concertul 
va putea fi audiat la 
Biserica 
Catolică din Hunedoara 
(ora 17,00) și la 
Biserica Reformată din 
Deva (ora 19,00). 
JGB.)_______________ ,

23 iulie, 
extraordinar 
susținut t

Romano- Pagină^-ai

Apa de la Riu 
Mare nu e încă 

potabila
Inundațiile din zona Rîu Mare Retezat au afectat 

funcționarea stației de la Sântămăria Orlea care asigură 2/3 din 
necesarul de apă al municipiului Deva și al altor orașe 
însumând o populație de 120-130 mii persoane. SC Apaterm a 
sistat la ora respectivă alimentarea cu apă caldă și a solicitat 
raționalizarea consumului apei reci. La rându-i Direcția de 
Sănătate Publică a județului a avertizat populația asupra faptului 
că apa care se furnizează de la Sântămăria Orlea nu este 
potabilă indicând ca apa să fie fiartă cel puțin o jumătate de oră 
înainte de consum.

întrucât furnizarea apei de către SC Apaterm a reintrat 
aproape în normalitate am dorit să vedem dacă s-a schimbat 
cumva și situația calității apei. Dl Laurențiu Șerban, asistent 
principal igienă, în cadrul Direcției de Sănătate Publică, ne-a 
informat însă că apa este în continuare menajeră - nepotabilă și 
se recomandă în continuare fierberea ei înainte de consum. Dl 
Șerban ne-a asigurat că atunci când analizele vor dovedi că 
apa a redevenit potabilă, Direcția de Sănătate Publică va anunța 
populația asupra acestui lucru. (CM.)

de 85 de miliarde
S.C. Hidroconstrucția S.A. Râu 
Mare Retezat șl S.C. 
Hidroelectrica S.A. Sucursala 
Hațeg. Până in data de 27 iulie și 
aceste două societăți își vor face 
toate evaluările.

Valearea totală a pagubelor 
înregistrate se ridică la suma de 
85,47 miliarde de lei, Direcția

Județeană de Drumuri și Poduri 
Hunedoara-Deva având pagube 
de peste 12 miliarde. Valoarea 
pagubelor la suprafețele agricole 
este șl ea de peste 8 miliarde de 
lei. Electrica S.A. are însumat un 
total de 722,2 milioane lei 
pagube, un număr de alte 
societăți având șl ele pagube

destul de mari.
în ceea ce privește 

pagubele la locuințe, anexe 
gospodărești, păsări șl 
animale de curte, totalul lor se 
ridică la peste 10 miliarde de 
lei. Comuna Densuș, spre 
exemplu, a înregistrat o valoare 
a pagubelor de acest fel de 
peste 139 de milioane de lei.

Andrei NISTOR
(Continuare în pag. 2)
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Adevărul umblă 
cu capul spart

(Urmare din pag. 1)

având un picior în ghips la fuga 
dictatorului cu elicopterul, iar pe 
Mihai Chițac de la comanda unor 
trupe. Dar cine poate ști mai bine 
ce rol au jucat ei în revoluție 
decât camarazii din subordine și 
martorii de la fața locului? 
întâmplări pe care justiția le 
cântărește de atâția ani. Că 
numiții generali ar fi avut merite 
în reușita revoluției române, cum 
afirmă răspicat ministrul de azi 
al Apărării Naționale, Victor 
Babiuc, poate fi adevărat. De la 
un anumit moment. După cum nu 
poate fi ignorat faptul că justiția 
și-a făcut datoria. Și atunci se 
pune întrebarea ce se întâmplă 
cu adevărul? Umblă el mai 
departe cu capul spart?

Probabil. în pofida faptului că 
populația Timișoarei, revolu
ționarii din toată țara văd în 
condamnarea celor doi generali 
un act de dreptate, așteptând să 
vină și alții la rând; că 
reprezentanții la vârf ai PNȚCD 
apreciază sentința ca fiind 
corectă, normală; că liderii PDSR 
și PD consideră la unison, de 
astă dată, că hotărârea Curții 
Supreme de Justiție este „o gafă 
judiciară”, „o mizeră diversiune”, 
„un gest politic”, „un proces al 
armatei române” (în opinia lui Vic
tor Babiuc).

Dacă cei doi generali sunt 
sau nu vinovați tot justiția va de
cide. Separația puterilor în stat 
trebuie să funcționeze, orice 
ingerință politică fiind neavenită. 
Ceea ce apare limpede este 
faptul că prin măsurile luate 

^împotriva a doi înalți comandanți

i

Deva. Bd. Decebal în miezul verii.
Foto: Traian MÂNU

V / Vineri 
23 Iulie

TVR1 ;
9.30 Matineu de vacanță 

11.00 TVR Cluj-Napoca 12.05 
TVR lași 13.00 TVR Timișoara
14.10 Santa Barbara (r) 15.30 
Emisiune în limba germană 
17.00 De la lume adunate...
17.30 O familie ciudată (s, ep. 
21) 18.10 Voie bună la TVR
19.10 Sunset Beach (s, ep. 
494)20.00 Jurnal. Meteo. Sport 
20.45 Camera misterelor 21.00 
Din dragoste sau din prietenie 
(dramă Germania/ltalia 1995, p. 
II) 22.30 Călător în Tara Eclipsei 
(do)

TVR 2
9.00 Lumină din lumină (r)

10.10 Limbi străine. Spaniolă (r)
11.10 Miracole (r) 12.00 Cu 
ochii’n 4 13.00 Rebelul (s, ep. 

din 1989 ai armatei nu trebuie 
înțeles că este culpabilizată 
întreaga oștire română. Doar 
doi oameni, indiferent de 
funcție, nu se pot identifica în 
nici un caz cu întregul scut de 
apărare a țării - armata, prețuită 
și stimată întotdeauna, pe drept 
cuvânt, de popor. Iar hotărârea 
justiției privind imensele 
despăgubiri impuse armatei 
devine nedreaptă și 
apăsătoare. Militarii de azi nu 
trebuie să sufere pentru 
eventuale greșeli ale unor 
comandanți de-ai lor de ieri.

Ceea ce apare însă mai trist 
și îngrijorător este altă imagine. 
Convulsionată de crize pe toate 
planurile (economic, social, poli
tic), chiar dacă demnitarilor nu 
le place să recunoască acest 
lucru, bântuită de calamități - 
cu biruri dure în vieți umane și 
imense valori materiale -, lăsată 
cu mâna întinsă de mai marii 
Europei, la care se căciulește 
în zadar (vezi, de pildă, 
temporizările FMI), România are 
parte acum, iată, de un nou 
scandal intern. Când vrem în UE 
și în NATO, când străinii ne 
cumpără pe trei parale 
agoniseala de zeci de ani, când 
sănătatea populației este 
amenințată din toate părțile, cei 
de la putere dau națiunii noi 
motive de înverșunare unii 
împotriva altora, în loc să 
ascundă securea războiului 
politic, să cheme și să 
procedeze la unitate în acțiune, 
pentru scoaterea țării din impas 
și așezarea ei pe căi normale 
de progres și dezvoltare.

99) 14.30 TVR Cluj-Napoca
15.10 Limbi străine pentru copii. 
Italiană. Engleză 15.35 Sailor 
Moon (d.a) 16.00 Grecia (s, ep. 
101) 16.45 Santa Barbara (s, 
ep. 917) 17.30 Tribuna 
partidelor parlamentare 19.00 
Cu ochii’n 4 (r) 20.00 Telerecital 
21.00 Vânare de vânt 22.00 
Time out 22.40 Ai grijă de Jo Jo

ANTENA!
8.00 Cutia cu jucării 10.50 

Știri 11.00 Aventurile lui Smoke 
Bellew (s, ultimul ep.) 13.00 
Știrile amiezii 13.15 Surfing 
(f.a.Australia 1986) 15.00 Ape 
liniștite (s, ep. 85) 16.00 Luz 
Maria (s, ep. 56) 17.00 Știri 
17.28 Leonela (s, ep. 95, 96) 
19.00 Observator 20.03 Elite 
Model Look 1999 - România 
21.45 Baywatch Nights (s, ep. 
37) 23.45 Viitorul începe azi (s, 
ef>. 65)

(Urmare din pag. 1) neeescep'l
SC Casial SA, într-o foarte 
bună colaborare cu 
beneficiarul, împreună cu 
Simako realizăm un bloc la 
Ilia, proprietate a Romtelecom 
Deva, pe care îl vom finaliza 
în luna august a.c., iar'în zona 
barajului de la Mihăileni 
încheiem în acest an etapa a 
ll-a de predare a locuințelor 
pentru gospodăriile stră
mutate, pentru care OGA și-a 
prevăzut, în 1999, 1,7 miliarde 
d£ lei. Avem și alte lucrări în 
execuție, de mai mici 
dimensiuni - la SUT, la câteva 
asociații de locatari 
(proprietari), iar pe unele le- 
am finalizat și predat 
beneficiarilor: blocul 26 din 
Călan, cu 40 de apartamente, 
și clădirea stației radio-tv de 
la Boiu.

- Să înțelegem să sunteți 
acoperiți cu comenzi și 
contracte pe întregul an 
1999?

• - Se poate spune dacă 

(Urmare din pag. 1)

condiții igienice, problema apei 
fiind rezolvată definitiv" - 
spunea dl. Mireștean. Timp de 
opt zile cât vor sta aici copiii, 
vor putea face baie și plajă, 
vor juca volei, fotbal sau tenis 
de masă, iar seara se vor 
întâlni la discotecă. Zilnic se vor 
organiza concursuri de înot, de 
poezie și cântece, acordându- 
se diplome celor mai buni. 
Excursiile în județ, cu vizitarea 
unor obiective istorice și de 
cultură, se vor face ținând 
seama de opțiunile și 
posibilitățile financiare ale 
oaspeților, traseele fiind stabilite 
împreună. întreaga activitate se 
va desfășura după un program 
bine chibzuit, alcătuit de dl loan 
Ștefan, director de tabără, și de 
dra Diana Florea, care se vor

(Urmare din pag. 1)

La Râu de Mori, una dintre 
comunele cele mal grav afectate, 
pagubele se cifrează la peste 3,4 
miliarde de lei. Sântămăria Orlea
a fost, așa după cum știm cu toții, 
șl ea foarte grav afectată de 
recentele Inundații, pagubele 
cifrăndu-se aici la 3,6 miliarde de
lei. _

. în finalul întâlnirii cu 
jurnaliștii, dl subprefect a ținut să 

^mulțumească tuturor acelora care

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

eal tău! 10.00 Tânăr și neliniștit
(r) 11.00 Melrose Place (r) 11.45 
Mercenarii (r) 12.30 News Ra
dio (s) 13.00 Știrile PRO TV
13.10 Olimpiada morții (r) 14.40 
Monștri (s) 15.05 Familia Bundy
(s) 15.30 Ștrengărița (s, ep. 65) 
16.15Tânărși neliniștit(s) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 Aripile 
pasiunii (s, ep. 42) 18.30 Inimă 
de țigancă (s, ep. 46) 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Corbul, 
îngerul negru (s) 21.30 Shining 
(horror, SUA 1997, p. 11)23.10 
Millennium (s, ep. 15)

ACASĂ
7.00-12.30 Filme și seriale 

(reluări) 13.15 Maria (s) 14.00 
Perry Mason: Cazul
gangsterului (r) 16.00
Guadalupe (s) 17.00 Celeste se

Constructorii au 
tot ce le trebuie

rectificarea bugetului nu va 
diminua forța financiară a unor 
beneficiari, a celor bugetari. 
Sperăm să nu se întâmple 
așa. Insă noi contractăm în 
continuare lucrări. Dispunem 
de forță tehnică, de meseriași 
buni, avem putere de 
mobilizare și acțiune, iar 
calitatea lucrărilor este 
obiectivul nostru numărul unu. 
Mai ales că și necesarul de 
materiale ne este asigurat 
operativ și în cantitățile 
solicitate de către cea de a 
doua antrepriză a societății - 
SUT Deva, cu care conlucrăm 
foarte bine.

- Spuneați de ritmul lent 
ia unele obiective din cauză 
că beneficiarii nu vă 
decontează ia timp lucrările 
executate.

- Da, instituțiile bugetare 
sunt în această situație. De 

Pregătiri
afla în intervalul de opt zile 
alături de școlari. La finele 
seriei, tradiționalul foc de 
tabără va aduna în jur pe toți 
elevii și pe cei care le-au fost 
alături, prilej de evaluare a 
momentelor frumoase petre
cute împreună, care peste 
vreme vor rămâne amintiri 
dintr-un minunat loc de 
recreere și distracție.

Notăm că în cursul lunii iulie 
s-a finalizat noua construcție a 
clubului, amplasat în incinta 
taberei, unde se vor organiza 
discotecile, precum și jocurile 
sportive de sală. Există și o 
încăpere destinată unei 
biblioteci, intenția administrației 
fiind o completă dotare cu 
carte-a acesteia. Majoritatea

Inundațiile au cauzat pagube...
au contribuit cu ajutoare 
materiale pentru cei slnlstrațl. 
Domnia sa a amintit faptul că s-au 
primit importante ajutoare atât din 
țară cât și din străinătate. Printre 
cei mal mari donatori se numără 
ambasadorul Olandei care a dat 
250.000 de dolari pentru ajutorarea 
slnlstrațllor. Mai multe firme, 
printre care enumerăm Coca Cola 
Timișoara, Hochland, Sartex șl

întoarce (s) 18.00 Dragoste și 
putere (s) 18.45 Căsuța 
poveștilor 19.30 Viața noastră 
(s) 20.15 înger sălbatic (s) 
21.15 Lanțurile iubirii (s, ep. 12)
22.10 Milady (s) 23.00 Deșertul 
roșu (dramă Italia/Franța 1964)

PRIMATV
13.00 Nimeni nu e perfect (s) 
14.00 Jerry Springer Show 
15.00 Trăiește vara cu Nadine 
17.00 Pretutindeni cu tine (s) 
18.00 Știri 19.00 Karaoke Show 
20.00 Alegeți filmul! 21.30 Real 
TV 22.10 Știri 22.30 Cafeneaua 
(dramă SUA ’95)*HB® *

10.00 Scrisori pentru Cel de 
Sus (co. SUA ’96) 12.00 O cale 
de ieșire (thriller SUA 1994)
13.30 Arsenalul morții (f.a. SUA 
’97) 15.15 Dorința unei mame 

exemplu, Consiliul local 
Deva are să ne plătească 
peste un miliard de lei 
pentru prestațiile de ariul 
trecut la ' noul sediu 
administrativ, iar de la 
începutul acestui an cam tot 
atât. Dovadă că își prevede, 
anual, ca și alte instituții 
bugetare, prea puțini bani 
pentru obiectivele proprii, în 
raport cu volumul mare de 
lucrări ce trebuie realizat. 
Mai mult, unele nu-și prevăd 
nici un ban într-un an 
(Sucursala BRD Hațeg 
pentru anul în curs), ori nu 
decontează luni de zile nici 
o lucrare (Direcția 
județeană de Statistică, de la 
începutul acestui an). Noi îi 
înțelegem că nu au bani, 
însă asta nu este vina 
constructorului.

intense
lucrărilor s-au făcut în regie 
proprie, cu personalul taberei 
(șapte angajați).

Cum preciza interlo
cutorul nostru, clubul a fost 
finalizat cu aportul Agenției 
Teritoriale a Taberelor și 
Turismului Școlar Deva, al 
unor sponsori cum sunt: S.C. 
Macon SA, S.C. Casial, 
Sargeția Forest, Direcția 
Silvică, S.C. Marmosim 
Simeria, SUT, S.C. Part- 
Construcții Deva, Direcția de 
Drumuri Județene, Primăria 
Dobra.

Există intenția realizării în 
perspectivă a unei popicării, 
pentru care există un proiect 
și au fost procurate o parte 
din materiale.

Avicola au donat și ele 
Importante ajutoare materiale. 
De asemenea, începând din data 
de 22 iulie, în comuna Râu de 
Mori va funcționa o auto-stație 
pentru potabilizarea și 
decontaminarea apel, donată de 
către Uzina Mecanică Mârșa S.A. 
Această auto-stație are 
posibilitatea de a filtra 5000 I de 
apă pe oră.

(dramă SUA 1997) 16.45 O 
vară neobișnuită (co. SUA 
1994) 18.45 Echipa de hochei 
3 (f.a. SUA 1996) 20.30 
Inamicul public (f.a. SUA 
1997) 22.15 Mulholland Falls 
(f. suspans SUA 1996) 0.00 
Jurnalul Pantofului Roșu (s. 
er.)

PRO TV - DEVA
06.40-07.00 Program co

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

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

Vineri, 23 iulie

O Berbec
Căutați noi căi de aplicare a 

ideilor dv. Cineva din culise vă 
ajută să vă îndepliniți planul. 
Sentimental și financiar, 
perioada e schimbătoare.

O Taur
Actualul partener vă este 

perfect compatibil. Fiți 
mulțumiți și nu experimentați 
mereu „subiecți” noi. Afacerile 
se îmbunătățesc de la sine, 
dar puteți contribui și dv.

3 Gemeni
Aveți de făcut schimbări, 

mai ales în felul de a munci. 
Evitați situațiile extreme, în 
care munciți zi și noapte, iar 
alteori nu terminați până la 
scadență. Sunteți prea distrat.

O Rac
Totul funcționează normal, 

deci nu își au rostul ideile 
nechibzuite. Mai bine 
ascultați-vă partenerul și o 
călătorie vă va oferi senzații 
romantice de neuitat.

2 Leu
Dacă ceva nu merge cum 

trebuie aveți impresia că toți 
complotează împotriva dv. Toți 
suferă eșecuri, majoritatea 
destul de des. Veți depăși nu 
pentru prima dată această 
situație.

2 Fecioară
Se ivește ocazia legării de 

noi prietenii, dar vă 
interesează doar dragostea. 
Alesul dv nu s-a decis încă. 
Insistați! Fericirea este la 
numai un pas.

2 Balanță
Sunteți în formă bună 

datorită unui eveniment care 
se apropie. Aveți idei la locul 
de muncă și în călătoria ce se 
arată, dar sunt puține șanse 
de aplicare. Ajutând pe alții 
vă creați probleme.

O Scorpion
Vi se pare că ați intrat într-o 

încurcătură fără ieșire. Nu 
acuzați pe nimeni, e urmarea 
naivității dv. Nu vă prea 
înțelegeți cu colegii. E cazul să 
alegeți tonul potrivit pentru o 
atmosferă plăcută.

3 Săgetător
De la unul din partenerii de 

afaceri așteptați mai mult 
decât o relație oficială. Chiar 
dacă vă apare □ dragoste 
adevărată veți avea 
neplăceri, căci totul are loc 
sub ochii colegilor.

2 Capricorn
Primiți o ofertă de serviciu 

ce pare atrăgătoare. Deși nu 
vă încântă schimbarea, ea 
plutește în aer de mult timp. 
Dacă credeți că a sosit 
momentul, nu mai așteptați.

2 Vărsător
Vă subestimați partenera și 

ar fi bine să-i acordați mai 
multă atenție. Filosofia după 
care vă călăuziți ,,fă bine și 
așteaptă rău!” nu e 
productivă. E cazul s-o 
schimbați.

2 Pești
Sunteți nesiguri și cereți 

sfaturi în probleme sufletești. 
Dar nimeni nu poate decide în 
locul dv. La lucru vă 
descurcați cu luciditate, dar 
sufletul vă e tulburat.
\________________________y
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Aflată într-o zonă declarată defavorizată

CRISCIORUL CREDEÎN RENAȘTEREA SA

Crișcior este una dintre comunele hunedorene care 
în urmă cu doar câteva luni era în pragul colapsului. 
Declinul mineritului - activitate de bază a locuitorilor acestei 

zone - a condus la apariția a numeroase probleme de ordin 
social și economic. Lipsa unei alternative pentru cei forțați să 
plece din industria minieră, precum și șomajul de masă riscau 
provocarea unor conflicte foarte grave. Soluția a venit însă 
odată cu declararea comunei drept zonă defavorizată, fapt de 
natură să încurajeze un aflux de investitori Aceștia nu au 
întârziat să apară, astfel că în scurt timp întreaga situație s-a 
schimbat. Un nou aer - de această dată mult mai optimist, i-a 
însuflețit pe locuitorii de aici. Sigur, problemele comunei nu 
sunt nici pe departe la final, ba dimpotrivă, dar Vel puțin a 
renăscut speranța.

“Cred într-o renaștere a comunei”, spune dL primar loan 
Bașa și suntem și noi de acord cu domnia sa. “Zona defavorizată

Aspect de la inaugurarea Fabricii de confecții 
“Mataro ” din Crișcior.

Medicină pe 
„coclauri”

Dispensarul medical 
uman din comuna Crișcior 
este unul care - cel puțin 
pentru moment - nu are în 
față un viitor prea „roz". Așa 
după cum ne mărturisește 
dna medic primar Angela 
Bunea, cea mai mare 
problemă la ora actuală este 
aceea că nu se poate șt! cu 
certitudine ce se va întâmpla 
cu sistemul sanitar în 
România. Deși legislația care 
reglementează activitatea 
medicală este de mai mult 
timp funcțională, nu au fost 
nici până acum emise 
normele metodologice de 
aplicare, lăsându-i pe medici 
într-o mare nebuloasă. „Nu 
s-a ținut cont la elaborarea 
acestei legislații de sugestiile 
făcute din teritoriu; s-au luat 
în considerare numai unele 
propuneri făcute de către 
medicii din București, or, una 
este medicina în Capitală și 
alta pe coclaurile astea".

Dificultățile amintite 
Influențează printre altele 
vaccinările, Iar la Crișcior 
sunt peste 1000 de elevi. De 
asemenea nu se știe în ce fel 

^se^aj3uțea~face^mpărțlrea^

cabinetelor în care lucrează 
medicii. ,, Conform legii 
fiecare medic trebuie să 
plătească ceea ce consumă 
în cabinetul său, respectiv 
curentul electric, încălzirea 
etc. Dar noi aici avem un 
sistem unitar de contorizare 
și deci vor trebui făcute 
branșări separate la rețeaua 
de energie. In orice caz este 
o mare harababură și nu știu 
cum vom reglementa toate 
aceste aspecte. Pe 
deasupra, așa ca să 
completeze tabloul generai, 
nu avem nici până acum 
lista cu noile medicamente 
compensate și gratuite, așa 
că o folosim tot pe cea din 
1998. Lista respectivă nu a 
apărut încă în Monitorul 
Oficial și deci nu o 
cunoaștem". Dispensarul 
Crișcior aparține de Spitalul 
din Brad, însă nu se știe 
pentru câtă vreme. Oricum, 
banii pentru întreținerea 
clădirii sau pentru reparații 
sunt absenți șl nici nu se 
întrevede vreo posibilitate 
de a face rost de fonduri din 
altă parte. X

diferite lucrări de reparații 
ale căminelor culturale, la 
decolmatări de șanțuri și 
igienizarea comunei.

Aflux dear 

vj
141 
a.

Șomaj ridicat
Conform afirmațiilor dlui 

primar loan Bașa, rata 
șomajului în comuna 
Crișcior este de peste 
20%, fapt care se datorează 
închiderii minelor din zonă. 
Așa după cum se cunoaște, 
mineritul a fost principala 
ocupație a locuitorilor din 
cele 4 sate ale comunei.

Disponibilități

Of

V»

cei 
urma

141 
a.
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la lucru
67 dintre 

disponibilizați . în 
procesului de restructurare
a industriei miniere au fost 
angajați de către Primăria 
comunei Crișcior pe o 
perioadă de 6 luni. Acești 
disponibilizați fac parte din 
programul de măsuri active 
de combatere a șomajului 
finanțat de către Banca 
Mondială, ei fiind folosiți la

întreprinzător»
După declararea 

comunei Crișcior drept 
zonă defavorizată s-a 
constatat un aflux de 
investitori aici, dornici să 
profite de facilitățile 
promise de către Guvernul 
României. Au luat ființă mai 
multe secții de prelucrare a 
boltarilor și de materiale de 
construcții, 2 croitorii, o 
secție de confecții și chiar 
o întreprindere care 
produce somiere, De 
asemenea au venit mai 
mulți investitori sârbi 
interesați să înființeze o 
fabrică de prelucrare a 
lemnului.

a adus investitori aici, creându-se noi locuri de muncă. "Intr- 
adevăr, au venit atât investitori din țară cât și din străinătate, 
cu toții fiind tentați de facilitățile promise de guvern, dar și de 
forța de muncă ieftină de aici “Noi am acordat întreg sprijinul 
nostru acestor investitori, dintre care se remarcă maltezii de 
la Mataro S.R.L. Ei au investit până acum câteva sute de mii 
de dolari aici și vor să asigure în perspectivă cel puțin 2000 de 
locuri de muncă Se pare că au intenții foarte serioase și noi 
ne bucurăm că au venit aici”. Desigur, mai sunt și alte firme, 
primăria fiind dispusă să-i ajute pe toți

Poate că unii ar putea spune despre Crișcior că este o 
comună norocoasă, însă trebuie menționate și lucrurile mai 
puțin frumoase, cum ar fi faptul că nu au fost repartizate 
bugetului local nici un fel de sume din partea guvernului. 
“Nu am primit nici un leu din sumele defalcate de la bugetul 
de stat, ceea ce face imposibilă constituirea unui buget lo
cal S-a considerat probabil că noi putem să supraviețuim 
fără acești bani însă este destul de dificil”. Este bine totuși 
că investitorii s-au arătat interesați de Crișcior, primăria 
vânzându-le spații și încasând taxe și impozite. Lipsa unui 
buget local a condus și la întreruperea oricăror proiecte de 
investiții, însă paradoxal s-a reușit plata la zi a tuturor 
datoriilor primăriei: ajutoare sociale, plata salariilor pentru 
angajații din primărie și pentru consilieri, plata energiei 
electrice consumate de iluminatul public etc. Așadar, încet 
dar sigur - în lipsa unui ajutor financiar din partea 
guvernuthi - primăria din Crișcior se îndreaptă spre 
autofinanțare. De altfel, în cazul în care investițiile sunt în 
creștere, nici primăria nu mai are nevoie de ajutorul 
guvernului, declararea drept zonă defavorizată fiind 
suficientă.

Se pare că banii într-adevăr 
nu aduc fericirea, iar absența 
unor minime posibilități financiare 
creează probleme sociale. Foștii 
mineri, disponibilizați de la 
exploatările miniere din zona 
Bradului, sunt cei care le dau cel 
mai mult de furcă lucrătorilor de 
poliție din comuna Crișcior.

Minerii n-au ținut cont de 
valoarea banului, astfel că 
imediat după încasarea salariilor 

chimbat natura
infracțiunilor

________________________________,

compensatorii au făcut cheltuieli 
pompoase, iar acum nu mai au 
bani nici de mâncare. Pe acest 
fond apar probleme de la 
consumul de alcool și scandaluri 
spontane până la furturi ori alte 
încălcări ale legii. „Față de anii 
anteriori, s-a schimbat natura 
infracțiunilor, dispărând aproape 
în totalitate tâlhăriile și violurile 
care dețineau capul de afiș în 
trecut, înmulțindu-se în schimb 
furturile. Astfel din cauza 
sărăciei apărute după 
disponibilizare a crescut mult 
numărul furturilor comise pe 
raza comunei, numai de la 
începutul acestui an 
înregistrându-se 11 infracțiuni 
de acest gen. Se fură fier vechi, 
piese de schimb, carburanți, 
toate de pe la fostele locuri de

muncă și anume de la Uzina de 
Preparare Barza, Atelierele 
Centrale Crișcior, ori Uzina 
Electrică" - ne spunea dl Adrian 
Borș, șeful postului de poliție al 
comunei Crișcior.

în plus, pentru că zona este 
tranzitată, există probleme la 
regimul circulației, conflicte între 
navetiști și nedorite accidente 
rutiere. La orele de vârf și seara 
lucrătorii poliției sunt prezenți în

teren pentru a detensiona 
atmosfera și pentru a asigura 
un climat de siguranță.

Un caz mai deosebit, de 
natură foarte gravă, s-a 
petrecut la începutul lunii iulie și 
a avut ca punct de plecare tot 
banii unui miner disponibilizat. „O 
țigancă iubăreață foc, care în 
timp a avut mai mult de 10 
„amici", a trăit în concubinaj cu 
acest miner disponibilizat. După 
ce i-a păpat toți bănuții, femeia a 
încercat să-i dea papucii 
minerului și să-și caute alt iubit 
ca sursă de venit. Pe fondul 
geloziei și al consumului de 
alcool în noaptea de 3/4 iulie 
minerul a omorât-o și apoi s-a 
sinucis, transpunând în realitate 
vorba șlagărului "Banii și femeile 
ne mănâncă zilele."

După 15 ani, se redeschide ștrandul
După aproximativ 15 ani de paragină, în acest an 

ștrandul din Gurabarza va reintra în circuitul spațiilor de 
agrement. SC Smarald Gurabarza, patron lullana Betea, a 
avut inițiativa închirierii ștrandului de la A.S. Aurul Brad în 
vederea reparării și redeschiderii. S-au renovat deja 
grupurile sanitare, dușurile, cabinele de schimb și se 
lucrează la igienizarea și vopsirea bazinului mic. Bazinul 
mare care necesită reparații mult mai ample va 
transformat pentru început în discotecă în aer liber.

Clădiri în paragină
Regresul economic al zonei, generat de tranziție

suplimentat de disponibilizările din minerit, se vede și 
asupra clădirilor. Multe clădiri aparținând Sucursalei 
Miniere Barza, Atelierelor Crișcior ori chiar unor 
persoane particulare au un aspect insalubru, de paragină. 
Mai mult, o mulțime de case și apartamente din comună 
sunt ,,de vânzare”, semn că zona este într-adevăr 
defavorizată, nemaifiind rost de trăit bine pe aici. 

fl

și

eclararea comunei 
Crișcior drept zonă 

defavorizată a însemnat pentru 
locuitorii de aici recâștigarea 
speranței; speranța într-un viitor 
mai bun, în posibilitatea de a 
găsi un loc de muncă stabil 
pentru a avea ce pune copiilor 
pe masă. Intr-adevăr investitorii
- atât cei români cât și cei străini
- nu au întârziat să apară, 
comuna căpătând pe parcursul 
câtorva luni un suflu nou. S-au 
înființat mai multe ateliere și 
întreprinderi mici având obiecte 
de activitate dintre cele mai di
verse. Mataro S.R.L. este una 
dintre aceste întreprinderi care 
în data de 19 iulie a.c. a intrat 
cu motoarele turate la maximum 
pe piața produselor textile. 
Seriozitatea investitorilor este

ele prețuri mici. în decizia 
noastră a contat foarte mult 
și ajutorul primit din partea 
factorilor de conducere 
locali și județeni, atât dl. 
primar loan Bașa cât și dl.

„Intențiile noastre 
sunt foarteserioase” ''_______________________________________________________________ -

de natură să dea speranțe mai 
ales femeilor din zonă, multe 
dintre ele având șansa de a-și 
găsi un loc de muncă la această 
fabrică. Pentru a afla amănunte 
despre intențiile celor care 
conduc fabrica am stat de vorbă 
cu dl. Paul Gauci, președintele 
Consiliului de Administrație al 
S.C. Mataro S.R.L. Crișcior.

Rep: - Die Gauci cum 
considerați România din punctul 
de vedere al climatului 
investițional și de afaceri?

Paul Gauci: - Noi am 
sosit pentru prima oară în 
România acum cinci luni de 
zile, am început să analizăm 
situația de aici, să vedem care 
sunt posibilitățile de a porni 
o afacere, știind de intențiile 
guvernului de a da anumite 
facilități celor care investesc 
în zonele defavorizate. Am 
ajuns la concluzia că este un 
climat investițional bun și'am 
decis să venim aici și să 
construim o fabrică de 
confecții. Trebuie spus în 
acest sens că noi avem deja 
o piață foarte bine pusă la 
punct pentru vânzarea 
produselor ce se vor fabrica 
la Crișcior, așa încât ne 
trebuia doar fabrica. Prin 
urmare, am venit aici și am 
început să construim fabrica 
pe care astăzi o inaugurăm.

Rep.:- De ce România și 
nu o altă țară din regiune?

Paul Gauci: - România 
este o țară în care se poate 
derula în condiții bune o 
afacere, oamenii sunt 
extraordinar de flexibili, 
salariile sunt din punctul 
nostru de vedere foarte com
petitive și, de asemenea, 
există aceste facilități printre 
care faptul că nu plătim 
impozit pe profit timp de 10 
ani de zile. Costurile de 
producție vor fi relativ mici, 

^produsele noastre având și

vom produce 
pentru femei, 

si copii, dar și

prefect Nicolae Stanca 
implicându-se personal în 
ajutorul nostru. De 
asemenea, am beneficiat și 
de sprijinul dlui consilier 
județean Adrian Hațegan. 
Dar probabil cel mai mult 
ne-a influențat dl. Dan 
Demetrescu.Mn prieten al 
nostru din București, care a 
insistat să venim și să 
facem afaceri în România 
încă de acum 8 ani de zile.

Rep.: - Ce produceți în 
fabrica din Crișcior?

Paul Gauci: - in această 
fabrică

. lenjerie 
bărbați 
tricouri.

Rep.: - Veți intra și pe 
piața românească ou 
articolele produse aici ?

PaulGauci:- Da, există 
intenția de a intra și pe piața 
românească cu produsele 
noastre, însă în prima fază 
vom merge pe sistemuf 
lohn, producția fiind 
exportată în țările Europei și 
în celelalte colțuri ale lumii.

Rep.: - Câte locuri de 
muncă veți asigura la Mataro 
SRL?

Paul Gauci: - Pe termen 
scurt intenționăm să 
asigurăm cel puțin 500 de 
locuri de muncă, iar în viitor 
- dacă lucrurile merg bine - 
să creștem numărul celor 
care vor munci în fabrica 
noastră. Oricum, intențiile 
noastre sunt foarte serioase 
aici și nu dorim să net 
limităm numai la producția 
de lenjerie. Sperăm să 
demarăm în curând și în alte 
domenii de activitate, însă 
deocamdată ne concentrăm 
asupra dezvoltării fabricii 
de confecții.

Rep.: - Die Gauci vă 
mulțumim. a

Bazar
De mai multă vreme Primăria a demarat lucrări de 

extindere și modernizare a pieței. Dar cum fondurile 
vin cu țârâita lucrările trenează. Până una alta 
întreprinzătorii și-au amenajat ad hoc un bazar în 
centrul localității Gurabarza, unele pe jos pe cartoane 
sau la mese de campanie poți găsi aproape orice, de la 
șuruburi la legume și fructe.

Nici un coș de gunoi
Deși prezența coșurilor de gunoi pe străzi este, în 

general, un atribut al orașelor și nu al mediului rural, 
centrul „satului” Gurabarza - adevărat mlnlorășel - ar 
impune prezența măcar a câtorva pubele. în lipsa 
acestora hârtiile, resturile alimentare sau alte gunoaie 
fac parte din peisajul străzilor.

Pagină realizată de Andrei N/STOR, Ciprian MARINUȚ 
Foto: Traian MÂNU

x



I Cuvântul liber ] ------ -■ ClfadMlZ 23 iulie 1999
_ .............................. . ..... ........................................................................................................... J_____________________________________________________________________________________________________ ___________

Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor oferă sprijin direct 

si concret celor vârstnici
9

in nefericire în societatea de azi 
bătrânii sunt una dintre categoriile 

sociale marginaiizate, din 1990 încoace
nici unui dintre guverne neimpiicându-se 
prea mult în ajutorarea celor vârstnici. 
Pensiile sunt foarte mici, iar unele - cum 
este cazul pensionarilor agricultori - sunt 
de-a dreptul ridicole. Au apărut însă și 
instituții care se ocupă de ajutorarea 
celor bătrâni, majoritatea acestor instituții 
fiind particulare.

La Simeria, una dintre cele mai active 
instituții de sprijinire a bătrânilor este 
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. 
„Suntem o organizație cu caracter privat 
- ne spune di președinte Augustin Biriș - 
avem 1545 de membri, iar activitatea 
noastră constă în întrajutorarea mutuală 
pe principiul fundațiilor. Membrilor noștri 
le oferim posibilitatea de a împrumuta 
bani, până la suma de 1 milion de lei, însă 
în unele cazuri oferim și ajutoare bănești 
nerambursabile." în schimbul unei 
cotizații lunare, pensionarii care sunt 
membri ai CARP Simeria mai beneficiază 
pe lângă ceie amintite anterior și de un 
ajutor de deces, precum și de aite genuri 
de ajutoare. „Decontăm biletele de 
tratament în stațiunile balneoclimaterice, 
in funcție de veniturile fiecărui pensionar 
în parte. ”

Există pgptre membrii CARP și unii cu 
probleme extrem de mari, așa cum este 
cazul lui Faur Constantin, Groza Vasile și

Verde Terezia. Aceștia nu au practic nici o 
sursă de venit, singura ior speranță fiind 
CARP care, de altfel, le-a și oferit 
ajutoare. Casa de Ajutor și-a deschis 
filiale în mai multe sate, reușind astfel să 
se întărească și din punct de vedere 
financiar. ,,La Simeria cea mai mare 
problemă a noastră este aceea a lipsei 
unui spațiu adecvat. Oricum, avem 
promisiuni din partea diui primar loan 
Rovinaru că ne va sprijini în acest sens, 
intenționăm chiar să deschidem și un 
club ai pensionarilor după ce vom rezolva 
cu spațiul."

în sprijinul pensionarilor au venit mai 
multe firme care prin intermediul CARP 
au făcut donații și sponsorizări destui de 
însemnate. Dintre acestea se remarcă 
Asociația pentru promovarea 
în vățământului special (A PIS TSA B) care a 
făcut donații de mobilier pentru sediul 
CARP, și de îmbrăcăminte pentru cei mai 
nevoiași dintre bătrâni.

„Printre acțiunile organizate de noi se 
numără și excursiile pe care le-am făcut la 
mănăstirile din Moldova, precum și - în 
lunile de iarnă - întâlnirile pe care ie-am 
numit serile amintirilor. "Aceste „seri ale 
amintirilor" se organizează lunar, aici 
fiind invitați diferiți soliști. Așadar, deși cu 
bani puțini, activitatea CARP Simeria este 
una intensă, membrii pensionari având un 
sprijin aici.

Afectată serios din punct 
de vedere numeric din 
cauza valului masiv de etnici 

care au părăsit România după 
Revoluție, comunitatea germană 
din Simeria a reușit totuși să-și 
păstreze identitatea. Cei 
aproximativ 100 de etnici 
germani împreună cu peste 80 
de simpatizanți formează 
Forumul Democrat 
German al cărui 
președinte este pastorul 
evanghelic Paul Dorr.

Activitatea Forumului 
este destul de străină de 
politică, preocupările 
etnicilor germani din 
Simeria fiind mai degrabă 
unele sociale, culturale și 
turistice, de creare a unor 
punți umane între români 
și germani, între germanii 
din România și cei din 
Germania.

Concret și precis 
cum e firea neamțului în 
cuvinte simțite și 
nedemagocice dl Paul Dorr ne-a 
prezentat preocupările etnicilor 
germani din Simeria și activitatea 
Forumului Democrat German din 
localitate. ,,în primul rând 
intermediem vize pentru 
Germania pentru etnicii germani 
în scopuri turistice sau de vizitare 
a rudelor, iar pentru români 
întocmim dosare complete 
pentru obținerea vizei. Apoi, 
colaborăm cu Poliția când sunt 
accidente în care sunt implicați 
vorbitori de limba germană din 
Austria, Elveția sau Germania, 
oferind servicii de translator, de 
prim ajutor și de cazare a celor 
accidentați până la rezolvarea 
problemelor. Din păcate sunt 

multe asemenea accidente 
pentru că străinilor le e foarte 
dificil să circule pe drumurile 
noastre neeuropene. Colaborăm 
foarte bine cu Ambasada 
Germaniei, cu Consulatul 
german de la Sibiu în asigurarea 
unor servicii turistice și de tranzit 
prin România al cetățenilor 
germani. Pe această linie a

Comunitatea 
germană dorește 
înființarea unei 

grădinițe în 
limba maternă

colaborării cu autoritățile credem 
că Prefectura ar trebui să ia 
legătura cu noi când vin delegații 
germane. Am putea fi de un real 
folos în stabilirea unor punți 
umane care să faciliteze 
concretizarea intențiilor 
germanilor de a investi în 
România.

Pe plan local organizăm 
cursuri de limba germană și 
diverse alte activități culturale și 
religioase. în plus avem o bogată 
activitate comercială, care are și 
un aspect umanitar - occidental, 
pentru persoanele în vârstă sau 
bolnave onorând - contra cost - 
comenzi de preparate culinare la 
domiciliu sau servicii de 

aprovizionare cu alimente, 
în ultima perioadă ne 

interesează foarte mult 
deschiderea la Simeria a unei 
grădinițe cu predare în limba 
germană. Am făcut o estimare 
și pestp 100 de copii în 
majoritate cu părinți români ar 
dori să urmeze cursurile unei 
astfel de instituții în special 

pentru învățarea limbii 
germane. Noi avem 
deja mobilier primit din 
Germania, putem 
asigura profesori și 
educatori, dar ne 
lipsește un spațiu 
adecvat. Am dori ca 
Primăria și Consiliul 
Local să ne sprijine în 
găsirea unui spațiu, 
acordând prioritate unui 
stabiliment de acest 
gen și nu cârciumilor 
sau buticurilor.”

Discutând cu Paul 
Ddrr, văzând cât de 
realist și corect judecă 

lucrurile, am fost cuceriți până 
într-acolo că i-am fi acordat cu 
siguranță votul, dacă ar fi 
candidat pentru vreo funcție. 
Dar Paul Dorr, președintele 
Forumului Democrat German 
din Simeria, nu dorește decât 
un spațiu pentru o grădiniță. 
Astfel ne limităm la a încerca 
să sensibilizăm autoritățile 
locale din oraș, sugerându-le 
ideea că micuții care vor 
învăța în acea grădiniță ar 
putea deprinde acel spirit de 
corectitudine și seriozitate ce 
caracterizează poporul 
german, spirit de care am cam 
avea nevoie și noi românii.

Deși are foarte multi vizitatori.

Parcul Dendrolosic este 
într-o situație dificilă

Parcul Dendrologic din 
Simeria este nu doar unul dintre 
cele mai frumoase dar și unul 
dintre cele mai vechi și mai bine 
conservate parcuri de acest fel 
din România. De asemenea, 
parcul este și cel mai vechi centru 
de aclimatizare a speciilor 
lemnoase din țară. Aici 
funcționează Baza
Experimentală Silvică Simeria, 
subunitate a Institutului de 
Cercetări și Amenajări Silvice 
din București, unul dintre 
angajați fiind domnul ing. Eugen 
Burza care ne-a oferit mai multe 
amănunte despre situația actuală 
a parcului și despre nevoile sale.

Parcul se întinde pe o 
suprafață de 70 ha, adăpostind 
peste 2000 de specii de plante, 
arbori și arbuști unici prin 
raritatea și frumusețea lor. Sunt 
plante aduse din toate colțurile 
lumii, dar predomină cele de pe 
continentul american și cele din 
Asia. “Avem mai ales in lunile de 
vară foarte mulți vizitatori ■ ne 
mărturisește dl ing. Burza ■ 
uneori înregistrându-se și câte 
1000 ■ 1500 de vizitatori lunar.

Din păcate, banii pe care ii 
adunăm din vânzarea biletelor 
de intrare sunt foarte puțini, așa 
că sursele noastre de finanțare 
cele mai mari sunt asigurate de 
pepinieră; practic banii noștri 
provin din vânzarea arbuștilor și 
a plantelor ornamentale. ”

Intr-adevăr, costul unui bilet 
de intrare in parc nu depășește 
suma de 3500 de lei, fiind ■ așa 
după cum spunea dl Burza, “mai 
mic decât prețul unei sticle de 
bere Din păcate, absolut toate 
cele necesare trebuie asigurate 
din fonduri proprii, pentru 
branșarea la rețeaua de gaz 
metan, spre exemplu, nefiind 
acordat din partea statului nici 
măcar un leu. Această lucrare 
nu a fost finalizată din lipsa 
fondurilor, fapt extrem de grav 
dacă ne gândim că anotimpul 
rece nu este foarte departe. Cu 
ajutorul gazului metan urmează 
a fi încălzite și serele, absența 
căldurii fiind de natură să 
prejudicieze plantele de acolo. 
“Sunt multe lucrări pe care ar 
trebui să le facem aici, și aș 
aminti doar reparațiile la 

clădirea în care ne desfășurăm 
activitatea, însă bugetul ne 
permite doar să supraviețuim, nu 
și să investim ”.

Poate că numai organele de 
conducere locale și județene vor 
mai putea face ceva pentru 
ajutorarea parcului, fiind păcat să 
se distrugă o asemenea bogăție 
naturală.

Poate cândva se vor găsi bani și pentru finalizarea 
lucrărilor la Casa de Cultură din Simeria.

Foto: Traian MÂNU

Concursul 
pompierilor civili 

în perioada 19-20 iulie 
stadionul CFR Marmosim din 
Simeria a fost gazda fazei 
interjudețene a concursului 
formațiilor civile de pompieri. Au 
participat echipaje din județele 
Arad, Alba, Bihor, Timișoara și 
Hunedoara, unul reprezentând 
localitățile câștigătoare ale fazei 
județene și altul reprezentând 
agenții economici. în urma 
desfășurării celor trei probe ale 
concursului - ștafeta 4x100 m, 
pista de îndemânare și viteză și 
desfășurarea de luptă - 

reprezentanții județului nostru 
au obținut următoarele 
rezultate: formația de pompieri 
a SE Mintia s-a clacat pe locul 
I în competiția agenților 
economici calificându-se pentru 
faza națională care se va 
desfășura în perioada 26-27 
august la Galați, iar formația 
pompierilor civili a orașului 
Simeria a ocupat locul patru 
având totuși o evoluție 
apreciată de specialiștii din 
cadrul Grupului Județean de 
Pompieri.

Conducere nouă
Unitatea de gospodărire 

comunală și locativă a orașului 
Simeria - SC General Simprest 
SA - are începând de luni, 19 
iulie, o nouă conducere. Astfel, 
locul fostului director Cornel 
Todea, aflat în posesia deciziei 
de pensionare, a fost luat de dl 
Gheorghe Stoica. Apreciind că 
deși conducerea s-a schimbat 
problemele firmei rămân 
aceleași, dl Gheorghe Stoica 
ne-a spus că între prioritățile 
noii conduceri se va afla 
„încercarea de sensibilizare a 
asociațiilor de locatari și 
agenților economici în 
problema achitării datoriilor 
către SC General Simprest”.

^Pagină realizată de Andrei NISTOR, Ciprian MARINU]

Tarife de sezon și de 
week-end

într-o perioadă în care 
toată lumea crește prețurile 
SC Dorr's International Impex 
SRL Simeria a decis 
practicarea unor tarife de 
sezon și de week-end. Astfel, 
de vineri, 16 iulie, Villa Dorr 
face reduceri de prețuri de 
până la 30 la sută atât la 
cazare cât și la restaurant, iar 
la fiecare sfârșit de săptămână 
(de vineri, ora 18, până luni, 
ora 7) se acordă suplimentar o 
reducere de 10 la sută atât la 
cazare cât și la masă și bar.

Rău - platnici
Conducerea SC General 

Simprest SA aprecia că 
principala problemă care 
afectează activitatea societății 
este cea a datoriilor. Astfel, la 
nivelul orașului există 
numeroși rău-platnici, 
societatea având de încasat 
peste 460 milioane lei de la 
asociațiile de locatari și peste 
500 milioane lei de la agenții 
economici. La rându-i, 
societatea simeriană are de 
plătit 456 milioane iei către 
Romgaz și 330 milioane lei 
către SC Apaterm Deva.

Infractionalitatea - tinută sub control
» 9

Este foarte multă vreme de 
când nimeni nu a mai auzit să 
se fi produs în orașul Simeria 
vreo infracțiune deosebit de 
violentă. Oamenii sunt în 
general așezați, așa încât nici 
organele polițienești nu au 
foarte multă bătaie de cap, 
însă datorită faptului că orașul 
este un important nod de cale 
ferată aici au loc diverse 
infracțiuni minore comise de 
către cei aflați în tranzit. Cu 
aceștia, dar nu numai cu ei, 
are de a face Poliția cel mai 
adesea. Mai multe amănunte 
în legătură cu activitatea 
specifică desfășurată de 
polițiștii de la Simeria am aflat 
de la dl. locotenent colonel 
Mircea Tomodan, înlocuitor la 
comandă în cadrul Poliției 
orașului Simeria.

Rep.: - Die It. col. vă rog să 
ne spuneți pentru început care 
sunt cele mai importante 
aspecte ale activității 
dumneavoastră?

M.T.: - Activitatea noastră 
este cea obișnuită pentru 
Poliție, adică pe de o parte 
depistarea infractorilor și pe de 
altă parte prevenirea acțiunilor 
ilegale prin mijloacele specifice 
muncii noastre.

Rep.: - Care este numărul 
total al infracțiunilor din primul 
trimestru al acestui an?

M.T.: - Trebuie precizat că 
din 1990 încoace numărul 
infracțiunilor a fost în creștere. 
Spre exemplu, dacă în anul 
1990 erau înregistrate doar 40 
de infracțiuni, la sfârșitul anului 
1998 aveam în evidențe peste 
350 de fapte ilegale. în primul 

trimestru al acestui an avem 
140 de infracțiuni, însă 
majoritatea sunt infracțiuni 
minore. Dacă facem o analiză a 
fenomenului infracțional din 
ultimii ani constatăm totuși că 
nu a atins cote alarmante, prin

-discuție cu dl. It. col. Mircea Tomodan, 
înlocuitor la comanda Poliției Simeria-

activitatea noastră reușind să îl 
ținem sub control.

Rep.: - Ce infracțiuni 
predomină?

M.T.: - Furturile sunt 
principalele infracțiuni comise 
pe raza noastră de activitate. 
Datorită faptului că Simeria 
este un mare nod de cale 
ferată, pe aici trec foarte mulți 
oameni și firește că asemenea 

probleme sunt inevitabile. Dar 
și infracțiunile la Legea 
circulației sunt destul de 
numeroase, colegii de la 
Circulație având destulă 
bătaie de cap. Simeria este 
traversată pe câțiva kilometri 

buni de cele două drumuri 
naționale DN7 și DN 66, 
drumuri pe care se desfășoară 
un trafic foarte intens. Au loc, 
așadar, diverse evenimente 
rutiere, cauza cea mai 
frecventă a acestora fiind 
neacordarea de prioritate și 
viteza excesivă. Am constatat 
că majoritatea celor implicați 
în accidentele rutiere aveau în 

jur de 30 de ani, fiind tineri.
Rep.: - Ce acțiuni concrete 

de prevenire ați întreprins?
M.T. - în primul rând am 

luat măsuri de combatere a 
infracțiunilor cu violență 
pentru a întări climatul de 
siguranță civică. De 
asemenea au fost repartizați 
lucrători de Poliție la fiecare 
școală din oraș, ei 
prezentându-le copiilor 
diferite cazuri mai deosebite 
din activitatea noastră. Tot în 
scop preventiv am luat în 
supraveghere minorii cu 
probleme și am purtat discuții 
cu părinții acestora.

Rep.: - Fiindcă ați 
amintit de minori v-aș ruga 
să-mi spuneți câteva 
cuvinte și despre de- 
lincvența juvenilă.

M.T.: - Infracțiunile
comise de minori sunt în 
general foarte puține. Spre 
exmplu în primul trimestru al 
acestui an s-au înregistrat 
numai 6 asemenea fapte și 
este vorba aici despre 
furturi. Din nefericire, acești 
copii provin din familii 
dezorganizate, fapt care le 
influențează decisiv 
comportamentul.

Rep.: - Când a fost ultima 
crimă în orașul Simeria?

M.T.: - Dacă nu mă înșel 
cred că ultima crimă a fost 
în anul 1995. Sigur, de 
atunci au mai existat 
infracțiuni comise cu 
violență, dar nu a mai fost 
nici o crimă.

Rep.: - Die Tomodan vă 
mulțumim.
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Mircea Zaciu — Aproapele nostru
într-o viitoare istorie a lite

raturii române, completă, sin
ceră și obiectivă, Mircea Zaciu 
va ocupa un loc anume, spe
cial repartizat, fiindcă acest 
lucru este impus de opera sa. 
Ar fi nedrept și incorect să fie 
înregimentat într-un anume gen 
de creație atâta vreme cât de 
numele lui se leagă preocupări 
literare diverse, începând de la 
proză până la a fi autor de dic
ționare (v. DSR, în colaborare 
cu prematur-dispărutul dintre 
noi Marian Papahagi și Aurel 
Sassu). însă, urmărind cu aten
ție cărțile publicate de domnia- 
sa de-a lungul celor peste 30 
de ani (monografia Ion Agâr- 
biceanu, dacă nu mă înșel, de
butul său editorialistic, a apărut 
în anul 1964), descoperim că, 
în creația sa, domină totuși cri
tica literară. Dar, în același timp, 
trebuie să ținem seama că vo
lumele sale intitulate simplu 
"Jurnal" (vol. I, 1993; vol. II, 
1994; vol. III, 1996; vol. IV, 1998) 
sunt scrieri care ies cu dezin
voltură, aș zice, din spațiul ideii 
de jurnal în sensul consacrat 
și bine știut al genului literar 
respectiv; ele subsumează atât

laturi ale jurnalului intim (să ne 
reamintim că primul volum cu
prinde perioada 1979-1989!), cât 
și considerații de teorie, critică și 
istorie literară, ca să nu mai vor
bim de talentul naratoristic... 
Volumul DEPARTE/APROAPE, în 
ansamblul său, este... așchia 
sărită din mai-sus-amintitul "Jur
nal”. Spuneam "în ansamblu", 
având în vedere cele două părți

visătorii?" La o cercetare mai 
atentă însă, dar ținând seama și 
de câțiva factori precum atracția 
praxismului politic sau dificul
tățile, vai cât de reale! din sfera 
editorială, bilanțul nu e totuși 
dezarmant.” (p. 25); sau: "într-un 
frumos poem, Capul sfântului 
loan, "scenariu de vechi tes
tament", cum îl definește autoa
rea (Marta Petreu, n. D.H.), sim

Mircea Zaciu: DEPARTE/APROAPE
Ed. Didactică și Pedagogică

ale volumului, intitulate sugestiv: 
COMENTARII și, respectiv, DIA
LOGURI. Or, se pare că tocmai 
în aceste două ipostaze, Mircea 
Zaciu se simte cel mai în apele 
lui... în primul rând sunt de suoli- 
niat competența, adâncimea și 
elementele de teorie, critică și 
istorie literară înveșmântate într- 
o firească, dar remarcabilă flu
ență a textului. Pentru a justifica 
afirmația, să exemplific cu câ
teva citate... Astfel: "Impresia 
multor comentatori ai fenome
nului literar postdecembrist e mai 
degrabă îngrijorată: unde e po
ezia noastră?, "unde ne sunt

bolurile sunt semnificativ răs
turnate: femeia nu e nici Ero- 
diada, nici Salomeea biblică, ci 
însuși sacrificatul: ea nu se 
conferă nimănui, "precum capul 
sfântului loan.pe o tipsie." (p. 67 
și urm.); dar și: "Instanța critică a 
fost - cu valori variabile și bine
înțeles diferit colorată politic - 
incontestabilă în anii de după 
1947. La început impusă de sus, 
cu brutalitate și cu rezultatele 
dezastruoase cunoscute, mai 
apoi din ce în ce mai autono
mizată, recâștigându-și conștiin
ța de sine și jucând pe o carte 
ce era departe de intențiile pu

terii comuniste, deși în altele 
făcându-i jocul conjunctural.” 
(p. 57) Am insistat mai mult 
asupra primei părți a volumului 
din considerente pur tactice, 
de ...ademenire a cititorului 
spre lectură când, de fapt, 
DIALOGURI-le sunt cele care 
ne relevă intelectualul rasat și 
omul de vastă cultură Mircea 
Zaciu. Pentru că, în calitate de 
interlocutor, el este fermecător 
dând răspunsuri care, peste 
timp, vor deveni importanți pi
loni ai istoriei noastre literare. 
Iar în acest context nu avem 
decât să-i dăm dreptate, prin 
extrapolare, lui Mircea lorgu- 
lescu atunci când spune des
pre Zaciu: "El nu este un critic 
dublat de un istoric literar (sau 
un istoric dublat de un critic al 
actualității), în scrisul său cele 
două direcții atât de frecvent 
înțelese ca divergente fac me
reu una, sunt permanent con
topite într-un demers unitar.” 
(Cop. IV).

Esențial este că, pe aceste 
coordonate, tot timpul lecturii, îl 
simțim apropiat pe eminentul 
autor al cărții.

Dumitru HURUBĂ 
__________________________ /

✓ -
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Când își culcă tâmpla 
în lanul cu maci 
simte cum ei 
își scutură culoarea 
în sângele lui obosit, 
și se strecoară atunci 
în melancolia histrionului 
o bucurie fără de sfârșit 
străbătând 
de la un capăt la celălalt 
pastelul 
scris cu sângele macilor 
pe praful sandalelor sale.

t;
\ 
\
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Ionel AMĂRIUȚEI \

Revista de cultură “Semne", scoasă de Editura "Emia" Deva, 
are, la cel de-al doilea număr al său, un cuprins variat. "Semne" 
găzduiește în paginile sale opere ale unor personalități ca Ștefan 
Augustin Doinaș, ce nu mai au nevoie de prezentare, dar și 
producții ale unor foarte tineri creatori, care abia descifrează 
alfabetul poeziei.

Noul număr al revistei “Semne" este deschis de editorialul 
"False probleme", realizat de dna Paulina Popa, director. Și interviul 
cu loan I. lancu, directorul SC "Helicon" SA, poartă aceeași 
semnătură. în sumarul revistei la loc de cinste e situată poezia. 
Sunt prezenți cu poezie Ștefan Augustin Doinaș, Alexandru 
Pintescu, Costel Stancu, Ionel Amăriuței, Constantin Stancu și 
Tiberiu Dîscă. Proză are Corneliu Crăciun, iar eseu Gabriel Petrie, 
Monica Stanciu și Andreea Răsuceanu. Nu lipsește nici critica, 
realizată de Eugen Evu, Cristian Penișoară și Adrian Dinu Ra- 
chieru. Sub genericul "semnele copilăriei" sunt grupate versurile 
celor mai tineri poeți. Aniversările lui Iv Martinovici și Constantin 
Cubleșan, cărțile Editurii Libra și aspecte de la Salonul hunedorean 
al cărții sunt alte subiecte incitante. (V. ROMAN)

“Americanii au fost foarte interesați de cultura 

tradițională românească”

Interviu cu dl MIRCEA LAC, participant 
la “1999 SMITHSONIAN FOLKLIFE 

FESTIVAL” din SUA

Cam tot ceea ce îi este specific spiritualității româ
nești a constituit, cu puțin timp în urmă, un veritabil 
punct de atracție pentru locuitorii și turiștii care în 
perioada 23 iunie - 4 iulie a.c. s-au aflat în capitala 
Statelor Unite ale Americii. Cea de-a 33-a ediție a 
"SMITHSONIAN FOLKLIFE FESTIVAL”, organizat 
anual de către Institutul Smithsonian și Muzeul 

, Național al SUA, a avut ca invitați în acest an România 
și Africa de Sud iar din partea gazdelor statul New 
Hampshire.

Mediatizată pe mai multe căi, ampla manifestare a 
fost receptată la noi practic în toată desfășurarea sa. 
Printre cei 145 de meșteri populari, artizani, cântăreți 
și rapsozi populari, bucătari, prezentatori și 
organizatori care au reprezentat cu succes România, i- 
am avut și noi pe hunedorenii noștri. Recunoscutul 
meșter popular și coordonatorul Cercului de artă 
populară tradițională românească din Deva, Mircea 
Lac, și grupul folcloric de danșuri "Cosânzeana" din 
Orăștioara de Jos (condus de Nelufu Urs) au fost 
mesagerii artei populare hunedorene, dar și românești. 
Așa încât n-am ratat prilejul de a mai afla câteva 
detalii și impresii de la un participant “direct" în 
cadrul unui festival care a polarizat atenția și interesul 
a peste un milion de vizitatori și 40 de milioane de 
telespectatori.

Podoabe lucrate de Mircea Lac, prezentate în cadrul 
festivalului

Foto: Traian MÂNU
< ...............

- Die Mircea Lac, după 
cum am aflat cu toții, pre
zența României la Festivalul 
“Smithsonian Folklife” a 
fost apreciată pe deplin re
ușită, considerată inclusiv de 
americani drept “o extraor
dinară carte de vizită a spi
ritualității românești”. Cum 
s-a văzut acest festival, pe 
parcursul celor două săptă
mâni, de pe National Mall, 
locul de desfășurare a 
acestuia?

- “1999 SMITHSO
NIAN FOLKLIFE FEST1- I
VAL” a fost într-adevăr 
un binevenit prilej de a 
face cunoscută cultura 
tradițională, arta po
pulară - repere însem
nate pentru sufletul și 
spiritul oricărui 
popor. în ce ne pri 

vește, Fundația 
Culturală Ro
mână (parte
nerul de or
ganizare din 
partea țării 
noastre) a 
făcut un 
efort remar
cabil și a dat

Biserică de lemn din 
Maramureș, construită și 

rămasă pe tărâm american

dovadă de foarte mult pro
fesionalism, aducând la 
Washington doar meșteri, ar
tiști și formații pur autentice; 
în condițiile în care aici arta e 
o industrie și totul e sub impe
riul tehnologiei modeme, pre
zențele amintite (autentice și 
arhaice, totodată) au avut un 
impact puternic asupra ameri
canilor.

- Care a fost “contribu
ția” dumneavoastră (în 
obiecte) la actuala ediție?

- Din păcate, mi s-a spus 
să duc un număr limitat de 

lucruri, deși la Sibiu (unde s-a 
făcut selecția acestora) m-am 
prezentat cu mai, multe. Spun 
din păcate, pentru că ame
ricanii s-au dovedit foarte in
teresați de obiectele cu di
verse semnificații sau simbo
luri, cum au fost de exemplu 
furcile din lemn, lingurile de 
dragoste și ciocanul de 
nuntă, podoabele cu forme 
de cruce, motivul soarelui și 
al bradului ș.a. De altfel, vizi
tatorii ne-au copleșit cu tot 
felul de întrebări despre tot 
ceea ce ține de cultura tra
dițională românească, fiind 
foarte doritori de a afla cât 
mai multe.

Au existat și 
abordări” concrete, în 
sensul inițierii unor 
eventuale legături de 

perspectivă?
Foarte multă lume 

mi-a cerut cărțile de 
vizită, unii au spus 

că ne vor vizita, 
alții erau pre
ocupați în a 
stabili mai 
degrabă le
gături co- 
m e r c i a 1 e, 

pentru a achiziționa produ
sele direct din România, 
după cum au fost și persoane 
dornice să înființeze muzee cu 
artă tradițională românească; 
deci contacte de genul acesta 
au fost numeroase. Pe de altă 
parte, ambasadorul României 
în SUA ne spunea că sunt 
destui americani care au înfiat 
copii români și ar dori să le 
dea o educație cu specific na
țional românesc, sub forma 
unui curs organizat aici.

- Ați.poposit pentru pri
ma dată pe pământ american.

National Mall (în prim-plan, Capitoliul), locul de 
desfășurare a festivalului

Ce v-a impresionat cel mai 
mult acolo?

- Trebuie să recunosc că 
m-au impresionat, în cel mai 
bun sens al cuvântului, mu
zeele din jurul lui National 
Mall, un spațiu sacru pentru 
americani ce se întinde între 
clădirea impozantă a Capito- 
liului și monumentul lui 
Washington. Sunt extraordi
nare aceste muzee, atât ca 
organizare, ca forme de pre
zentare a exponatelor, dar mai 
ales în privința facilităților de 
informare. în fiecare centru de 

interes, spre exemplu, am vă
zut mulți copii căutând, prin 
intermediul computerelor, in
formații din banca de date a 
muzeului respectiv, dornici de 
a ști, de a vedea, de a cu
noaște. De fapt, pot spune că, 
în ansamblu, posibilitățile de 
informare pe care le are un 
american sunt cu adevărat 
impresionante.

- Considerați că “pre
stația” României la această 
ediție a festivalului a însem

nat și un (mic) pas înainte 
pentru îmbunătățirea ima
ginii României?

- Nu cred că am reali
zat lucruri nemaipomenite, 
dar cu siguranță am ajutat 
ca România să fie mai bine 
sau măcar și altfel cunos
cută în lume, respectiv în 
SUA. Cea mai importantă a 
fost informația dusă acolo - 
au fost practic tone de in
formații cuprinse în pliante, 
cărți, reviste, CD-uri, ca
sete audio și video etc. 
Asta însă nu e suficient. 
Cred că ar fi necesar ca acți
uni de acest fel să fie con
tinuate și de alte centre 
culturale sau poate chiar la 
nivele oficiale. Cât a de
pins de noi,, participanții la 
cea de-a 33-a ediție a 
“SMITHSONIAN 
FOLKLIFE FESTIVAL”, 
pot spune că am încercat 
să ne reprezentăm țara cât 
mai bine.

Interviu realizat de 
Georgeta BÎRLA



23 IULIE 1999Cuvântul liber

Se caută bani pentru terminarea investiției 
la Școala Generală nr. 4 Petroșani

Indirect, am primit la redacție un mesaj de 
nemulțumire din partea dnei Olga Markos, 
director al Școlii Generale nr. 4 din municipiul 
Petroșani. Sursa nemulțumirii constă în faptul 
că sumele alocate în bugetul Primăriei Pe
troșani în acest an destinate terminării in
vestiției la noua clădire a școlii au luat, în 
ultimul moment, o altă destinație.

Contactat telefonic în legătură cu această 
problemă, dl Milu Vladislav, viceprimarul 
Petroșaniului, ne-a declarat că, într-adevăr, 
sumele destinate inițial finalizării investiției au 
fost redistribuite pentru lucrări de reparații la

toate școlile din municipiu: “Este ilegal ca din 
fondurile bugetului local să finanțăm investiții 
care aparțin altcuiva, în speță, Ministerului 
Educației Naționale", a precizat interlocutorul.

Totodată, dl Milu Vladislav a făcut pre
cizarea că, pe filiera Comisiei de învățământ 
a Senatului, se fac demersuri pe lângă mi
nistrul Andrei Marga pentru a dispune ca prin 
execuția bugetară a ministerului din acest an 
să fie alocate sumele necesare finalizării școlii 
din Petroșani. Pentru terminarea investiției 
până în această toamnă, mai sunt necesare 
3,5 miliarde de lei. (A S.)

La Primăria comunei Ilia, 
ziua de 20 iulie a.c. a fost 
“plină” până seara târziu. în 
jurul orei 19 s-a dat în exploa
tare studioul de televiziune prin 
cablu.

- Astăzi am pornit la “drum” 
prin eter pe cinci posturi - ne 
spunea cu mare bucurie pri
marul Comunei, domnul Costea

D-lui Radu Vasiîe,
Prim-ministru al Guvernului României

Domnule Prim-Ministru,
Prin legea de abilitare a 

guvernului de a emite ordo
nanțe pe perioada vacanței 
parlamentare, coaliția parla
mentară majoritară CDR-USD- 
UDMR v-a acordat dezlegarea 
legislativă pentru a ratifica o 
serie de acorduri și documente 
internaționale. Unul dintre 
acestea îl constituie Carta eu
ropeană a limbilor minoritare 
sau regionale, un document 
controversat care a creat șr 
creează o serie de probleme 
tuturor statelor naționale din 
Europa.

Este de la sine înțeles că 
ratificarea, în actuala formă, de 
către țara noastră a acestei 
carte va avea consecințe dintre 
cele mai grave asupra struc
turilor fundamentale ale statului 
național unitar român. De 
aceea, pentru a evita apariția 
unor tensiuni politice și națio
nale deosebite, cu repercusiuni

Valoarea pierderilor din agricultură
Suprafața agricolă cala- 

mitată din cauza fenomenelor 
meteorologice nefavorabile 
care au avut loc de la începutul 
anului și până la jumătatea lunii 
iulie este de 313.400 hectare, 
valoarea estimativă a pierde
rilor ridicându-se la 1.264,3 
miliarde lei, informează Minis
terul Agriculturii și Alimentației.

Cele mai mari suprafețe- 
agricole calamitate sunt în ju
dețele: Timiș - 36.900 hectare, 

loan - mâine se va emite pe 
zece...

Emisiunea prin cablu este 
asigurată de SC "Service-Tele- 
com” SRL Deva, prin directorul 
de studio local Bănănău Daniel 
și operatorii Paul Vidican, Ci- 
prian Mărtănuș și Micu Bogdan.

Primarul n-a spus, dar faptul 
că la Ilia s-a instalat postul de 

directe asupra Climatului social 
din România, vă solicit să nu 
ratificați această Cartă printr-o 
ordonanță guvernamentală și să 
lăsați Parlamentului României 
responsabilitatea legislativă con
stituțională, care îi revine de 
drept, în analiza acestui docu
ment internațional. .

De altfel, <5-le Prim-Minis- 
tru, Carta europeană a Hm: 
bllor minoritare sau regionale 
a fost semnată până acum doar 
de 18 state europene. în pri
vința ratificării acestui docu
ment, doar 8 state europene au 
realizat acest lucru și acelea 
însă cu rezerve semnificative, 
sau cu declarații de neaccep- 
tare a unor prevederi ale aces
tui document.

Este bine să vă reamintesc 
că, în Franța bunăoară, Consiliul 
Constituțional al acestei țări a 
declarat Carta în întregimea ei 
ca fiind neconstituțională.

Constanța - 33.700 hectare, 
Galați - 25.100 hectafe, Satu 
Mare - 18.300 hectare, Alba - 
12.500 hectare și Cluj - 11.300 
hectare.

Culturile de grâu și secară 
au fost afectate pe 69.100 hec
tare, porumbul pe 41.900 hec
tare, floarea soarelui pe 20.300 
hectare, cartofii pe 6.900 hectare 
și orzoaica pe 5.700 hectare.

Pierderile cele mai mari, de 
368,9 miliarde lei, sunt estimate 

televiziune prin cablu - este 
efortul personal al său și al 
referentului primăriei Simian 
Crainic.

Un alt eveniment care s-a 
consumat în comună este și 
acela că aici s-a înființat orga
nizația de partid Alianța pentru 
România.

N. PALTIN

Situația este similară și 
pentru România, întrucât unele 
prevederi ale acestei carte 
sunt în contradicție flagrantă 
cu prevederile Constituției 
României, în special cu dis
pozițiile Art.1 al acestei legi 
fundamentale.

Apreciez domnule Prim- 
Ministru că nu este nici o grabă 
în discutarea și adoptarea unei 
variante acceptabile pentru 
țara noastră a Cartel euro
pene a limbilor minoritare 
sau regionale.

în consecință, vă solicit să 
nu ratificați acest document 
european printr-o ordonanță 
guvernamentală, România are 
probleme economice, sociale și 
naționale mult mai importante, 
care se cer soluționate de ur
gență în momentul de față.

Președinte, Prof. univ. 
dr. Va/eriu TABĂRĂ

la plantațiile viticole. De ase
menea, pierderi substanțiale 
au fost înregistrate la plan
tațiile pomicole - 263,6 mili
arde lei, la legume - 164,4 
miliarde lei, la grâu - 94,4 mili
arde lei, la porumb - 80 mili
arde lei și la floarea soarelui - 
51,7 miliarde lei.

în toamna anului trecut și 
în primăvara acestui an au fost 
însămânțate 6,8 milioane hec
tare de culturi agricole.

La 200 metri altitudine, pe 
Valea AJmașului, care leagă Țara 
Moților de Valea Mureșului, în 
Pogănești, sat aparținător comu
nei Zam, plasată în vestul jude
țului Hunedoara, trăiesc pașnic 
de veacuri pogăneștenii, oameni 
simpli care muncesc din zori 
până în asfințit pentru existența și 
bunăstarea lor.

Din Zam la Pogănești, pe 
sub crengile copacilor, aplecate 
deasupra drumului șerpuit printre 
dealuri înalte, acoperite cu păduri 
verzi și proaspete, natura oferă 
călătorului priveliști încântătoare, 
în marginea satului, la stânga, te 
întâmpină monumentul de mar
mură ridicat de credincioși în 
cinstea eroilor neamului româ
nesc pentru veșnica lor pome
nire. Alături, lângă cișmeaua cu 
apă, apă de izvor adusă prin 
cădere pe conducte, lâ masa din 
lemn de brad, trecătorul se poate 
odihni la răcoarea frunzelor, as
cultând foșnetul pădurilor secu
lare de brad și foioase, care as
cund turme de mistreți, cerbi și 
căprioare. Peste apă, ascunsă 
între cucuruz și anini, “moara lui 
Cornel”, instalație hidrotehnică

lin reviriment al investițiilor străine se amână»
Valoarea capitalului social 

subscris în valută investit în 
România în luna iunie a fost de 
41,5 milioane dolari, cu circa 31 
milioane dolari mai ridicată în 
raport cu luna anterioară, dar 
această creștere nu reflectă un 
reviriment al investițiilor străine, în 
condițiile în care peste 80% din 
această valoare este dată de 
participarea olandeză la capitalul 
firmei Unilever Romania.

Din cele circa 41 milioane de 
dolari înregistrați în iunie, apro
ximativ 35 milioane dolari au fost 
investiți în județul Prahova, repre
zentând 83% din totalul capita
lului subscris în valută în întreaga 
țară, informează Oficiul Național 
al Registrului Comerțului. Peste 
99% din capitalul subscris în 
valută în acest județ este repre
zentat de participarea olandeză la 
capitalul firmei Unilever Romania. 

seculară, amintește de morile și 
iazurile de altădată de pe Valea 
Almașului.

Dangătul clopotelor bisericii din 
lemn de gorun cu hăzaș înalt aco
perit cu șindrilă, cu turla sfredelind 
frunzișul stufos, cheamă mereu în

Satul! cm 
jpădurt 

seculare
sărbători enoriașii, care din tată în 
fiu vin în același loc să îngenun
cheze. Ridicată cu patru sute de 
ani în urmă, după o inscripție în 
românește, încastrată cu litere 
chirilice pe peretele sudic al prona
osului, construcția mărturisește 
despre vechimea și continuitatea 
ortodoxiei pe aceste meleaguri din 
îndepărtate timpuri până astăzi. în 
fața bisericii tronează ca o făclie 
ruga din falnic gorun care poves
tește generațiilor prezente și va

Această firmă a funcționat în 
București, iar în cursul lunii iunie a 
fost radiată și înmatriculată sub 
același nume în județul Prahova.

Pe ansamblu, numărul socie
tăților cu participare străină la 
capital înființate în luna iunie a fost 
de 613, față de 630 în luna mai.

Valoarea totală a investiției 
directe în valută înregistrate în 
România în perioada decembrie 
1990-30 iunie 1999 s-a ridicat la 
4,086 miliarde de dolari și aparține 
unui număr de 67.336 societăți 
comerciale cu participare străină la 
capital. Peste 53% din capitalul în 
dolarizaparține unui număr de 
36.747 societăți înmatriculate în 
București.

Clasamentul țărilor după parti
ciparea străină la capital în luna 
iunie, din punctul de vedere al 
capitalului investit în valută, situ
ează pe primele trei locuri Olanda, 

povesti cu siguranță și gene
rațiilor viitoare despre combatanții 
războaielor mondiale căzuți pe 
front pentru libertate națională și 
socială.

în mijlocul satului, la inter
secția drumurilor spre Almășel și 
Almaș-Săliște, edificiile de cultură 
(Școala și Căminul cultural), ri
dicate prin muncă voluntară, sunt 
bine întreținute de gospodarii 
satului. Magazinul mixt (proprie
tatea cooperației) deservește 
populația și trecătorii cu produse 
alimentare de bază (pâine, ulei, 
zahăr ș.a.) necesare vieții de zi 
cu zi. Localitatea dispune de linie 
telefonică pentru urgențe și le
gături depărtate.

Lăsând în urmă satul liniștit 
cu dealurile revărsându-și umbra 
întunecată a pădurilor sale bo
gate, urmând drumul colbuit pe 
lângă firul apei în sus spre Almă
șel, din Pogănești se ajunge la 
Vata. în dreapta, sub leagăn de 
verdeață, pe drumul pietruit, prin 
Micănești și Almaș-Săliște, se 
ajunge în zona carstică Ponor, 
Godinești-Boiu, printre păduri 
milenare.

Virgi! BUTAȘ

cu 34,6 milioane dolari, urmată 
de Austria și Italia, cu 2,57 mili
oane dolari, respectiv 963,8 mii 
dolari. Pe locul patru se situează 
Belgia cu 770,6 mii dolari. Inves
titorii din aceste patru țări concen
trează într-un număr de 145 so
cietăți comerciale peste 93% din 
valoarea totală a capitalului în 
valută subscris în luna iunie.

Cele mai multe firme înma
triculate în iunie au avut parti
cipare italiană la capital (106), 
urmate de firmele cu capital turc 
(58) și de către cele cu capital 
german (54).

Pentru perioada decembrie 
1990-30 iunie 1999, primele trei 
poziții după valoarea investiției în 
valută sunt ocupate de investitorii 
din Olanda, Germania și Franța, 
care au subscris, în total, 32,4% 
din valoarea totală a capitalului în 
dolari.

rima amintire despre
J- tata o am de la vârsta 

de 4 ani, din anul când a râ
mat văduv cu patru copii, din 
care eu eram cel mai mic. 
Priveam din casă pe fereastră 
și-l urmăream cum trage la 
rindea q scândură: "hârș! 
hârș! ” Apoi cum cioplea cu 
barda un buștean fixat pe 
două capre din lemn. Pe mă
sură ce creșteam mă învâr
team pe lângă el și mă jucam 
cu talașul. Pe la 8 ani îl în
soțeam pe tata Iu tăiat de 
lemne pe la diverși consăteni. 
După ce le scurta cu 
ferăstrăul de mână, pleca să- 
și cumpere țigări și să tragă o 
dușcă. in acest timp eu cră

păm lemnele și le clădeam.

Când revenea, întreba mirat:
- Cine a fost pe-aici?
- Nimeni - îi răspundeam eu 

necăjit că iar nu mă crede în 
stare să fac singur o treabă ca 
asta. De fapt, așa își ambiționa 
omul simplu copiii la lucru. Eu 
știam ce este pe puterile mele și 
rezolvam totul cât mai repede 
ca să mă dau "mare".

U însoțeam și la coasă. îmi 
plăcea să-l urmăresc cum bate și 
ascute coasa ca un maestru. Eu 
întorceam și adunam fânul, dar 
cu ochii eram mereu după pui de 
iepure. El cosea întotdeauna cu 
atenție să nu-i taie. Când îi 
găsea, prindea doi-trei și mi-i 
dădea mie. Bucuros, îi duceam 
acasă și-i hrăneam cu lapte, 
apoi cu trifoi și lucernă. Până

Meseriile tortei
toamna se jăceau mărișori. Dar 
trebuia să merg la școală. Cu o 
zi înainte de a pleca îi duceam 
departe în câmp ca să nu-i 
prindă câinii și le dădeam dru
mul să meargă în lumea lor. Dar 
ei în loc să se îndepărteze se ți
neau scai de mine. Așteptam pâ
nă se redeștepta sălbăticiunea 
din ei și plecam cu lacrimi în 
ochi.

Cel mai bun prieten al tatei 
era Guști bătrânul, jîerarul sa
tului, vestit pentru puterea lui 
de urs. Amândoi lucrau la câte 
un car, îl ferecau, apoi veneau 
la noi să-și tragă sufletul cu 

câte o sticlă de vinars. îi 

ascultam cu sujletul la gură 
cum povesteau și jaceau haz de 
necaz.

Tata era căutat zilnic de gos
podari cărora li se stricase gar
dul, poarta, vălăul, ies lele și câte 
altele. își lua "cisâgurile" - cum 
le spunea el la firez, secure, teslă, 
dălți, sjredele de toate mărimile - 
și pleca degrabă la lucru. Când 
era vorba de o lucrare mai mare 
- grajduri, case, șuri - se ortăcea 
cu încă doi sau trei meseriași. 
Construiau orice din lemn, cără
midă sau piatră. Intri bau doar 
"cât pe cât? ” și "din ce? " și 

imediat se puneau pe treabă. 
Carte nu prea știau, dar meseria 
o învățau unul de la altul ori o 
"furau " de la cei mai bătrâni. 
Odată, i-a tocmit groful din 
Brănișca să dureze un grajd 
mare, prevăzut cu pod pentru 
uscarea porumbului. Am auzit că 
la tot lemnăraiul n-au folosit nici 
un cui de fier. Când lucrarea a 
fost gata, proprietarul a chemat 
un inginer din Deva să facă re
cepția. După ce a controlat totul 
din fir în păr, acesta a spus:

- Grajdul ăsta ține pe el și 
o locomotivă.

Bucuros, boierul a dublat 
plata, care se făcea în cereale.

In iama următoare, tata și cu 
jrații mai mari au lucrat la tăiat 
lemne în pădurea statului. Li s-a 

plătit în natură, adică o cotă 
parte din lemne. Așa ni s-a um
plut curtea cu lemne de un 
metru. Era cât pe ce să scăpăm 
de sărăcie. Intr-o seară au venit 
la noi doi domni și s-au târguit 
pentru un vagon de lemne. Tata 
n-a stat pe gânduri și bucuros a 
bătut palma. Cu banii primiți 
putea cunpăra doi juncani pen
tru tras la jug. A doua zi lem
nele au fost încărcate în vagon, 
dar peste încă o zi bană nu mai 
aveau nici o valoare: căzuse ca 
un trăsnet stabilizarea 
monetară.

Vorba ceea: La omul sărac 
nici boii (dar nici banii) nu 
trag...'

loach im LAZĂR, Deva
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• Vând 3000 mp teren 
intravilan Deva, str. Zăvoi, 
gaz, apă, curent, eventual 
parcelez, 30.000 lei/mp. Tel. 
232583. (8396)

• Vând urgent teren in
travilan în Cristur, 4600 mp. 
Informații, Cristur, 52. 
(8034)

• Vând 700 mp teren 
extravilan lângă păstrăvăria 
Roșcani, bun pentru con
strucție cabană sau vilă, 
preț negociabil. Telefon 
283128.(8035)

• Vând casă, grădină 30 
ari, anexe, Almașu Sec, nr. 
108. Telefon 625784. (8372)

• Vând urgent casă cu 
etaj, Deva, str. Matei Corvin 
nr. 13. (8398)

• Vând casă cu anexe sau 
schimb cu apartament 4 
camere plus diferență. Hu
nedoara, str. T. Vladimi- 
rescu, 45, tel. 729728, după 
ora 16. (3248)

• Vând Dacia 1310, an 
fabricație 1992, stare per
fectă, preț convenabil, 
777247 seara. (6603)

• Vând apartament două 
camere, cu îmbunătățiri, 
negociabil, Călan. Telefon 
731844.(6609)

• Vând casă și grădină, 
Sălciva. Informații Dobra, 
tel. 283424 (3237)

• Vând urgent apartament 
3 camere decomandate, 
ultracentral, preț convenabil. 
Telefon 227479. (8387)

• Vând casă cu grădină 
și anexe, apă curentă, 
baie, curent trifazic, în sat 
Tătărăști, comuna Vața. 
Tel. 056/153768 (3353)’

• Vând Opel Kadett Die
sel 4 + 1 uși, recent adus. 
Tel. 092/260922 sau 
241653.(6602)

• Cumpăr celulare GSM
defecte, decodez și repar 
rapid și ieftin. Tel. 094/ 
859958. (3338)_________

• Vând instalații gaz în
călzire plus apă caldă. Tel. 
092/260922 sau 241653. 
(6602)

• Vând două motoare 
electrice, 18 și 5 kW. Vețel 
nr. 38. (6612)

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

TZOMEMO8AR1

In 28 iulie 1999 se 
împlinesc 2 ani de lacrimi 
și durere de când ne-a 
părăsit pentru totdeauna 
scumpul nostru fiu

• Soțul cu familia anunță 
împlinirea a 7 ani de la 
decesul dragei lor

MARIA MAIER

• Vând urgent și con
venabil tractoare U 650 cu 
plug, U 300 cu cupă și U 
302 cu cupă și dublă trac
țiune. Tel. 092/348227. 
(6621)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (150.000 
lei), video, satelit, 092/ 
368868.(187)

• Vând cameră frigorifică, 
6000 DM și case de marcat. 
Deva, telefon 092/260066. 
(8389)

• Vând aur, 21 carate, în 
bijuterii (colier, lănțișoare), 
cantitate 100 grame. Infor
mații la tel. 624194, după 
ora 16. (8037)

• Termoprofil SRL Orăștie 
comercializează tavan sus
pendat Don, cărămizi sticlă, 
gips carton, Rigips, vată 
minerală Tel, ferestre și uși 
din PVC, toate din import, la 
prețuri de distribuitor. Tel. 
092/740048, 054/648715 
(3097)

• Vând cuptor rotativ, 2 
malaxoare, mașină divizat și 
rulat, prețuri foarte bune, tel. 
094/597784(8203)

• Vând instalație sifon, 
15Q0 DM, preț negociabil și 
țeavă cupru <j> 12, pentru 
răcire, tel. 247062 (8205)

SERVICII
• S.C. Interamerican 

S.A. societate de asigurări, 
angajează director pentru 
Agenția Deva. Condiții: 
studii superioare, vârsta 
minimă 30 ani, volubilitate, 
perseverență. Câștig neli
mitat. Trimiteți C.V.Ia 069/ 
233586. Informații la Sibiu 
tel/fax 069/233586. (6606)

Comemorarea - sâmbă
tă, ora 11,30, la Cimitirul 
Ortodox Bejan, Deva. 
Amintirea ei este încă vie 
în sufletele noastre. (6615)

• A trecut un an de la 
dureroasa și prematura 
despărțire de dragul nostru 
soț și tată

BĂDILĂILIE

JIC CONSTANTIN 
MARCEL

Dumnezeu să-ți odih
nească sufletul tău bun și 
blând. Părinții Silvestru și 
Maria, fratele Petru, fiii lulia 
și Mihai. Parastasul de 
pomenire sâmbătă, 24 
iulie, la Biserica Sf. Nico- 
lae, Deva. Nu te vom uita 
niciodată. (6601)

• Cu adâncă durere fami
liile lacobuțși Nistor anunță 
că pe data de 25 iulie 1999 
va avea loc parastasul de 6 
săptămâni a celui care a fost 
mult regretatul nostru preot 
ieromonah

Ne lipsești atât de mult! 
Comemorarea va avea loc 
la Cimitirul Bejan, sâmbătă, 
24 iulie, ora 11. (6613)

• Se împlinesc cinci ani de 
lacrimi și suspin de când a 
plecat fără întoarcere aju
torul meu drag

SC “CCNCCK” SA Deva
Consiliul de Administrație al SC "CONDOR" SA Deva, cu sediul în 

Deva, Aleea Crinilor, bloc TC1, județul Hunedoara
Convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 

Io data de 30.07.1999, in Deva, str. Mărăști, nr.28 (Cantina Condor)
ORDINEA DE ZI este următoarea:
/. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de administrație pe 

sem. /1999;
2. Prezentarea raportului cenzorilor pe sent.11999;
3. Aprobarea Bilanțului contabil si a contului de profit fi pierdere pe 

sem.l 1999;
4. Aprobarea majorării capitalului social prin intabularea terenurilor;
5. Aprobarea modificării Actului constifufiv/statutului, referitor la 

administrarea societății, după cum urmează:
"Societatea este administrată de către persoane fizice sau juridice, 

române sau străine, in baza unui contract de administrație.
Principalele atribuții ale administratorului sunt cele prevăzute in 

contractul de administrație.
Prevederile contractului se completează cu dispozițiile Legii nr.31/1990 

republicată, precum și cu prevederile Codului comercial și ale Codului civil, 
aplicabile".

6. începerea procedurii de selecție a administratorilor, respectiv:

• Constituirea Comisiei de selecție a administratorilor;
■ Aprobarea remunerării lunare a membrilor Comisiei de selecție.
Acționarii, persoane fizice, îndreptățiți să participe la ședință, sunt cei 

înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16 aprilie 1999, 
legitimându-se cu Buletinul de identitate și Procura specială pentru cei care 
îi reprezintă. Procura specială se va ridica de la sediul societății începând cu 
data de 26.07.1999 și se va depune până in data de 28.07.1999.

în cazul în care, ca urmare a acestei convocări, nu se întrunește cvorumul 
necesar prevăzut de lege, adunarea generală se va întruni la data de 
06.08.1999, în același loc și la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare la telefon 054-211783.

va

ARSENIE -RADU 
VIRGIL

Slujba de pomenire
avea loc la Biserica din 
Cimitirul ‘'Pomenirea” - 
Arad. Dumnezeu să-i odih
nească sufletul blând și 
generos. Invităm pe toți cei 
care l-au cunoscut să fie 
alături de noi la comemo- 
rare.(3240).

DANIEL FLORIN NITA 
din Hărțăgani. Dormi în 
pace iubitul nostru fiu, tată, 
frate, soț, cumnat și ginere! 
(8393)

JOCIETATE COMERCIALĂ DEVA
Oferă în cadrul Complexului comercial, spre închiriere, spații 

de diferite suprafețe, pentru depozitare, prevăzute cu rampă 
pentru încărcări-descărcări, iluminat, pază, grupuri sociale.

Vinde la LICITAȚIE
O Microbuz 10+1 locuri în perfectă stare de funcționare 
O Dacia 1310 Break
O Rafturi depozitare din profil U 80 mm
O Deșeuri tablă cutată și plăci azbociment

Licitația se va ține în fiecare zi de luni, ora 10, la sediul 
societății din str. Apuseni, nr.l.

Relații la telefoane: 223320, 232618, 232619, fax: 
222087.

• Vând tractor U 445 L, 
37.000.000 lei negociabil. 
Telefon 624394, după ora 
15.(6619)

• Vând Opel Ascona pen
tru dezmembrare, în stare 
de funcționare, tel. 242626 
(8204) ’

• Vând Dacia 1300, Vața 
de Jos, tel. 271433.

• Vând ARO 10, cu CI, 
stare bună, motor nou, preț 
negociabil, tel. 718088 
(2843)

• Vând Ford Sierra, cu 
motor Peugeot 2300 Diesel, 
1986,60 000 km, 2500 DM, 
fix. Tel. 723080 (2842)

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

• TELEBINGO BISTRI
ȚA TVR 1 caută distri
buitori zonali de bilete 
BINGO cu garanții precum 
și tineri și tinere pentru 
vânzare în toate orașele și 
comunele județului. Infor
mații tel. 625156. (6608)

• Doresc copil pentru 
alăptat sau pompă cilin
drică muls contra cost. 
Telefon 621137.(6607)

• Pierdut carnet alocație 
de sprijin, pe numele Jiș- 
canu Dumitru. îl declar nul. 
(2844)

Prin ofidi poștale 
din județul 
Hunedoara 

Anunțuri de 
mică 

publicitate la 
ziarul

“Cuvântul 
liber”

La oficiile poștale din ju
dețul nostru, cu excepția celor 
din raza O.T. Petroșani, se pri
mesc, în zilele lucrătoare, anun
țuri de mică publicitate pentru 
ziarul "Cuvântul liber". Adre- 
sândirse oficiilor poștale, unde 
se obțin toate relațiile necesare 
în acest sens, agenții economici 
și persoanele fizice din orice 
localitate au posibilitatea să eco
nomisească timp și bani, tot
odată existând șansa reușitei în 
afaceri apelând la serviciile ce le 
sunt oferite cât mai aproape de 
firmă sau de domiciliu.

Solicitările se vor prezen
ta la ghișeele oficiilor poștale 
respective.

• Familia Brîneț aduce 
mulțumiri tuturor celor care 
le-au fost alături, rudelor, 
vecinilor, prietenilor și în 
mod deosebit colegilor de la 
Registrul Auto Român Deva 
și l-au condus pe ultimul 
drum pe cel care a fost

BRÎNET PETRU
Dumnezeu să-l odih- 

nească în pace. (6620)

• Cadrele didactice de la 
Liceul Pedagogic "Sabin 
Drăgoi” Deva aduc un ultim 
omagiu celui care a fost

prof. dr. DAMȘA
IOAN

transmițând sincere con
doleanțe familiei îndurera
te. Dumnezeu să-l odih
nească în pace. (6611)

cea mai bună calitate «cel mai bun preț

Ai nevoie de el zilnic!

('tatcctale

ieftine

en gros

(iaurt extra..................1880 lei

cremă BELCAR....  2250 lei

smântână 25 %.... 3900 lei
cremă unt.......................3800 lei
lapte bătut......................2950 lei
lapte consum............ 2950 lei
Telemea de vacă ... 13500 lei

Deva, str. Atelierelor, nr.1, tel. 054 - 221 424.

SILOG ELECTRONICS DEVA 
ANGAJEAZĂ 

inginer calculatoare, bărbat vârsta 
25 - 30 de ani.

Relații Ja tel. 054/233099, 054/231607, 
între orele 9 -16.

S.C. FARES S.A
ORĂȘTIE
Angajează

ECONOMIST
în cadrul compartimentului 
FI N AHCIAR-COHTABILITATE

Cerințe: studii superioare 
de specialitate, vârsta ma
ximă 30 ani.

Informații suplimentare la 
sediul SC FARES SA Orăștie, 
str. Plantelor, nr.50, tel: 054- 
241941.
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Consiliul Local al municipiului
Deva

Piața Unirii, nr.4
Organizează în data de 13 august 1999, ora 10, LICITAȚIE PUBLICĂ 

DESCHISĂ, FĂRĂ PRESELECȚIE, pentru execuția obiectivului de 
investiții Bloc locuințe sociale LS Deva - Aleea Moților 2A'.> » t

Documentația de licitație se poate obține, contra cost, de la sediul 
consiliului local, camera 35, unde se depun ofertele până în data de 
13 august 1999, ora 9.

Plafoane de calificare (condiții de participare):
■ a. cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani, actualizată: minimum 12,5 

miliarde lei.
b. valoarea lucrării similare terminată, actualizată: minimum 2,1 

miliarde lei.
c. capacitatea financiară: minimum 3,0 miliarde lei.
Informații suplimentare la numerele de telefon: 213435, 218325, 

interior 146.

Serviciul

MonevGram 
prin

Banca Comercială 
Română

Serviciul MoneyGram reprezintă cea mai rapidă, sigură și comodă cale de a 
trimite și primi bani de pe tot globul în doar câteva minute.

Nu se poate compara cu nimic altceva.
Comisionul variază în funcție de suma transferată și se plătește numai de către 

expeditor.
Banca Comercială Română pune la dispoziție serviciul MoneyGram în unitățile sale 

din:
Alba Arad Bacău Brașov
București - sediul central Buzău Brăila Călărași
Cluj Constanța Craiova Deva
Galați lași Oradea Pitești
Piatra Neamț Sibiu Suceava Timișoara

O ' ADACONI
“ SRL Hațeg

En gros și distribuție:
J ochelari eclipsă;
J pahare, tacâmuri, 

farfurii din plastic de 
unică folosință, 
celofan;
J jucării și articole 

de plajă;
J papetărie și rechi

zite școlare.
Telefoane: 054-777442; 

094-667442; 094-862332.

Caută să 
angajeze______
PERSONAL 
PENTRU 
RESTAURANT

I--------------------------------------------j

| Vremea va fi instabilă | 
I și în răcire. Cerul va pre- |
. zenta înnorări accentuate, . 
■ pe arii extinse semnalân- ' 
I du-se averse de ploaie, I 
| descărcări electrice și in- | 
| tensificări ale vântului. | 
. Izolat, va fi posibil să cadă .
1 grindină și cantitățile de ' 
I apă să depășească 15 1/1 
| mp. Temperaturile maxi- | 
| me vor fi cuprinse între 24 | 
. și 28 de grade, iar mini- .

I Celsius. (L. Micloșoni) I
L------------------------------------------- 1

CINEMA
“PATRIA” DEVA: 8 mm 

(23-26); Coșmarul unui 
american la Paris (27-29);

“FLACĂRA” HUNE
DOARA: Furtună, peripeții 
și dragoste (23-29);

“PARÂNG” PETRO
ȘANI: Actorul și sălbaticii 
(23-26); Gorila Joe (27-29);

“CULTURAL”
LUPENI: Gorila Joe (23- 
26); Triunghiul morții (27- 
29);

“DACIA” HAȚEG: Avo
catul (23-26); Aleargă, Lola, 
aleargă (27-29);

“ZARAND” BRAD:
Gloria (23-26); Avocatul 
(27-29);

“PATRIA” ORĂȘTIE:
Aleargă, Lola, aleargă (23- 
26); Gloria (27-29);

“LUCEAFĂRUL” 
VULCAN: Salvați soldatul 
Ryan (23-26); îngerii căzuti 
(27-29);

“LUMINA” ILIA: 007 și 
imperiul zilei de mâine (23- 
25).

Dacă doriți
să lucrați într-o echipă tânără și dinamică, 
într-un loc plăcut și curat, unde se 
pregătesc și se servesc produse de cea 
mai bună calitate și sunteți o persoană:
• cu vârsta între 18-28 ani;
• entuziastă și adaptabilă;
• care poate lucra în 
schimburi și în week-end.
Vă rugăm să trimiteți curriculum 
vitae până în data de 
(menționând numărul de telefon) 
și o fotografie, pe adresa:

McDONALD’S ROMANIA SRL
RESTAURANT Deva, tel/fax: 054-235868
Calea Zaraiidului, nr.21, 2700 Deva.

SC DEVfiTRANS SA DEVA
Organizează în data de 29.07.1999, 

ora 10, licitație pentru selectarea 
expertului de mediu autorizat.

Obiectul licitației îl constituie:■

Bilanțul de mediu nivel 2.
I

VINDE:
CASE DE MARCAT CU MEMORIE FISCALA CARAT 1500 ER-I

Caso de marcat cu memorie fiscală MR4T/500FR -/este destinată 
pentru înregistrarea vânzărilor în toate tipurile de unități comerciale.

Caracteristici:
■S Memorie fiscală energoindependentă de păstrare o circuitului realizat la 4 

grupe fiscale precum și a circuitului total cuprinzând 3.109 rapoarte (8 ani)
■S Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori
S Programarea prețurilor (PLU) pentru 1.500 articole la magazine și 1.400 

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

Interfețe pentru cuplare la calculator, cântar electronic, cititor optic
V Sertar cu cifru de siguranță
Se asigură service garanție și postgarantie de către IIRUC SA Deva

PREȚ 400$ +TVA
INFORMAȚII IA TEL: 054-213357,054-214124 SAU LA SEDIUL S0CIEWII

Comat SA Deva
Consiliul de administrație al societății comerciale COMAT SA DEVA cu sediul 

social în municipiul Deva, pe str. Depozitelor nr. 5, convoacă, pentru data de 13 
august 1999, la ora 13.00.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
a acționarilor societății COMAT DEVA SA Ia sediul societății, cu următoarea 

ordine de zi:
/. Raportul consiliului de administrație al SC COMAT SA DEVA asupra modului 

de îndeplinire a mandatului, încredințat de adunarea generală a acționarilor, 
pentru perioada 19.08.95 - 13.08.99 și descărcarea de gestiune a consiliului de 
administrație al cărui mandat expiră.

2. Alegerea consiliului de administrație al SC COMAT SA DEVA.
3. Alte probleme ce necesită aprobarea adunării generale.
în cazul când adunarea nu se va putea ține Ia data de 13 august 1999, a doua 

adunare se convoacă pentru data de 14 august 1999, la ora 10.00, în același loc.

Banca Agricolă SA
Sucursala Hunedoara-Deva

Vinde la LICITAȚIE următoarele:
1. Imobile proprietatea SC AVICOLA SA Deva:

• ferma nr. 14 Petroșani.
Licitația va avea loc în data de 27 iulie 1999, ora 8, la biroul executorilor judecătorești de 

pe lângă Judecătoria Petroșani.
• spațiu comercial situat în Deva, b-dul Decebal, bl.M, parter, restaurant 
Bulevard. Licitația va avea loc în data de 30 august 1999, ora 10, la biroul 
executorilor judecătorești de pe lângă Judecătoria Deva.

2. Imobile proprietatea SC SANSERE SA Sîntandrei:
• sediu și ferme 1, 2, 3 Sîntandrei, ferma 4 Sîntandrei, ferma 5 Sîntandrei, 
ferma 5 Săulești II, ferma 6 Biscaria, ferma 7 Rapolt, ferma 11 Uroi, stație pompare 
și bazin apă Sîntandrei. Licitația va avea loc în data de 28 iulie, ora 10, la biroul 
executorilor judecătorești de pe lângă Judecătoria Deva.

3. Imobil proprietatea SC CEREALCOM SA Deva:
• construcție și teren în suprafață de 7504 mp, situate în Hunedoara, b-dul 

Traian, nr.5.
Licitația va avea loc în data de 30 iulie 1999, ora 10, la biroul executorilor judecătorești 

de pe lângă Judecătoria Hunedoara.
In caz de neadjudecare licitațiile se vor repeta la două săptămâni.
Informații la telefoanele 054-213911, 213011 Banca Agricolă SA Deva.

S.C. COMAT DEVA S.A.
2700 DEVA, str. Depozitelor nr. 5 tel. 054-223.350;
231.152, 233.137; 217.210; fax 054- 216.269 
persoana de contact: d-na Tamara CRISTEA 

este REPREZENTANTĂ a
S.C. ARMĂTURA S.A.

CLUJ-NAPOCA
Și

vă oferă întreaga gamă de produse :
Armături pentru instalații de alimentare cu apă
Armături pentru instalații sanitare
Armături pentru instalații de încălzire
Armături pentru gaze naturale combustibile 
Elemente de îmbinare în instalații ( fitinguri) 
Piese turnate și forjate

LA PREȚ DE PRODUCĂTOR
r

Execuția pe mașini specializate și un control riguros, 
bucată cu bucată, conferă produselor 

“ARMĂTURA” Cluj-Napoca
precizie, siguranță și fiabilitate.

DE PESTE 100 DE ANI ÎN CASA TA !


