
lectură

Conflict de 
munca în 

Valea Jiului
Conform unor informații apărute în 

presa centrală, între Liga Sindicatelor 
Miniere din Valea Jiului și administrația 
Regiei Autonome a Huilei Petroșani sunt 
amorsate condițiile pentru declanșarea 
unul conflict de muncă. Minerii sunt ne
mulțumiți datorită întârzierilor care se 
fac simțite la plata drepturilor lor sala- 
riale. Ca urmare, azi, 3 septembrie a.c. 
la Deva este planificată o întâlnire între 
liderii minerilor și administrația RAH pen
tru a se dezamorsa conflictul.

'' '
Prima hidrocentrala de pe Strei
- în stadii avansate de execuție
în programul amenajărilor hidroenergetice ale 

României figurau cu șanse mari și cele din județul 
Hunedoara, de pe Râu Mare - Retezat și de pe 
Strei. Pe Râu -Mare, lucrările au început cu multi ani 
în urmă. După centrala de la Clopotiva și cea 
subterană de la Brazi, în perioada ianuarie 1985 - 
decembrie 1990 au fost puse în funcțiune celelalte 
nouă centrale hidroelectrice pe Râu Mare - aval, 
de la Cârnești, Ostrov, Totești, Păclișa (câte două) 
și Sântămărie - Orlea, întregind puterea hidro
energetică a zonei, exploatată de Filiala Hidro
centrale Hațeg, la aproape 490 de megawați.

Metamorfozele survenite în țară după-de
cembrie 1989 au stopat și investițiile de.pe râul 
Strei. S-a continuat totuși lucrul la prima centrală - 
cea de la Bucium, care a ajuns, iată, într-un stadiu

avansat de execuție. în acest an, pentru nodul 
hidrotehnic de aici - baraj, lac de acumulare, 
centrală - au fost alocate 10 miliarde de lei, bani 
deja cheltuiți, puși în operă, cum se spune. "Vor mai 
fi distribuite la Bucium, până la sfârșitul anului, vreo 
cinci miliarde de lei din surse atrase", ne spunea dl 
ing. loan Radu, directorul general al Sucursalei Râu 
Mare - Retezat, din cadrul SC "Hidroconstrucția" 
SA București, executanta obiectivelor de pe 
această mare amenajare hidroenergetică a 
României.

S-au început și lucrările de realizare a drenului 
de la digul mal stâng, care are condiții mai speciale

________________ Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag.2)

CEC reduce ratele 
dobânzilor la depuneri

Casa de Economii și Consemnațiuni (CEC) a 
redus, începând de marți, Iseptembrie, ratele 
dobânzilor la depunerile pe termen de un an, 
pentru persoanele fizice, Informează un comuni
cat al CEC remis agenției MEDIAFAX,

Pentru depuneri pe carnete de depunere și pe 
certificate de depozit, cu plata lunară a dobânzii, 
dobânda se va reduce de la 40% la 36% pe an.

Pentru depuneri pe certificate de economii 
dobânda se va reduce de la 50% la 43% pe an.

în cazul certificatelor de depuneie cu plata 
dobânzii la șase luni, dobânda se va reduce de la 
48% la 41% pe an, iar cu plata dobânzii la trei luni 
aceasta se va modifica de la 45% la 39% pe an.

Dobânzile la depunerile de economii ale po
pulației pe librete de economii rămân neschimbate 
- la vedere - 10% pe an și cu plata dobânzii la 
termen de cel puțin un an - 40% pe an, iar în 
cazul neîndeplinirii termenului -10% pe an.

- /- I • 1
Puncte de vedere

UUGE7UL M DIN 
NOU FRISOANE

După ce a fost povestit și lălăit luni de zile, bugetul de stat pe 
anul 1998 a fost adoptat de Parlament aproape de jumătatea 
anului, dereglând multe activități, întârziind începerea unor 
proiecte importante. Cum era de așteptat, el nu a ajuns la 
fiecare minister după pofta inimii, pentru că nu avea de unde, 
generând invidii și nemulțumiri. Lucrurile au fost calmate cu 
promisiuni de corectare a sumelor la vremea rectificării 
bugetului, moment venit și el cu oarecare întârziere.

Aceasta s-a întâmplat în a doua jumătate a lunii august, într- 
o ședință extraordinară a Guvernului, în care ministrul Fi
nanțelor, Daniel Dăianu, le-a înaintat tuturor colegilor de 
Cabinet proiectul de rectificare a bugetului de stat pe anul 1998. 
Finanțistul șef al țării a propus reducerea cheltuielilor bugetare 
cu 8000 de miliarde de lei, încercând să păstreze în continuare 
un deficit bugetar de aproximativ 4 la sută din Produsul Intern 
Brut. Mai toți miniștrii au luat foc, fiecare considerând ca inac
ceptabilă diminuarea bugetului din domeniul pe care-l ges
tionează. Reacție firească într-un fel, mai ales că mulți se 
așteptau să primească nu să piardă. Cele mai afectate sectoare 
par a fi sănătatea, învățământul, cultura, cercetarea, dar și 
agricultura, internele, altele. Fiecare șef de portofoliu a venit cu 
argumente plauzibile în susținerea punctelor proprii de vedere, 
însă bugetul este strâmt, nu se poate întinde câtuși de puțin. Mai 
ales că din privatizare au intrat bani puțini la bugetul statului, că 
volume considerabile de creanțe bugetare nu pot fi recuperate, 
că datoriile mari ale unor regii și societăți comerciale, imposibil 
de achitat, sunt reeșaionate pe perioade mai mici sau mai 
mari, bugetul rămânând în continuare vlăguit, insuficient pentru 
multele nevoi din toate sectoarele.

Cum nici sindicatele, la întâlnirea cu Daniel Dăianu, n-au 
dat semne că ar mai accepta să strângă cureaua, renunțând în 
acest an la indexări și majorări de salarii, iar industria, con
fruntată cu grave carențe manageriale, de organizare și de 
producție, vine cu aport redus la bugetul țării, este greu de găsit 
soluții pozitive de rectificare a bugetului. Și încă mai mult, nici nu 
se știe când se va produce operația de rectificare. Deoarece, 
încheindu-se vacanța parlamentară, rectificarea bugetului nu s- 
ar mai face printr-o ordonanță de urgență a Guvernului, ci printr- 
o lege, care s-ar putea să întârzie mult în malaxorul odihnit al 
senatorilor și deputaților. Măcar că acest act normativ ar trebui 
urgentat, poate totuși printr-o ordonanță de urgență a Exe
cutivului, având în vedere că vine curând vremea dezbaterii 
bugetului pe anul 1999, care n-ar trebui să aibă istoria lungă și 
încâlcită a celui din acest an.

în mod sigur, rectificarea bugetului de stat pe acest an va 
genera noi și lungi discuții, va da frisoane majorității miniștrilor, 
însă finalul va fi același: ajustare în jos, nevoi și speranțe 
neîmplinite, îndemnul de a strânge cureaua în continuare. Dar 
până când? Că luminița aia se tot îndepărtează...

Dumitru GHEONEA
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Hunedoara

ANULX ■' Nr. 2215 ii Joi, 3 septembrie 1998 8 pagini ii 800 LEI

CRESTE 
DEFICITUL 
COMERCIAL 
, Deficitul balanței comerciale externe a fost, în 
luna iunie, în prețuri FOB/CIF, de 203,3 milioane 
dolari, față de 254,9 milioane dolari în iunie 1997, iar 
pe ansamblul primului semestru, de 1335,7 milioane 
dolari, față de 1073,5 milioane dolari în perioada 
similară din anul precedent, informează Comisia 
Națională pentru Statistică (CNS).

Exporturile realizate în luna iunie au însumat 
716,8 milioane dolari, în creștere cu 6,9% față de 
cele din luna anterioară, dar în scădere cu 7,2% 
față de iunie 1997.

(Continuare în pag. 2)
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Rata medie 
a Inflației 

r
Rata medie lunară a inflației, 

în perioada ianuarie-iulie 1998, a 
fost de 3,3%, față de 10,6% în 
perioada similară din 1997, infor
mează Comisia Națională pentru 
Statistică. în luna iulie 1998, in
flația a fost de 1,3% și de 
25,7% față de decembrie 1997. 
Cea mai accentuată creștere de 
prețuri consemnată în luna iulie, 
de 4,5%, s-a înregistrat la grupa 
de servicii, fiind determinată de 
majorarea tarifelor la prestațiile 
de utilități publice - apă, canal, 
salubritate (+11,0%), precum și 
a celor pentru poștă, telefon, 
telegraf, radio (+6,5%), care îm
preună reprezintă 2,7% din chel
tuielile bănești de consum ale 
populației. Creșteri s-au mai 
consemnat la transportul urban - 
cu 4,1% și cinematografe, tea
tre, muzee, cheltuieli cu învăță
mântul și turism - cu 3,3%.

în cadrul grupei de mărfuri 
nealimentare s-a înregistrat o 
creștere de 54,3% a prețului cfe 
consum pentru gaze. Creșteri 
importante s-au înregistrat la 
confecții (+3,1%), produse cul
tural-sportive (+2,3%) și medi
camente (+2,2%), aceste pro
duse contribuind cu 11,4 în cal
culul indicelui total. Tarifele pen
tru energia electrică și termică 
au rămas neschimbate.

_

WEST BANK 
DEVA

acordă dobânzi atractive la 
depozitele în lei persoanelor 
fizice, după cum urmează:

M la 30 de zile - 40 % pe an

M la 90 de zile - 42% pe an

Informații suplimentare la 
telefoanele 234,480 și 234481.

-__________________________________________________/

Noutățile viitorului
9

an școlar
Interviu cu dl Dorin Crișan, 

inspector general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean

- Structura anului școlar 
1998-1999 este diferită. Ce 
implicații are această 
schimbare?

- Structura e rațională, în 
avantajul tuturor. O miniva- 
canță în noiembrie se impune, 
mai ales că școala trebuie să 
înceapă în forță. Vacanța nu e 
neapărat un stagiu acasă. Cu 
excepția celor din mediul rural 
pe care părinții îi folosesc la 
muncă, pentru elevi ea este o 
perioadă activă cu excursii, 
vizite la biblioteci și studiu indi
vidual. Cealaltă vacanță e le
gată de tradițiile de iarnă. E 
urmată de două săptămâni de 
cursuri și apoi de o vacanță ce 
precede perioada de evaluare 
pe bază de teste, pe care copiii 
trebuie să și le pregătească 
individual.

- Ce ne puteți spune 
despre celelalte modificări 
importante care se înregis
trează în învățământ?

- Schimbarea notelor în califi
cative este modificarea sistemului 
de evaluare. Se consideră că apre
cierea se face în favoarea elevului. 
Calificativul de "foarte bine" 
(echivalentul notelor de 9 și 10 - 
n.n.) e mai omogen, se aplică poate 
mai corect. Este un experiment.

Vor fi și alte modificări privind 
aplicarea reformei curriculare, al 
cărei obiectiv principal este des

congestionarea, eficientizarea și 
transformarea caracterului infor
mativ al învățământului în formativ. 
Se urmărește și dezvoltarea la
turii aplicative și funcționale a 
învățământului, omologarea va
lorilor, integrarea, accesul la cul
tura universală, dezvoltarea auto
nomiei de gândire a individului.

în acest an se va păstra ace
lași număr de ore - schimbarea se 
face în timp - dar programele vor 
fi mult mai selective, mai sintetice. 
Deci și ajutorul pentru bacalau
reat va fi altfel. Alt aspect avut în 
vedere este finalitatea învăță
mântului, realizată prin examene. 
Există examenul de capacitate 
pentru absolvenții clasei a Vlll-a și 
o nouă formă de bacalaureat. 
Pentru a .favoriza pregătirea ab
solvenților MEN a și finalizat

A consemnat 
Viorica ROMAN

(Continuare în pag. 2)

S-a stins un slujitor al Bisericii

Trecând adeseori pra
gul Catedralei ortodoxe 
"Sf.Nicolae" din Deva am 
participat la oficierea 
Liturghiei sau la slujba de 
înviere, la servicii religi
oase în memoria eroilor... 
Nu o dată am aprins câte
va lumânări pentru cei ca
re nu mai sunt în viață. 
Privirile încărcate de 
emoție și lacrimi ni s-au 
îndreptat spre flacăra 
acestor lumânări, la înce
put viguroasă, vie, apoi 
tot mai stinsă până la

Ortodoxe 
pieirea ei definitivă. Așa cum 
este, de fapt, și viața omului, 
fie el unul obișnuit, fie 
slujitor al bisericii.

Așa a fost și viața părin
telui paroh al Catedralei 
"Sf.Nicolae" din Deva - 
Nicolae Gherman, o 
viață care s-a stins însă prea 
repede pentru un om 
adevărat, încărcat de opti
mism, în colțul buzelor sale 
răsărind mereu zâmbetul. 
Dumnezeu a găsit de cuvi
ință să-l cheme la el în plină 
putere de muncă, lăsând în

urma lui atâtea lucruri 
bune.

Pentru noi, ziariștii de 
la "Cuvântul liber", preo
tul Nicolae Gherman a 
fost un om apropiat, ne-a 
scris pentru a trezi în su
fletele oamenilor credința 
în Dumnezeu, dragostea 
pentru pământul româ
nesc. Acum, când a tre
cut la cele veșnice, spu
nem cu durere: "Fie-i țărâ
na ușoară" și "Odih- 
nească-se în pace"!

Minei BODEA
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Șeful Rabin al 
Israelului despre 

România
Meir Lau, Șef Rabin al Israelu

lui, afirmă că pentru el nu este nici 
o surpriză faptul că România este 
prima țară ortodoxă care găzdu
iește o reuniune ecumenică de 
amploarea celei care s-a desfă
șurat zilele trecute la București. 
"România este prima țară nu numai 
în acest domeniu. Ea este prima 
care a avut relâții diplomatice cu 
Israelul, dar, mai mult, a fost prima 
țară care a încurajat repatrierea 
evreilor din România în statul Isra
el", a declarat, în exclusivitate pen
tru MEDIAFAX, Meir Lau. Șef Rabi
nul Israelului apreciază faptul că 
România este o țară religioasă, dar 
"cu vederi largi și orizonturi des
chise", pentru a observa toate 
schimbările lumii în noua eră.

Dispariția comunismului a făcut 
ca dialogul dintre națiuni să devină 
tot mai popular în lumea întreagă și 
chiar ororile și amenințările războ
iului au făcut comunicarea mai 
importantă decât era, spune Meir 
Lau. "Deci, din punctul meu de 
vedere, este foarte important că 
România este prima țară ortodoxă 
gazdă a reuniunii Sânt' Egidio", a 
mai spus el.

"Noi, israelienii, am vrea să 
arătăm că toate religiile pot fi folo- 
s'rte nu numai ca o armă pe câmpul 
de luptă sau în război, așa cum s- 
a întâmplat adesea, religia putând fi 
un pod de înțelegere și prietenie și 
dragoste între națiuni", a mai spus 
Șef Rabinul Israelului.

El crede că, după ororile aces
tui secol 20, oamenii vor înțelege 
că trebuie să folosească încrede
rea și religia pentru a stabili relații 
interumane și între națiuni.

"Ca un copil al Holocaustului, 
urăsc atrocitățile războiului și sără
cia și foametea și boa’la", a mai 
spus Meir Lau.

Meir Lau este născut la 1 iunie 
1937, la Pietrokov, în Polonia, dintr- 
o familie care numără 37 de gene
rații de rabini. Tatăl său a murit în 
lagărul de la Treblinka și el însuși s- 
a aflat în lagăr, copil fiind. A devenit 
Rabin Șef al Israelului în 1993.

Bogăție de
Cu siguranță că locuitorii mu

nicipiului Hunedoara își mai amin
tesc de Galerjile Diamaris, locul 
unde în urmă cu cinci ani se des
fășurau expoziții de artă plastică 
sau de icoane pe sticlă, precum și 
lansări de carte. Așa și-a început 
activitatea societatea comercială 
"Diamaris" SNC, în administrarea 
dnei Diana Mariș. în momentul de 
față, Galeriile Diamaris nu mai func
ționează, societatea schimbându- 
și profilul și devenind astfel un 
supermarket bogat în aprovizio
nare. "Pentru noi este o mare reali
zare trecerea de la un magazin cu 
o suprafață de 15 mp la actualul 
supermarket care ocupă 250 mp. 
De asemenea am ajuns, de la un

Joi
3 septembrie

TVR I
9.10 TVR Cluj 10.05 TVR 

lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Pentru dvs., doamnă! 
(r) 13.00 Natacha (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 
Dialog. Actualitatea 
editorială 15.30 Ecclesiast 
'98 16.00 Conviețuiri 17.00 
Chaplin unicul (do) 17.30 
Timpul Europei 18.10 D.a. 
18.35 Hollyoaks (s) 19.00 
Sunset Beach (s) 19.55 Doar 
o vorbă... 20.00 Jurnal, 
meteo, sport 21.00 Freud: în 
numele zeilor (s) 22.00 La 
volan. Informații rutiere
22.10 Cu ochii’n 4 (anchetă) 
22.50 Jurnalul de noapte 
23.00 Dintre sute de 
catarge...

9.30 Ferestre spre lume 
(do) 10.40 Un secol de ci
nema 11.30 Cultura în

Prima hidrocentrală de pe Strei
- în stadii avansate de execuție

(Urmare din pag. 1)

și necesită lucrări de drenare a 
depunerilor și la fundația digului, 
întreaga lucrare a intrat deja pe 
drumul critic, cu șanse mari de a 
fi terminată în anul 1999, fiind 
dată în funcțiune prima (sperăm 
să nu fie și ultima - n.n.) cen
trală de pe râul Strei. Ea va 
avea o putere instalată de 11 
MW, va fi a 12 centrală con
struită pe amenajarea hidro
energetică a Râului Mare și

Noutățile 
viitorului an școlar

(Urmare din pag. 1)

programele celor două examene 
iar noi am contractat câteva zeci 
de mii de exemplare spre a le 
pune la dispoziția elevilor.

- Este pregătită școala hu- 
nedoreană - ca bază materială 
și din punctul de vedere al ca
drelor didactice - pentru aces
te schimbări?

. - Baza materială este cea 
care este, dar poate funcționa. Iar 
comparativ cu alte zone județul 
nostru stă bine. Pregătirea forma
torilor ne preocupă în mod deo
sebit. Deocamdată sunt pregătiți 
inspectorii școlari și metodiștii, dar 
ea se continuă. Se va moderniza 
și sistemul de evaluare, care tre
buie să fie același la nivel național, 
cât mai apropiat de valorile uni
versale. Se pune accent pe limbi 
străine și informatică, fără a se 
neglija celelalte obiecte.

- Există probleme privind 
încadrarea școlilor cu dascăli? 
Câți suplinitori și necalificați 
vor preda în anul școlar 
viitor?

- O cifră exactă a suplinitorilor 
încă nu avem acum. Ați văzut câte

sortimente
spațiu închiriat, unde funcționau 
Galeriile Diamaris, la acest spațiu, 
din str. George Enescu, nr.6, care 
este proprietate personală", spuneâ 
dna Diana Mariș.

Programul de lucru al unității 
t este non-stop, iar personalul (alcă
tuit de 18 persoane), competent și 
calificat, oferă potențialilor cumpă
rători servicii de calitate.

Pe lângă varietatea de produse 
' alimentare nreambalate, magazinul 
oferă cumpărătorilor și produse de 
patiserie. Rafturile amenajate cu 
grijă și deosebit bun gust etalează o 
gamă variată de mărfuri industriale: 
articole de menaj, îmbrăcăminte, 
articole de cosmetică și de igienă, 
dar și obiecte de decor interior.

lume (r) 12.00 Sunset Beach 
(s/r) 12.45 Doar o vorbă... (r) 
13.00 Medicina pentru toți (r) 
14.00 Em. în It), germană
15.10 Atletism Circuitul 
Golden League 16.00 
Veronica - Chipul iubirii (s) 
16.50 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.00 Ceaiul 
de la ora cinci... (div.) 20.10 
Natacha (s) 21.00 în fața dvs. 
22.00 Nu pot dormi (dramă 
Franța/Elveția 1994)

ANTENĂ 1
10.00 Planeta vie (do)

10.25 Animal Show (s) 11.00 
Secrete de familie (f/r) 12.55 
Poveștile prietenilor mei (r)
13.25 Denver, ultimul 
dinozaur (d.a.) 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Tarzan, 
&ăpânul junglei (s) 15.10 
Iluzii (s, ep. 36, 37) 18.00 
Decepții (s, ep. 16) 19.30 
Dallas (s, ep. 80) 20.20 Twin 
Peaks (s, ep. 16) 21.15

V
Streiului și va întregi puterea 
energetică a zonei la 500 MW, 
adică jumătate din cea a 
Hidrocentralei de la Porțile de 
Fier I - partea românească.

- Noi avem capacitatea pro
fesională și tehnică de a asi
gura la anul această premieră 
pe Strei, sublinia dl loan Radu. 
N-ar mai fi nevoie decât de banii 
suficienți p.entru aceasta. Poate 
se vor găsi. Din atâta organi
zare și reorganizare a siste
mului energetic național...

persoane sunt afară. Pot să vă 
spun însă că peste 80 la sută din
tre cadrele didactice sunt califi
cate indiferent că sunt mai vechi 
sau mai noi. Avem domenii cu ex
cedent de profesori, cum este fizi
ca, unde 60 de oameni rămân în 
afara încadrării. în schimb avem 
puține cadre didactice pentru 
limbi străine; la acestea predau 
și ingineri care la concurs au 
obținut nota 9, mai mult decât unii 
absolvenți de filologie. Probleme 
există în Valea Jiului unde intră 
prin concurs, cu note la limită, 
olteni care după un an migrează 
spre Craiova (unde altfel n-ar 
avea șanse să pătrundă, dar 
Petroșani, având rang de mu
nicipiu, reușesc).

- Noul an școlar se poate 
deschide în toate școlile?

- Da. Nu avem școli în care el 
să nu poată începe în 14 septem
brie.

- Mai aveți și alte noutăți 
de comunicat?

- Din această toamnă se intro
duce religia în licee, elevii putând 
opta pentru cultele cărora le 
aparțin.

- Vă mulțumesc.

Din discuția purtată cu dna 
Diana Mariș am aflat că volumul 
de marfă este foarte mare, exis
tând în jur de 5000 de sortimente. 
"Aprovizionarea se face în spe
cial de la importatorii direcți, pentru 
a ne permite sume scăzute. Ca 
urmare, adaosul comercial a scă
zut simțitor, în timp ce numărul 
clienților a crescut" mai spunea 
interlocutoarea noastră.

Am reținut, de asemenea, că 
mare parte din articolele de decor 
sunt de proveniență străină (Africa 
de Sud, Brazilia, Nigeria, Thailanda, 
India, Venezuela, Indonezia, Austra
lia și China.) Având un aspect exo
tic, acestea sunt foarte apreciate și 
căutate de potențialii cumpărători.

Cristina CÎNDA

Cronici paranormale (s, ep. 
38) 22.00 Hombres -
Războiul sexelor (s, ep. 61) 
23.00 Știri/Sport 23.15 Nash 
Bridges (s, ep. 33)

PRO TV
9.10 Suflet de femeie (s/r) 

10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 
10.45 Midnight Run (s/r)
11.30 Fiica oceanului (s) 
12.55 Știrile PRO TV 13.30 
Man on Fire (thriller Fr./lt’87)
15.15 Tânăr și neliniștit (s)
16.10 Nano (s, ep. 112) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Suflet 
de femeie (s) 18.00 Familia 
Bundy (s) 18.25 Știrile PRO 
TV 18.30 Chestiunea zilei 
18.35 Familia Bundy (s)
19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Melrose Place (s, ep. 91)
21.15 Nikita (s, ep. 26) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld 
(s, ep. 149) 22.45 Știrile PRO 
TV 23.15 Midnight Run (s)

CREȘTE 
DEFICITUL 

COMERCIAL
(Urmare din pag. 1)

Valoarea exporturilor reali
zate în primul semestru al aces
tui an a fost de 4094,7 milioane 
dolari, în scădere cu 1,3% față 
de nivelul înregistrat în perioada 
similară din 1997.

în structura exporturilor, o 
pondere însemnată a fost deți
nută de produsele metalurgice 
care au înregistrat o creștere, în 
primul semestru, de 24,4% față 
de perioada corespunzătoare 
din 1997. De asemenea, au 
crescut exporturile de produse 
ale industriei ușoare, respectiv 
de materii textile și articole din 
acestea - cu 9%, de încălță
minte - cu 9,1% și mijloace de 
transport - cu 3,7%. Aceste 
produse reprezintă mai mult de 
jumătate din totalul mărfurilor 
exportate pe ansamblul primelor 
șase luni ale acestui an.

Exporturile de produse mine
rale s-au diminuat cu 35,1%, iar 
cele ale industriei chimice - cu 
56,6%.

Comparativ cu semestrul 
întâi din 1997, exporturile cu 
destinația UE au crescut cu 
11%, iar cele realizate în relația 
cu statele CEFTA - cu 20%.

Cele mai multe exporturi, în 
perioada 1 ianuarie-30 iunie, s- 
au derulat cu Italia (22% din to
tal), urmată de Germania (19%), 
Franța (5,7%), SUA (4,2%) și

Raionul de cosmetice oferă clienților o gamă variată do produse 
Foto: Traian MÂNU

ACASĂ
8.00 Omul mării (s/r) 8.45 

Verdict: crimă! (s/r) 9.45 
Misterioasa doamnă (s/r)
10.30 Dragoste și putere (s/ 
r) 11.15 Marielena (s/r) 12.00 
Din toată inima (s/r) 13.30 
Soldier of Fortune (f/r) 16.00 
Omul mării (s) 17.00
Marielena (s) 17.45 Din toată 
inima (s) 18.30 Concursul de 
ACASĂ 18.45 Din toată inima 
(s) 19.30 Desene animate 
20.00 Dragoste și putere (s, 
ep. 162) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s) 21.30 Verdict: 
crimă! (s/r) 22.30 1941 (co. 
SUA 1979)

PRIMA TV
10.00 Călătorii în lumi 

paralele (s/r) 12.00
Pretutindeni cu tine (s/r) 
13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 15.00 Știri 
16.00 Știri 16.15 Pretutindeni 

Marea Britanie (3,7%), state 
care dețin, împreună, 54,5% din 
totalul exporturilor.

Importurile CIF, în luna iunie, 
au avut o valoare totală de 920,1 
milioane dolari, fiind mai mici cu 
12,2% decât cele din luna pre
cedentă și cu 10,4% față de 
cele din aceeași lună a anului 
trecut.

Valoarea importurilor în se
mestrul I din 1998 a fost de 
5430,4 milioane dolari, în creș
tere cu 4% raportat la nivelul 
perioadei similare din 1997.

Importurile au crescut, față 
de perioada corespunzătoare a 
anului precedent, la aproape 
toate categoriile de mărfuri, în 
special la produsele industriei 
chimice - cu 20,2%, produse 
farmaceutice - cu 81,1%, încăl
țăminte - cu 29,4%, materiale 
plastice și cauciuc - cu 24,5%, 
metale comune - cu 19,2%, pre
cum și la materii textile - cu 
13,1%.

Importurile realizate în relația 
cu statele CEFTA s-au dublat, 
fiind consemnată o creștere cu 
98,6%. Scăderi s-au înregistrat 
în relația cu Japonia și cu statele 
membre OPEC.

Principalele cinci state de 
proveniență a importurilor sunt 
Italia și Germania cu câte 17,5% 
din total), Federația Rusă 
(9,6%), Franța (6,7%) și Ungaria 
(4,4%).

cu tine (s) 16.45 PrietenuiX 
nostru Jake (s) 17.15 1999 
(s) 18.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 19.00 Știri 20.00 
Meșterul casei (s) 20.30 
Masada (s) 21.20 Efect mor
tal (dramă SUA 1990) 23.00 
Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

PRO TV - DEVA.
06.10-06.30 “No com

menter) 06.30-06.45 Pro
gram comercial PRO TV 
Deva 6.45-07.00 Știri lo
cale (r) 10.00-10.45 Pro
gram comercial PRO TV 
Deva 22.05-22.20 Știri lo
cale

ANTENA bDEVA
10.00-10.15 Știri (r) 

10.15-10.30 Plai de cânt și 
dor 10.35-11.00 Muzică, 
promo 16.35-17.30 Pro
gram muzical 17.30-17.55 
Interviul săptămânii 
17.55-18.00 TELEX 22.05-
22.15 Știri locale (r) y

Joi, 3 septembrie
BERBEC
(21.III - 20.IV)

Azi fiți prevăzător căci vă 
întinde cineva o cursă. Aveți 
șanse s-o descoperiri la timp, 
dai nu mizați pe asta. Oricum, 
mai multă atenție nu poate 
decât să vă ajute.

TAUR
(21.III - 20.IV)

Posibile neînțelegeri cu șefii 
sau vreo autoritate, care se 
vor atenua însă. Ideile vă sunt 
împrăștiate și nu vă puteți 
susține cu fermitate punctul 
de vedere. Ziua nu e prea 
bună, nu forțați nota.

GEMENI
(21.III - 20.IV)

E posibil să vă găsiți un aso
ciat sau un prieten de încredere, 
încercați să fiți mai atent la tot ce 
spuneți, altfel riscați o surpriză 
nu tocmai plăcută.

RAC
(21.III - 20.IV)

Doriți mult câteva schimbări, 
mai ales profesionale, dar nu e 
cazul să insistați. Primiți o pro
punere interesantă însă ceva 
vă reține. Ascultați sfatul înțelept 
al unei persoane în vârstă.

LEU
(21.III - 20.IV)

Partenerul de viață vă face o 
surpriză deosebit de neplăcută. 
Veți avea o discuție cu acesta 
privitor la problemele pe care le 
are la serviciu, iar eforturile dv. 
îl vor ajuta să mai urce o 
treaptă în ierarhia socială.

FECIOARA
(21.III - 20.IV)

Divergențele de opinie cu 
persoanele de sex opus vă vor 
marca puternic, dar ușurința cu 
care vă susțineți părerile vă 
face remarcat într-un cerc mai 
larg. Ați putea primi o veste de 
la partenerul de viață.

BALANȚA 
(21.III 20.IV)

La serviciu trăiți o lungă 
așteptare, ceea ce vă displace. 
Acasă însă aveți o surpriză 
plăcută și sunteți dispus să 
treceți cu vederea micile greșeli 
ale partenerului. Astfel, aveți o 
după-amiază romantică.

SCORPION
(21.III - 20.IV)

Sunteți în continuare agitat 
și tensionat. Evitați să 
participați la schimburi de 
opinii cu părinții sau cu șefii 
deoarece riscul de a vă certa 
cu ei este foarte mare.

SĂGETĂTOR 
(21.III - 20.IV)

Sunteți cam nemulțumit de tot 
ce e în jurul dv. Doriți să faceți 
multe dar ceva vă împiedică. Ci
neva se interesează de sănăta
tea dv. O veste, aflată în a doua 
parte a zilei, vă bucură nespus.

CAPRICORN
(21.III - 20.IV)

Capacitatea de adaptare 
rapidă la situații inedite vă 
ajută să obțineți câștig de 
cauză într-o discuție cu o 
rudă. O veste de pe alte 
meleaguri vă trezește amintiri.

VĂRSĂTOR 
(21.III - 20.IV)

Atenție și prudență la tot ce 
faceți căci există riscul 
pierderilor sau accidentelor. 
Posibil să vă agreseze un 
animal. Realizările unui părinte 
și sprijinul familiei vă ajută să 
traversați perioada dificilă.

PEȘTI
(21.III ■ 20.IV)

Sunteți foarte iritat și orice 
vă scoate din sărite. Atenție 
să nu deteriorați relațiile cu 
șefii. Vestea că acasă s-a 
stricat ceva, vă scoate din 
sărite. Nu vă stăpâniți, în felul 
acesta vă descărcați.
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V. _____________________________________________________

ȘCOALA GENERALĂ NR. 2

Pregătita să-și primească elevii
pectiv, clasa a V-a, deci numai la o singură 
clasă, nu la întregul gimnaziu. Așa s-a 
hotărât și părerea mea este că-i bine, altfel 
era prea bruscă schimbarea."

Consemnăm că a fost transmis de la 
minister noul program - cadru, trunchiul 
comun, precum și lista disciplinelor opțio
nale (ceea ce este o noutate). "Le vom 
prelucra cu toate cadrele și în consiliul de 
administrație - mai spunea dna Manuela 
Dragomir, adăugând că are o vechime 
destul de mică în funcție (din aprilie ’98) și 
că abia de o zi s-a întors din concediu, deci 
timp n-a fost încă suficient pentru a cu
noaște absolut toate amănuntele.

După cum aprecia, în planul-cadru 
care a venit se pune un accent puternic 
pe legătura cu părinții, pe opinia lor și mai 
cu seamă a elevilor în alegerea disciplinelor 
opționale. încă în timpul anului școlar prece
dent a fost prezentat, într-o ședință cu 
părinții, noul plan.cadru, dar despre lista 
disciplinelor opționale nu se știa încă pe- 
atunci, căci aceasta a venit acum. în ceea 
ce privește aplicarea acestor ultime nou
tăți, dna directoare era mai sceptică deoa
rece, spunea dumneaei, "e mai greu să-i 
adun pe părinți, copiii nu sunt la școală și 
eu trebuie să fac orarul până la 15 sep
tembrie. în acest an s-ar mai putea face 
ceva dacă membrii consiliului de admi
nistrație vor lua legătura cu părinții, cerând 
opinia lor și a elevilor cam spre ce disci
pline ar dori să se orienteze pe lângă 
orele obligatorii prinse în trunchiul comun." 
Rămâne la latitudinea lor să se decidă. Dar 
pentru a le da timp de gândire, ar trebui 
găsită modalitatea de a li se comunica din 
timp.

- dEeueațe citadine

Nu mai sunt decât puține zile până la 
începerea cursurilor școlare (în acest an, 
școala își deschide porțile cu o zi mai de
vreme, pentru că săptămâna respectivă 
începe cu data de 14 septembrie). Am 
avut curiozitatea să vedem dacă Școala 
generală nr. 2 din zona blocurilor (strada 
Independenței) este pregătită să-și pri
mească copiii (cei 750 de elevi) așa cum 
se cuvine. Câțiva muncitori cu întreținerea, 
un maistru (angajați ai școlii) și directoarea 
instituției, dna Manuela Dragomir, se aflau în 
preajma căminului de vizitare din stradă, 
încercând să rezolve problema presiunii 
apei potabile, cum aveam să aflăm.

- Lucrările de igienizare și de reparații 
interioare, zugrăveli și curățări de calo
rifere s-au făcut - spunea dna Dragomir, 
chiar ieri (25 august - n.n) s-au terminat 
lucrările și urmează să vină un reprezen
tant al Inspectoratului școlar județean și, 
împreună cu alți componenți ai comisiei de 
recepție, să vadă cum s-au făcut aceste 
lucrări. Ar mai fi, cum ați văzut, o problemă 
și anume aceea a presiunii apei. Dacă la 
parter curge, la nivelul doi al clădirii nu 
urcă. Sper ca în această săptămână să 
realizăm și această problemă, pe care am 
avut-o încă în timpul anului școlar trecut.

Tot în această perioadă, conducerea 
școlii, ca și profesorii, prezenți în școală cu 
data de 1 septembrie, vor mai aprofunda 
toate noutățile survenite în structura anului 
școlar, transmise de la Ministerul Educației 
Naționale, căci mai sunt unele neclarități. 
"Se va lucra în acest an - afirma dna direc
toare - pe două semestre, cu câte trei 
vacanțe fiecare. Noul plan cadru de învă
țământ se aplică la clasele I - IV și, res- 

V— -------

(r
La Spitalul orășenesc

“Unii agenți economici nu-și achită 
contribuția la fondul asigurărilor 

sociale de sănătate”

sZ

- Stimată dnă contabil șef 
Marioara Georgeoni, înce
pând cu 1 iulie a.c., dispen
sarele comunale din zonă 
sunt subordonate Spitalului 
Hațeg nu doar din punct de 
vedere medical ci și privind 
problemele gospodărești re
zolvate până la acea dată de 
consiliile locale din comune. 
Ce posibilități are (sau nu 
are) în acest sens spitalul, ți
nând seama de greutățile prin 
care trece în prezent întregul 
sistem medical?

- Avem 11 asemenea 
unități în zonă, finanțate din 
bugetul de asigurări sociale 
de sănătate. Ne va fi foarte 
greu pentru că la bugetul de 
asigurări, deși ca și cifră nu 
ar fi așa de mic nu pot fi 
colectate fondurile, pentru 
că sunt multi agenți econo
mici care nu își achită con
tribuția la acest fond de asi
gurări sociale de sănătate. 
Avem apoi datorii față de fur
nizorii de alimente; trebuie 
să ne achităm întâi energia, 
gazul, ca să nu avem pro-

bleme de funcționare. Sunt, e 
drept, furnizori care ne înțeleg, 
ne așteaptă.

Poate se vor găsi unele 
modalități să poată fi încasați 
acești bani care constituie 
fondul asigurărilor sociale de 
sănătate, bani care se rețin 
din salariile oamenilor, dar nu 
ajung în final în acest fond. 
Deocamdată plutim într-o in
certitudine.

- Există pe adresa Spita
lului dv o reclamație de la Pri
măria Baru privind transfe
rarea, în urmă cu mai mulți 
ani, a unui aparat stomato
logic de la Dispensarul co
munal, cu acordul fostei con
duceri a spitalului. Cunoașteți 
ceva despre acest caz?

- Da. Acolo, la Baru, n-a 
fost medic și din acest motiv 
aparatul a fost transferat la un 
alt dispensar, de asemenea 
reabilitat prin Banca Mondială 
și care nu avea dotare, dar 
unde exista medic stomatolog 
care să lucreze.

- Ș/ care este acest dis
pensar?

De la l august eliberăm
și compensate”

Dacă la Deva și Hunedoara 
farmaciile au luat hotărârea să 
nu mai elibereze rețete com
pensate, la farmacia "Nardus 
Farm" din Hațeg nu se întâmplă 
așa. "De la 1 august a.c. am în
ceput să eliberăm medicamente 
și pe rețete compensate - spu
nea dna asis- --------------------------ii c a u u a d o i o - .--------------------------------------------------
tentă Natașa f La "Nardus Farm" 
Voinea. Gra- --------------------------------------------------

"Sătenii
Deși situată central,’într-un 

bun vad comercial, cofetăria 
"Violeta" nu-i prea aglomerată 
decât în anumite zile ale săp
tămânii. De obicei în acele zile 
când vin la oraș sătenii din așe
zările învecinate. "Cei din sate 
sunt mai ales clienții noștri" - 
afirma dna Mariana David, res
ponsabila unității.

Făcând destul de greu față 
concurenței, micul colectiv de 
aici (câte două vânzătoare pe 
tură și o singură salariată la labo
rator!) se străduiește să vină cu 
noutăți în materie de... dulciuri. 
"Prăjiturile se fac, toate, în labo-

tuitățile s-au eliberat tot timpul, 
iar compensatele au fost și la 
noi sistate o vreme, dar am 
reluat eliberarea acestora de la 
începutul lunii august, ceea ce-i 
mulțumește pe pacienți. Dar nu 
știm cât va dura și la noi 
aceasta".

Despre aprovizionarea 
acestei unități ("Nardus Farm" 
fiind una dintre cele două far
macii din oraș) am mai aflat de 
la aceeași interlocutoare că se 
face cam la 2-3 zile de la de
pozite situate în Timișoara, Deva, 
București și de la firme diferite. 
Se ocupă de asigurarea aces-

tora șefa unității farmaceutice, 
dna farmacistă Eleonora Vă- 
lean, care și în ziua documentării 
noastre se afla în deplasare în 
acest scop. Dacă se solicită 
medicamente pe care farmacia 
nu le are în momentul respectiv 
se efectuează comenzi și intr 

săptămâr.
1 medicamentul i

z sosește.
Notăm că oamenii sunt 

acum mulțumiți de serviciile preș 
tate și de aprovizionarea acer ' 
unități, personalul având 
rându-i satisfacția de a-i putea 
servi pe bolnavi cu medicamen
tul căutat. Mai puțin mulțumiți 
sunt de prețurile care li se per
cep și care sunt întotdeauna 
mai rnari decât și-au făcut ei 
calculele. Din păcate, sunt și peri
oade în care farmacia ( ca toate 
unitățile similare de altfel) este 
nevoită să sisteze eliberarea 
medicamentelor compensate din 
cauza blocajului financiar care 
o afectează.

Milenium" și clipele de recreere
J

I
I
I
I

I

La întrebarea "unde preferă 
tinerii orașului să-și petreacă 
sfârșitul de săptămână?"mai 
mulți cetățeni ne-au răspuns, 
parcă înțeleși: "La Milenium".

Intrând în amănunte, aflăm 
că este vorba despre discoteca 
"Milenium", deschisă în febru
arie a.c. în Hațeg, pe malul Râului 
Galbena.

Barmanul de serviciu, tâ
nărul Haring Alin, spunea că 
unitatea oferă o gamă diver
sificată de băuturi răcoritoare și 
cafele și că "se poate mânca și 
o mini pizza, făcută după o re
țetă italiană". Discoteca este 
dotată cu masă de biliard, joc ce 
se bucură de trecere în rândul 

■ î tineretului, iar la mesele ampla- 
J| sate în spațiul interior, consu- 
î - matorii au posibilitatea ca, în timp 

I 
I 
I 
I

ce servesc băutura reconfor
tantă preferată, să vizioneze 
emisiuni la un televizor color.

Dotările, condițiile de igienn 
în care funcționează discoteca 
sunt de excepție. La sfârșit de 
săptămână, aceasta devine ne
încăpătoare rdunâr 1 ai< 
jur de 500-600 de persoan ■ 
căci se și dansează, se 
cunoștințe

- Vă place această munr .■
- Lucrez aici de când . 

deschis, îmi place foarte mu; 
este foarte frumos - spunea dl 
Haring.

Sperăm că opinia interlocu
torului nostru o împărtășesc toți 
cei care, în week-end, caută 
aici recreerea, buna dispoziție,
reîncărcarea bateriilor după o | 
săptămână de lucru.

i 
i 
i 
I

i "Romarta"- magazin repre- ■ l 
! zentativ al S.C. "Țara Hațegului" ! | 
I S.A. din orașul Hațeg - este vizi-1 
| tată zilnic de mulți cumpărători. ~

Părerea unora dintre aceștia, cu 
care am stat de vorbă, este 

I aceea că magazinul este apre
ciat, căutat de clienți, pentru că 
aprovizionarea se face ținând 
seama de solicitările lor, iar ser- 

| virea personalului este de ex- 
I cepție, tonul fiind dat de însăși 
J responsabila de magazin, dna 
I Daniela Giuroni. "încercăm să-i 
| mulțumim pe potențialii cumpă-1
■ rători - ne spunea - să-i prețuim, ■
■ căci datorită lor ne menținem. Pre- * 
I lungim uneori orarul pentru a veni I 
| în întâmpinarea cerințelor și pen-1
Itru a ne realiza salariile. Rezulta- ■ 

tele unității depind direct de modul1 
| nostru de comportament, pentru | 

■ că suntem conștiente de faptul | 
! că, tratând cu amabilitate și răb- . 
I dare clienții, aceștia vor mai trece I 
| și altă dată pragul "Romartei". Ei | 
■ se formează pe magazine și cum ■ 
^îi păstrăm așa îi avem".

Troița ridicată in memoria eroilor Revoluției din 
Decembrie '89.

“Cum îii
îpăstrăm, așai
i
i
i

îi avem”

I

- Cel din Densuș. Acolo 
era medic și de aceea a 
fost transferat acolo.

- Se știe mai puțin des
pre relația pe care unitatea 
dv o are de câțiva ani cu una 
similară din Franța.

- Este vorba despre o co
laborare cu cabinetul par
ticular de oto-rino-laringo- 
logie "Otorhino" - din Sainte 
Odile, care există cam de 
trei ani. Grație acestei relații, 
spitalul nostru a primit unele 
aparate și echipamente 
pentru personalul sanitar. 
Medici și cadre medii au fost 
în schimb de experiență la 
acel cabinet din Franța.

- Care este părerea con- 
citadinilor dv privind asis
tența medicală acordată în 
secțiile spitalului?

- Cei din Hațeg sunt mul
țumiți de serviciile acordate 
în secțiile spitalului nostru. în 
pofida greutăților prin care 
trece întreg sectorul medi
cal, se fac eforturi pentru ca 
asistența să fie de calitate și 
pacienții să fie mulțumiți.

sunt clienții noștri"
/ *

ratorul propriu și sunt de casă - 
spunea dna David. Facem "Negri 
în cămașă albă", Șnit cu vanilie

La o unitate a
S.C. "Țara Hațegului" S.A.

sau cu cacao, Doboș. încercăm 
să venim în întâmpinarea clienților 
cu produse proaspete, deși este 
foarte greu pentru o singură per
soană care are această respon
sabilitate. Concurență ne fac 
acele unități care au mașini de 
înghețată și au ieșit primii pe piață. 
Avem și noi mașină de înghețată, 
dar am luat-o prea târziu și oa-

menii s-au obișnuit să cumpere 
din acele locuri. Bine era dacă 
am fi ieșit noi primii pe piață cu 
acele mașini". Se fac totuși și 
aici vânzări în valoare de 20-25 
milioane lei lunar.

în privința aspectului interior 
ar fi câte ceva de pus la punct, 
în urmă cu doi ani s-au adus 
unele îmbunătățiri în acest sens, 
adică mesele au fost "acoperite" 
cu sticlă și fețe de masă, dar 
între timp acestea s-au mai de
gradat. O igienizare totală tre
buie să se facă și în acest an și 
se va face, cum spunea res
ponsabila cofetăriei.

i

I 
I

I

Pagină realizată de
Estera SÎNA

Fotografii: Traian MÂNU

Cum am aflat de la dna Hor- 
tenzia Bercu, președinta Coope
rativei de Artă Populară și Meș
teșuguri Artistice "Hațegana", 
personalul secțiilor este în pre
zent preocupat de crearea unor 
noi colecții de modele cu care 
se vor prezenta la expoziția de 
artă populară ce se va organiza 
în 14 octombrie în Capitală, la 
Sala Palatului.

Strădania pentru realizarea 
de articole unicate, multe inspi
rate din zona locală și aceea a 
pădurenilor, este cu atât mai ma
re cu cât la amintita prezentare 
vor lua parte toate cooperati
vele meșteșugărești, cu profil 
similar, din țară.

Vor participa cu colecții zece 
secții ale cooperativei, între care 
confecții, țesătorie, broderie meca-

y

a

i
I
I

zi
nică și broderie manuală, sculptură 
în lemn, marochinărie - cele mai 
multe eșantioane însumând fan
tezia, bunul gust și înclinația spre 
creație ale meșteșugarilor din arr 
titele secții și ale celor care con 
duc aceste activități

Interesul celor ce se vor pre 
zenta cu noile modele la această 
etalare este să atragă atenția parti- 
cipanților - oameni de afaceri din 
țară și străinătate -, care să și co
mande acele articole, dacă vor 
satisface gusturile cele mai exi 
gente. "Colecțiile pe care le preg.. 
tim acum, față de cele cu care ne
am prezentat în anii trecuți, trebuie 
îmbunătățite din punct de vedere 
calitativ, ele trebuie să fie irepro
șabile și în măsura posibilităților 
unicate" - mai spunea dna pre
ședintă Bercu.

Zfrnbnrf de piatră din Parcul central - simbol al urbei
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“Lucrăm în stilul clasic de 
medicină”

Dispensarul 2 din Hațeg funcționează la parterul clădirii spitalului, 
deci într-o zonă cu afluență. Firesc, deci, să fie aglomerat. Dar 
adresabilitatea mare nu-i motivată doar de amplasament, cât de 
modul în care sunt tratați, oacientii. Intuind parcă dorința noastră de 
a afla câte ceva despre activitatea medicilor de aici, cei câțiva pacienți 
din hol, ce așteptau să iasă cel consultat, exprimau păreri pozitive 
vizavi de amabilitatea dnei și dlui doctor Bâldea. "Sunt deosebit de 
amabili și atenți cu noi" - spunea dna Monica Luț, venită cu fetița 
pentru vaccin, iar spusele dumneaei erau susținute și de alți pacienți 
între care dna Doina Jian.

După ce a rezolvat cazurile urgente, am rugat-o pe dna dr. 
Artemiza Bâldea să ne vorbească, pe scurt, despre o zi de muncă la 
cabinet.

- Ziua de muncă începe la ora 8 dimineața, de obicei cu raportul 
de gardă care durează cam 10-15 minute, și apoi începem con
sultațiile. Vin toți cei care sunt înscriși la noi și în plus persoane care 
doresc. în general, primim pe toată lumea. Consultațiile depind mult 
de afecțiuni. Sunt persoane care necesită numai tratament, alte 
persoane bolnave care necesită internare, investigații, apoi copiii care 
vin la vaccinări, facem consultații pentru angajări, fișe de șomaj, 
căsătorii, practic acoperim tot domeniul sanitar. Lucrez efectiv până 
la ora 13,00 și apoi fac terenul. Zilnic sau la două zile am de văzut 
câte 1-2 sugari în teritoriu, dintre cei sănătoși.

- Despre dotări ce credeți? Sunt ori nu corespunzătoare?
- în afară de stetoscop și tensiometru, singura dotare pe care o 

avem după revoluție, în plus, este un otoscop pe care l-am primit prin 
programul PHARE. în afară de acestea, nu avem nici o dotare. 
Lucrăm în stilul clasic de medicină. Și ne adaptăm, adică facem ce 
putem cu ceea ce avem. Nu avem un ecograf, un EKG în dotarea 
cabinetului, absolut nimic în plus.

- Se lucrează în sistemul medicului de familie?
- Noi am început să lucrăm efectiv în sistemul medicului de 

familie, din momentul în care bolnavii s-au înscris la noi, cu toți 
membrii familiei; absolut tot: începând de la sugari, pe care-i preiau 
din momentul nașterii și până la certificatele de deces. Chiar dacă 
statul nu ne plătește sau nu ne acordă nici o favoare în plus. La ora 
actuală pediatria o fac pentru că nu vreau să-mi dezamăgesc bolnavii, 
nu pentru că am un atu în plus sau un venit din treaba aceasta. 
Bolnavii, din momentul în care ne-au ales, sunt conștienți de faptul că 
pot apela la noi cu toți membrii familiei și facem pediatrie pe 
considerentul acesta. Nu știm când se va lucra efectiv în sistem și ce 
noutăți va aduce acesta. Deocamdată este o incertitudine.

- Lucrați aici cu soțul dv. Este o șansă ori dimpotrivă? Despre 
viața dv de familie doriți să ne spuneți ceva?

- Sunt căsătorită de 11 ani, soțul meu, dr. Nicolae Bâldea, având 
aceeași profesie ca mine. Lucrăm în același cabinet și funcționăm ca 
medic de familie pe o listă comună, ceea ce este în avantajul 
pacienților pentru că pot veni de la unul la altul fără nici o dificultate 
și apoi sunt acoperiți prin serviciul de dispensar până la ora 18,00, 
seara. Nu-i ușor pentru că, lucrând în același dispensar, ne întâlnim 
la orele 19-20 seara și timpul liber ni-l facem foarte greu. Avem un 
singur copil, un băiat care începe clasa a lll-a, din păcate mai neglijat 
decât ar trebui să fie pentru că locuim singuri, fără bunici. Dar l-am 
învățat să se descurce singur de mic. Altă posibilitate nu avem.

- Chiar dacă timpul liber este limitat, pentu un hobby vi-l 
faceți, nu?

- Am o pasiune, deși foarte greu reușesc să mă apropii de ea. 
Sunt cusătoare de goblen. Uneori, seara, între orele 21 și 23 iau 
ghergheful. Și eu "văd" în această artă o legătură cu meseria mea. 
Pentru că majoritatea medicilor au o înclinație pentru artă din 
dragostea de oameni. Arta umple un gol în sufletul fiecăruia. Pentru 
noi frumusețea artei este același lucru cu a vindeca un bolnav.

- V-ați dorit dintotdeauna să faceți medicină?
- Nu. La terminarea liceului am vrut să devin ziaristă, dar mama 

s-a îmbolnăvit grav atunci / . dorit mu1* să lucrez T- domeniul 
medical. Am făcut astfel medicina.

Estera SÎNAv -J.....  -/

- ■■■■  ...........——S

Bărbații stăpânesc 
lumea.

Femeile stăpânesc 
bărbații.*

S---------------------------------------------------- (
I-------------------------------------------------------- 1

| NE/NCETAT... \
. Neîncetat o absență umple .
• golul din mine ‘
| Neîncetat alte stele apun |
■ inevitabil în mine. ■

| Neîncetăt anotimpuri se
■ amestecă•
1 din ce în ce mai bizar
| Neîncetat mai multe valuri
■ se Izbesc de țărmul ființei mele
1 Neîncetat...

Elena MONDA

I 
I 
I 
!
I Fetele din Ansamblul folcloric “Getusa" Deva, înaintea intrării în scenă

Foto: Traian MÂNU

"ta Sâbirârâ© mî-am găsit 
menirea"

Cărțile sunt pentru fiecare 
dintre ele o inepuizabilă sursă 
de încărcare a bateriilor su
fletești. în preajma lor le-am 
întâlnit în ultimele două de
cenii, ba chiar de mai multă 
vreme.

în Librăria nr. 8 din Deva 
(str. M. Eminescu, cartier 
Micro 15), te copleșește 
mulțimea articolelor aranjate 
într-o ordine "de farmacie". 
Două doamne, cu chipuri fru
moase și ochi de culoarea 
cerului, fac aici nu numai do
vada competenței muncii, ci 
și a dragostei pentru ea. "în 
urmă cu 19 ani, când am ve
nit aici, dna Elena Cosma m- 
a învățat meserie. Veneam 
de la un curs de specialitate 
în domeniu, .pentru că eu 
frecventasem la Timișoara un 
liceu de profil textil. Așadar, 
de aproape două decenii mă 
aflu printre cărți, rechizite, 
jucării, articole în preajma 
cărora mi-a plăcut dintotdea
una să lucrez. M-ați întrebat 
dacă mi-ă fost greu în acești 
ani sau în ultimii șase de 
când conduc unitatea. Vă 
răspund: când ți-e drag locul 
de muncă, și munca pe care 
o faci, nu-i simți greul" - recu
noaște dna Ileana Poenar.

- Marius, băiețelul cu ochi 
mari ca ai mămicăi, e măricel?

- Da. Peste câteva zile va păși 
în clasa a VII l-a, la Școala "Andrei 
Șaguna". El e bucuria mea.

Doar cu un an mai puțin de
cât dna Ileana și-a înscris în 
cartea de muncă și colega sa, 
dna Adriana Hîrîci. "Nici nu mi- 
am dat seama, până azi, că 
jumătate din anii mei, din vârsta 
mea, i-am petrecut muncind în 
librărie. Aveam 18 ani când am 
început munca la Librăria "Gh. 
Lazăr", apoi 8 ani am lucrat cu dl 
Zlate la Librăria "M. Eminescu". 
Au fost anii cei mai frumoși, 
pentru că i-am petrecut numai 
printre cărți, care m-au apropiat 
de lectură pentru totdeauna. 
Oricât de ocupată aș fi, popasul 
în preajma cărții e cea mai caldă 
relaxare - mărturisește dna Adi. 
Doar orarul librăriei - aici suntem 
întotdeauna în mijlocul zilei! - 
mă face, uneori, să simt greul 
muncii, dar ceea ce fac îmi dă 
adevărata bucurie, desigur ală
turi de cele pe care le încerc ca 
mamă a fiului meu, Alin."

"în librărie mi-am găsit me
nirea. lată, am 26 de ani de 
când muncesc în această libră
rie din cartierul Dacia. Nu știu 
cum ar fi în altă branșă, în altă 
parte - se întreabă dna Ileana

Ciocan, librar șef la unitatea 
nr. 8 din Deva. îmi place să 
citesc de mică, din școală, din 
liceu. Am venit aici după o 
specializare de librar la Bu
curești. Am preluat unitatea cu 
dragă inimă, deși despre pape- 
tărie nu știam aproape nimic, 
apoi mai erau și sorturile de 
marfă. Dar am învățat "din 
mers" cu drag, după cum cu 
drag am muncit în acest loc 
mai bine de un sfert de veac, 
îmi zice, uneori, soțul: "Tu ești 
mai mult în librărie decât aca
să", dar n-o zice cu dojană, că 
știe cât mi-e de dragă meseria. 
Mi-a fost greu la început, când 
fiica mea, Corina, avea doar 
câteva luni. Mi-a venit în ajutor 
bunica, de la Satu Mare. Acum 
Corina are 25 de ani, e căsă
torită., iar cu fiica cea mică, 
Nicoleta (care e în clasa a X-a 
de liceu), mi-a fost mai ușor, a 
venit pe lume la 11 ani după 
Corina, care m-a ajutat cu drag 
s-o cresc. Acum, după 26 de 
ani de muncă aici, nu-frii pot 
imagina cum ar fi viața fără 
librărie. Da, da, aici mi-am 
găsit menirea! Cum să nu-ți 
placă să muncești cu oamenii, 
cu copiii, cu cărțile?"

Lucia LiCiU

"Femeile se plictisesc de 
cel ce le iubește, dacă a- 
cesta, pentru a-și demonstra 
dragostea, acceptă să se fa
că ecou și oglindă, pentru că 
nimeni nu are nevoie de pro- 
pria-i icpană".

Antoine de Saint Exupery

"Oamenii care nu glu
mesc niciodată posedă o va
nitate puerilă și insupor
tabilă".

George Sand

“între
Socrate și 
Xantipa”

"Nimeni nu este atât de 
desăvârșit, încât să nu aibă 
nevoie, uneori, de altul: cine 
nu vrea să asculte pe nimeni 
e un prost fără vindecare”.

IN. Haziitt

"Mizeria face să crească 
ignoranța, ignoranța face să 
crească mizeria... Absența 
fericirii conduce la absența 
moralității."

Doamna de Staet

"Montaj" de Hie LEAHU

Rădoane Victoria, din Poienița Voinii, 
câștigătoarea Marelui premiu la o ediție 
precedentă a “Sărbătorii pădurenilor", 

anul acesta a excelat în pregătirea 
plăcintelor pentru invitați

Foto: Traian MÂNU

© Salată de (elină cu maioneză (cantitățile se 
apreciază în funcție de numărul persoanelor). Se curăță și 
se spală țelina, apoi se dă pe râzătoare. Se pune peste ea 
sare, piper, puțin muștar și maioneză după gust. Frumos 
prezentată și ornată, poate constitui un aperitiv apreciat și 
de efect chiar și pentru o masă festivă.

© Mâncare de vinete și ardei gras. Se coc vinetele 
și ardeii, se curăță și se desfac fâșii. Separat se călesc în 
ulei câteva cepe tocate mărunt. Se așază într-un vas 
straturi de ceapă, de vinete, de ardei, de felii de roșii și 
usturoi pisat, apoi iar ceapă... La fiecare strat se dă un praf 
de sare și piper și se pune 30 de minute la cuptor. Se 
servește rece, cu verdeață tocată.

© Tocană cu carne de oaie. Se curăță de pielițe, se 
spală, se taie bucăți mici și se condimentează cu sare și 
piper carnea. După ce se prăjește pe toate părțile se 
scoate pe un platou. în uleiul rămas se călește ceapa 
tocată mărunt și se stinge cu bulion desfăcut în apă și boia 
de ardei. Se adaugă carnea și se fierb împreună 45 de 
minute. Se servește cu verdeață tocată, cu sau fără 
garnitură din legume.

© Plăcintă cu prune. Se face un aluat din 400 g 
smântână amestecată cu 200 g zahăr pudră, 3 ouă, sare, 
praf de copt (stins) și 500 g făină. Se frământă bine. Aluatul 
obținut (ceva mai moale) se întinde și se pune într-o tavă 
unsă cu unt. Peste el se așază prunele, spălate, rupte în 
două și fără sâmburi (peste care presărăm scorțișoară 
măcinată). Tava se dă la cuptor la foc potrivit. Când s-a copt, 
plăcinta se lasă să se răcească, se pudrează cu 100 g zahăr 
pudră și se porționează.

Tratarea 
eczemelor cu ouă

Se fierb foarte bine între 2 și 12 
ouă (numărul lor e în funcție de 
suprafața de piele afectată). După 
răcire se scot gălbenușurile întregi 
și cu o andrea sau o furculiță se țin, 
pe rând, deasupra focului. Când se 
încălzește, din gălbenuș începe să 
picure un suc ce trebuie strâns într- 
un vas. Cu răbdare, după un timp 
(se încălzește gălbenușul dea
supra focului, se ține apoi dea
supra vasului ș.a.m.d.) se obține 
un ulei valoros. Dintr-un tifon sau o 
bucată de pânză de bumbac (cu
rate), îmbibată în acest ulei, se 
face un pansament pentru locul 
afectat. Acesta se schimbă o dată 
pe zi sau la două zile. Peste aceas
tă compresă se aplică o hârtie 
cerată sau alt material care să 
ferească de umezeală locul cu 
pricina. Tratamentul se continuă 
până la vindecarea deplină (care ar 
putea "costa" chiar... foarte multe 
ouă).
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Mame în negru
în fiecare an Mureșul își 

I transformă apele în adâncurile 
periculoase ale Styxului. în fie
care vară în zilele toride Mureșul 
cheamă ademenitor copiii la scal
dă. Joacă de copii, pescuit, pluta 
cu roata mare a tractorului, min
gea, răcoarea apei și râsete de 
copii. E ve
selie mare 
în fiecare 
vară la Mu
reș și în fie
care vară e
jale și mai mare în curtea părin
ților ce își caută zile în șir copilul 
înecat... După multe zile Mureșul 
se îndură și dă micuții din nou în 
brațele mamelor, dar Doamne, 
cum...

în fiecare an mamele îmbra
că hainele negre ale doliului după 
copilul lor. Vară de vară copiii sunt 
avertizați de cumplitele accidente
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ale semenilor lor. Dar copilăria e J 

zglobie și uită repede. Poate prea I 
repede căci vara viitoare aceleași | 
locuri de scaldă își iau din nou 
prețul atât de greu și dureros 
plătit de mame în doliu. Adân
curile cheamă trupuri nevinovate. 
Copiii sunt mereu încrezători, 

atracția e mare dar ce 
trist că veselia se ter
mină atât de des cu 
plânsul disperat al 
mamelor în doliu.

Mame, apărați-vă 
copiii de cântecul de sirenă al 
Mureșului, nu vă încredeți în ră
coarea apelor sale căci această 
răcoare vine dinspre moarte.

în urma trupurilor mici apa 
face cercuri - cercuri precum va 
face durerea în sufletul mamei ce 
și-a pierdut copilul.

Ina DELEANU
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(ÎRamele oglinzilor și ale tablo- 

urilor se ung cu ceapă ca să nu-și 
•< depună pe ele muștele murdăria.

((Cratițele murdare se curăță 
.^foarte ușor dacă se pune în ele 

oțet cu sare și se lasă să dea 
>«• câteva clocote.

Secrete mici - 

efecte mari
(IO felie de cartof crud pusă pe 

o rană face să dispară sângerarea 
imediat.

((Mămăliga nu mai face co- 
coloașe dacă în loc să o punem 
să fiarbă în apă, o amestecăm 
înainte (200 g mălai cu un litru de "*► 
apă, o linguriță de untdelemn și 
sare) și o punem să fiarbă, 
amestecând din când în când. ■< 

/. LEAHU >
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întâlnirea miniștrilor 
agriculturii din CEFTA

La reuniunea miniștrilor Agri
culturii din CEFTA (Praga, 23 au
gust), nu a avut loc o întâlnire 
bilaterală româno - maghiară, la 
rang de miniștri ai Agriculturii, 
pentru a discuta asupra taxelor 
vamale majorate recent de Româ
nia pentru importul de grâu și făină 
din Ungaria, a declarat Dinu 
Gavrilescu, ministrul Agriculturii și 
Alimentației.

Delegația maghiară a fost 
reprezentată la nivel de secretar 
de stat.

Țările semnatare CEFTA au 
convenit ca articolul 14 din acord 
să fie analizat de o comisie mixtă, 
pentru a-i da o interpretare și 
pentru eliminarea anumitor dis- 
funcționalități care ar putea 
apărea între membrii acordului. 
Articolul 14 permite aplicarea 
clauzei de salvgardare în relațiile 
comerciale dintre două state, iar 
măsura de majorare a taxelor 
vamale a fost luată de România 
în baza respectivului articol. 
Alături de România, clauza de 
salvgardare a fost invocată și de 
Polonia, pentru importul de pastă 
de tomate și alte produse 
alimentare, precum și de Slovenia, 

\J\în 1998, pentru grâul din Ungaria.

PROIECTA INVESTIȚII 
CANADIENE ÎN ' 

ROMÂNIA
Corporația canadiană Trei- 

zechann va derula în România un 
proiect de investiții în valoare de 
circa un miliard de dolari, în 
proiecte din sectorul comercial, 
de modernizare a aeroporturilor 
și în industria ușoară, a declarat 
Sorin Dimitriu, ministrul Privatizării.

"Decizia de a investi în Româ
nia a fost luată de Consiliul de 
Administrație al grupului canadian 
acum două săptămâni. Proiectul 
privește modernizarea aero
porturilor din Timișoara, Con
stanța, București, lași și Cluj, 
construirea de complexe comer
ciale pe lângă aeroporturi, precum 
și cumpărarea de acțiuni ale unor 
societăți din industria ușoară, de 
încălțăminte și de textile. Lucrările 

în același timp s-a convenit 
ca viitoarea liberalizare a expor
turilor și importurilor realizate 
între țările semnatare ale 
Acordului să fie rezultatul unor 
discuții bilaterale între părțile im
plicate, a adăugat Gavrilescu.

Acest lucru se datorează 
nevoii de a se armoniza legislația 
statelor, cu nivele diferite de 
dezvoltare, pentru ca părțile im
plicate să se poată exprima mult 
mai bine în interesul reciproc. Am 
făcut această propunere, în spe
cial în cazul României, pentru a 
ieși din sfera tarifelor vamale 
uniforme între țări, a precizat 
ministrul Agriculturii. Dinu 
Gavrilescu susține niveluri dife
rențiate ale tarifelor vamale, în 
funcție de necesitățile și produc
ția agricolă a unei țări, corelate 
cu aceleași elemente din alt stat 
CEFTA.

întâlnirea miniștrilor Agricul
turii a avut pe ordinea de zi 
discutarea raportului privind 
schimburile comerciale reci
proce și o informare în ceea ce 
privește dezvoltarea agriculturii 
din țările CEFTA.

La propunerea ministrului 
Agriculturii din Polonia de extin- 

vor începe din acest an, la 
Băneasa și la lași, suma prevă
zută pentru 1998 fiind de 80 -100 
milioane dolari", a precizat Dimitriu.

O echipă tehnică din partea 
canadiană va sosi în următoarele 
două săptămâni în România. O 
parte mai mică din valoarea 
proiectului, de circa 200 milioane 
dolari, reprezintă capital din 
Ungaria, a adăugat ministrul.

Sorin Dimitriu s-a întâlnit 
săptămâna trecută cu Bartha 
Ferenc, președintele pentru 
Europa al grupului Treizechann, 
în cursul-unei vizite în Ungaria.

Corporația Treizechann are 
activități în siderurgie, construcții 
navale și alte domenii de 
activitate. 

dere a acordului, peste limitele 
schimburilor agricole și liberalizării 
acestora, prin desființarea taxe
lor vamale, s-a convenit asupra 
unor elemente de politică agricolă 
- sisteme de susținere și altele.

Ministrul Agriculturii din Cehia 
a propus să nu se mai acorde 
prime la export pentru produse 
destinate țărilor CEFTA.

Acordul de aderare a Româ
niei la CEFTA a fost semnat anul 
trecut, la 12 aprilie și a intrat în 
vigoare la 1 iulie, după ratificarea 
sa de către Parlament. Acordul 
urmărește, în principal, partici
parea țării la zona de comerț liber 
instituită în anul 1992 (și intrată în 
vigoare în 1993) prin Acordul 
Central European de Comerț 
Liber, zonă care urmează să fie 
definitivată în anii 2000- 2001.

Aderarea României la 
CEFTA va conduce, până în anul 
2001, la liberalizarea expor
turilor și importurilor realizate 
cu țările membre ale Acordului, 
prin desființarea graduală a 
taxelor vamale dintre România 
și țările membre, pentru toate 
produsele industriale, precum 
și pentru o parte din produsele 
agricole.

Senatul a adoptat Legea 
finanțelor publice locale 

întreprinderile vor vira, la 
data plății salariilor, 40% din 
impozitul pe salarii la bugetele lo
cale și 10% la bugetul județului, 
potrivit Legii finanțelor publice lo
cale, adoptată în sesiunea 
extraordinară a Senatului.

Pentru București, cota este 
de 50% și va fi repartizată de 
Consiliul general al municipiului 
București pe bugetele fiecărui 
sector.

Consiliile locale vor elabora 
conform acestei legi bugetele lo
cale și vor stabili modul de chel
tuire a banilor.
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Aparatură rusească 
confiscată la Vama din

Viena
Mai multe lăzi conținând 

aparate militare de vizuali
zare a țintei, având o valoare 
de câteva sute de mii de 
dolari și destinate echipării 
tancurilor rusești, au fost 
confiscate de vameși pe 
aeroportul din Viena, infor
mează, ziarul de mare tiraj 
"Kronen Zeitung", citat de 
AFP.

Unitatea anti-terorism a 
Ministerului austriac de In-

Senatorii au respins o propu
nere a președintelui Comisiei 
economice, Viorel Cataramă, care 
a cerut ca în bugetele locale să fie 
virată o cotă de 25% din TVA, plătită 
de întreprinderi, iar impozitul pe salarii 
să fie virat integral la bugetul de stat. 
Senatul a respins și varianta inițială 
propusă de Guvern, prin care 
bugetului de stat îi va fi rezervat 
65% din impozitul pe salarii, restul 
de 35% fiind împărțit de bugetele 
locale și județene.

Senatul a acceptat, la propu
nerea președintelui PNL, Mircea 
lonescu-Quintus, o singură modifi

terne anchetează de mai 
multe luni această afacere.

Aparatele de vizualizare, 
foarte moderne, proveneau 
de la Moscova și trebuiau să 
fie transportate în India. ’

Vameșii austrieci din pro
vinciile Viena, Austria Infe
rioară (nord) și Burgenland 
(est) au confiscat, anul trecut, 
material militar în valoare de 
circa patru milioane de șilingi 
(320.000 de dolari) 
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care a cotelor din impozitele pe 
salarii care revin bugetelor locale, în 
cazul comunelor și a localităților mici 
în care se găsesc mari capacități 
industriale. Aceste comune vor 
păstra numai 20% din impozitul pe 
salarii, 30% fiind virat în bugetul 
consiliilor județene. Lista acestor 
localități va fi stabilită prin hotărâre 
de guvern.

Legea a fost adoptată fără nici 
un vot împotrivă. Ea va fi supusă 
medierii, deoarece textul adoptat 
deja de Camera Deputaților a fost 
modificat cu amendamentul propus 
de Mircea lonescu-Quintus.

z
BRITANICII AU 

COMEMORAT SOBRU 
MOARTEA DIANEI

La un an de la extraordinara 
emoție provocată de moartea 
prințesei Diana, britanicii au început 
duminică să comemoreze eve
nimentul cu o extremă sobrietate, 
în absența unor ceremonii oficiale, 
relatează AFP.

Familia regală și guvernul au 
dorit ca prima aniversare a dispa
riției prințesei să fie "o chestiune 
particulară", după ce, în septembrie 
1997, prințesa a avut parte de 
funeralii naționale care au îndoliat 
întreaga țară.

Regina, soțul ei, prințul Charles 
și cei doi fii ai Dianei, William și Harry, 
și-au petrecut sfârșitul de 
săptămână retrași la castelul 
scoțian Balmoral, locul unde 
membrii familiei regale au aflat 
vestea morții prințesei Diana.

LA SALZBURG, MARE 
MANIFESTARE CULTURALĂ 

EUROPEANĂ

Festivalul de la Salzburg, cea 
mai prestigioasă manifestare 
culturală europeană, a avut anul 
acesta un număr record de 
vizitatori, 209.500, din care 75% 
străini, transmite AFP, citând un 
comunicat al organizatorilor.

în cadrul celei de-a 78-a ediții a 
festivalului care s-a încheiat 
duminică, au fost prezentate 185 
de spectacole. Din vânzarea 
biletelor a fost încasată suma de 
285 de milioane de șilingi ( 22,8 
milioane de dolari). Cea mai mare 
parte a biletelor a fost vândută 
înainte chiar de deschiderea 
festivalului, pe 24 iulie.

Cele mai vizionate spectacole 
au fost "Grandeur et decadence 
de la viile de Mahagonny" al 
compozittorului german Kurt Weill, 
"Katia Kabanova" de Leos Jana- 
ceks și "Saint-Francois d'Assise" 
de Olivier Messiaen, care timp de 
ț1Ț_șerȚai£ayuȚșălȚpline^_^^j

Hiserica Ortodoxa Utomână 
sprijină integrarea României

Reuniunea Internațională "Oameni 
ți Religii de la Bucurețt

Biserica Ortodoxă Română 
sprijină deschis integrarea Româ
niei în structurile euro-atlantice, a 
afirmat, în discursul său, IPS 
Bartolomeu Anania, Arhiepiscop 
al Vadului, Feleacului și Clujului, în 
cadrul Secțiunii a lll-a, "România 
și Europa", a reuniunii interna
ționale "Oameni și religii".

"Este absurd să credem că 
ortodoxia se opune Vestului. în 
marea familie a ortodoxiei, Româ
nia este și rămâne deschisă 
către o Europă unită", a spus 
Bartolomeu Anania.

Arhiepiscopul Bartolomeu și- 
a exprimat însă opoziția față de 
unele recomandări sau așa-zise 
"standarde europene" impuse 
țărilor candidate la integrare de 
către Consiliul Europei, pe care 
le-a caracterizat ca fiind "nu doar 
împotriva moralei creștine, ci și 
împotriva tradițiilor și a modului de 
viață al poporului român". în acest 
context, înaltul ierarh ortodox a 
menționat homosexualitatea, ca o 
alternativă la viața sexuală nor
mală. El a pledat pentru reîntoar
cerea la valorile tradiționale 
creștine și a arătat că cei doi 

parteneri, România și Europa, 
trebuie să se respecte reciproc.

Aceeași idee a fost prezentată 
și de Arhiepiscopul Romano-Catolic 
de București, loan Robu, care 
consideră că trebuie "să scăpăm de 
orice complex de rudă săracă a 
Europei" și "să fim conștienți de faptul 
că avem de primit, dar și de dat".

Robu a accentuat necesitatea 
unei mai bune cunoașteri a Sfintei 
Scripturi și și-a exprimat, în același 
timp, regretul față de faptul că "foarte 
mulți tineri părăsesc România, vrăjiți 
de Europa".

"Putem, într-adevăr, să contri
buim și trebuie să contribuim la 
sufletul Europei, chiar înainte de a 
putea face ceva pentru întregirea 
corpului său", a mai spus Arhie
piscopul Robu.

Ministrul de Externe, Andrei 
Pleșu, a pus accent, în discursul 
său, pe dimensiunea religioasă, 
atunci când s-a referit la efortul 
țărilor foste comuniste de a depăși 
perioada de tranziție și "trauma" 
prin care au trecut.

"Ne-am regăsit dreptul de a ne 
afirma credința în mod deschis, ea 
nu e totuși o temă de reflecție priori

tară, în contextul în care grijile 
noastre principale sunt reforma eco
nomică, integrarea euro-atlantică și 
accesul în UE", a adăugat Pleșu.

"Despre o înnoire a vieții religi
oase, despre restructurarea Bise
ricii și perspectivele noastre 
spirituale vorbim însă rar și fără 
convingere, lată de ce socotesc 
această impresionantă reuniune 
drept un eveniment capital. Comuni
tatea Sânt Egidio ne-a prilejuit o 
întâlnire cu identitatea noastră 
națională și europeană, cu viitorul 
nostru comunitar", a afirmat Pleșu.

în opinia ministrului Pleșu, nu 
frontiera dintre catolicism și ortodo
xie este adevărata fisură a Europei 
de mâine, ci, mai curând, frontiera 
dintre spiritul polemic și spiritul păcii.

"România crede că noua rețetă 
europeană nu va avea destulă 
sare fără toate ingredientele 
virtuților naționale și regionale și, 
deci, fără mirodeniile românești. 
Prezența dumneavoastră aici pare 
să ne confirme acest lucru. 
Așteptăm încrezători ospățul final", 
a mai spus ministrul român de 
Externe, în finalul discursului său.

(MEDIAFAX) t

înalții ierarhi catolici, Arhie
piscopul de București, loan Robu, 
și Mitropolitul greco-catolic, Lucian 
Mureșan, prezenți la Reuniunea 
Internațională “Oameni și Religii de 
la București, ale cărei lucrări s- 
au încheiat ieri, și-au exprimat 
convingerea că Reuniunea Inter
națională "Oameni și Religii", 
organizată la București, creează 
premisele pentru sosirea, cu 
certitudine, a Sanctității Sale Papa 
loan Paul al ll-lea, în România, în 
primăvara anului 1999.

Arhiepiscopul romano-cato- 
lic loan Robu a declarat agenției 
MEDIAFAX că episcopatele cato
lice l-au invitat, în nenumărate 
rânduri, pe Suveranul Pontif să 
viziteze România, invitație lansa
tă, de altfel, și de Președinție. "Se 
vorbește tot mai des de pers
pectivele unei asemenea vizite 
pentru primăvara anului 1999 și 
cred că ea chiar va avea loc", a 
afirmat Robu.

Dialogul dintre ortodocși și 
catolici evoluează bine, dovadă 
fiind chiar reuniunea de la Bucu
rești a cărei amploare nu are pre
cedent în istoria ortodoxă și 

catolică a României, a mai spus 
Robu.

Mitropolitul greco-catolic Lucian 
Mureșan a declarat pentru MEDIA
FAX că, după ce a luat parte la 
Sfânta Liturghie oficiată, duminică, 
la Patriarhia Română, are "deplina 
convingere că Sanctitatea Sa Papa 
loan Paul al ll-lea va vizita România".

Pe de altă parte, Teofan Sinaitul, 
Vicar Patriarhal, a declarat, la 
sfârșitul Liturghiei, că întrunirea de 
la București are un caracter 
interreligios, iar vizita Papei loan Paul 
al ll-lea nu poate figura pe ordinea 
de zi a acestei reuniuni.

"Nu există o legătură directă 
între o eventuală viziță a Papei și 
reuniunea de la București", a mai 
spus Teofan. El a adăugat că 
prezența la București a unor înalți 
ierarhi de la Vatican, precum și a 
membrilor Sfântului Sinod al Biseri
cii Ortodoxe Române, va fi un prilej 
pentru discutarea, fie și în cadru 
neoficial, a posibilității ca Suveranul 
Pontif să viziteze România.

în cadrul acestor convorbiri au 
fost analizate, atât eventualele 
obstacole ce stau în calea realizării 
acestui obiectiv, cât și soluțiile pentru 

depășirea lor, a mai spus Teofan.
"în momentul în care se vor 

simți câteva semne de normalitate 
în cadrul relațiilor, actualmente ten
sionate, dintre ortodocșii și greco- 
catolicii din România, privind dife
rendele patrimoniale, atunci vizita 
Sanctității Sale va intra în linie 
dreaptă", a mai spus Teofan. El a 
mai precizat că Vaticanul ar vrea 
ca Biserica Ortodoxă Română să 
adreseze o invitație oficială Su
veranului Pontif, întrucât prioritatea 
programului misionar al acestuia 
o reprezintă aspectul ecumenic al 
relațiilor "dintre cei doi plămâni ai 
bisericii creștine, partea bizantină 
ortodoxă și partea occidentală 
catolică".

Teofan este sceptic în privința 
normalizării depline a relațiilor dintre 
ortodocși și greco-catolici, tensiunile 
trenând de aproape 300 de ani, dar 
partea ortodoxă ar dori să vadă 
primele semne de intrare în nor
malitate, urmate de scrisoarea către 
Papă. "în ciuda speculațiilor de până 
acum, Vaticanul și BOR nu au pus, 
încă, problema dateî la care ar urma 
să se desfășoare vizita Papei în 
România", a mai spus Teofan.
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• Pentru domnul loan Mun
tean, frumoasa zi de astăzi să-i 
aducă multe bucurii, fericire, 
sănătate și "La mulți ani", din 
partea aceleiași "Echipe de șoc" 
de anul trecut. (5665^

• Celui mai drăgălaș copil 
Sebastian Paul din Bulzești la 
împlinirea a șase luni de viață, 
părinții și bunicii îi urează un 
călduros "La mulți ani". (5678)

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren arabil 21,5 ari, 
în Deva. Tel. 216548 (9324)

• Vând teren cu construcție, 
fost CAP Leșnic. Tel. 213409, 
222376 (5658)

• Vând loc de casă și livadă 
cu pomi fructiferi. Tel. 731729 
(5519)

• Vând /schimb apartament 
trei camere, parter, cărămidă, 
telefon, b-dul Bălcescu. Tel. 
723274, 620777 (5300)

• Vând apartament Simeria, 
str. 1 Decembrie, bl.2, ap.26. Tel. 
261549 (5657)

• Vând casă cu grădină, la 
șosea, în llteu. Tel. 625475 
(5654)

• Vând sau închiriez, unei 
firme, apartament 4 camere, 
etaj 2, decomandat, str. Bejan, 
bl.67. Informații joi, tel. 211522 
(5652)

• Vând brutărie cu spații 
comerciale, 15 km de Cluj, sau 
două malaxoare cu cuvă și un 
cuptor Dumpf. Tel. 064 168117, 
după ora 16 (5655)

• Vând casă Peștișu Mare, nr. 
48, la șosea. Tel. 092 321571 
(5662)

• Vând casă, cu anexe și
grădină, preț avantajos. Sîntă- 
măria de Piatră. Tel. 731729 
(5519)_______________________

• Vând casă, anexe, pământ
4000 mp, urgent, Luncoiu de 
Jos. Posibilități privatizare. Tel. 
054/655268 sau 092426877 
(8533)______________________

• Vând Ford Taunus, an fa
bricație 1980, 1600 cc, Renault 
Trafic persoane, neînmatriculat, 
RC, Diesel, Renault Trafic 
transport marfă 13Q0 kg, an 
fabricație 1987, CI, Diesel, 
Wartburg 1,3, an fabricație 
1989, talon R Trafic, CI 1987, 
piese schimb. Tel. 094 880659 
(5550)

• Vând urgent Dacia 1300, 
stare foarte bună, avantajos. 
Tel. 624423 (9326)

• Vând camionetă Mercedes 
Diesel, cu prelată, 2 tone și 
Dacia 1300, fabricație 1980, 
convenabil. 092526555 (9327)

• Vând tractor L 445, U 650, 
utilaje agricole. 625941 (5681)

• Vând Dacia break, fabricație 
1995, stare perfectă, preț nego
ciabil. Tfel. 241483 (6076)

• Vând Dacia T310, fabricație 
1996,18 000 km, Turdaș, nr, 40. 
(6077)

• Vând Renault 11, TXE, 
fabricație 1985,1700 cmc, 4 uși, 
neînmatriculat, 1800 DM, nego
ciabil, cu donație. Tel. 242355 
(6078)

• Vând Dacia break, 1310, 
fabricație septembrie 1995, tel. 
247400 (6079)

• Vând motocicletă Gagiva, 
capacitate 1,25 cmc, înma
triculată, stare perfectă, tel. 
657086 (8534)

• Vând motocultivator, conge
lator, televizor, vibrator, bicicletă 
medicinală, uscător rufe. Tel. 
212463 (5545)•

• Vând telefon celular Nokia. 
Tel. 094 859958 (5540)

• Vând șură și cămară din 
lemn de fag, cu țiglă, preț nego
ciabil. Informații fam. Moga 'Ro
man, corn. Bucureșci, sat Cure- 
chiu. (5544)

• Vând imprimantă 500000 
lei, calculator 1.000.000, antenă 
parabolică. Tel. 260393 (5660)

• Vând parchet stejar, fag, di
verse, uscat, preț negociabil, 
cantități nelimitate. Tel. 241468, 
după ora 18 (6064)

• Vând oțel beton diametrul 
6 - 2965 lei/kg, diametrul 8, 
10, 12 - 2805 lei/kg. Tel. 
213637 (5523)

ÎNCHIRIERI

• Cooperativa "Hațegana" 
Hațeg, str. Uzinei, nr.1, orga
nizează licitație în ziua de 4 
septembrie 1998, ora 10, pentru 
închiriere spațiu activitate ban
cară. Informații tel. 770052 
(7247)

• Familie serioasă căutăm 
apartament de închiriat, exclus 
Micro 15. Tel. 223076 (8492)

OFERTE DE
SERVICII

• Societate particulară de 
construcții angajează urgent 
ing. constructor. Relații la tel. 
216795, între orele 7-15 
(5547)

• Societate comercială an
gajează vânzătoare. Tel. 
213201, orele 8-19 (5537)

• Transport persoane 
Bekescsaba. Tel. 069 222259 
(5508)

• Doriți 2 milioane lei/lună 
în buzunar? Sunați azi, start 
imediat. DS Max Canada des
chide în România 30 de noi 
divizii de marketing-publicitate. 
Pregătire gratuită pentru for
mare. Experiența nu este ne- 
cesară. 054/627527 (6474)

• NOU ÎN DEVA! Locuri de 
muncă pentru toate persoa
nele fără ocupație, inclusiv 
pentru elevii aflați în vacanță! 
Concernul canadian oferă 
această posibilitate tuturor 
persoanelor interesate de 
câștiguri consistente, zilnic, în 
domeniul publicitar. Nu fiți 
timizi! Nu fiți leneși! Puneți 
mâna pe cel mai apropiat 
telefon și sunați chiar acum. 
Pentru Beatrice 054/627527. 
(6474)

DIVERSE

• Asociația Familială Ganea 
Camelia Mariana funcționează 
în baza autorizației 14665/98 cu 
activitate de comercializare 
produse nealimentare. (5651

• Caut femeie pentru îngrijit 
bolnavă. Tel. 213127, seara 
(5661) )

• Asociația Familială Medrea 
Mircea din Deva funcționează în 
baza autorizației 15884/98 cu 
activitate de executare lucrări 
agricole cu tractorul, transport 
marfă etc. (5659)

• Medic tratez disfuncții se
xuale, impotență, ejaculare 
rapidă, tratamentul 189000. 01 
6376273, 092 342629. (f)

• Exorcist, vindecător, clar
văzător oferă talismane, dezlea
gă farmece, reușite dragoste, 
afaceri. Tel. 092 200147, 056 
288017 (5548)

PIERDERI

• Pierdut carnet chitanțier A 4 
cu seria filelor 4801-4850 apar
ținând ANVR Deva. Se declară 
nul. (5667)

• Pierdut legitimație de ser
viciu emisă de Banca Comerci
ală Română, Sucursala jude
țeană Hunedoara-Deva, pe nu
mele Geczi Bandi Gyongyi. O 
declar nulă.(5620)

• Familia îndurerată anunță 
trecerea la cele veșnice a celui 
care le-a fost soț și tată iubitor

Preotul NICOLAE GHERMAN
Trupul neînsuflețit este 

depus la biserica Catedrală 
"Sf.Nicolae" din Deva. Sluj
ba prohodului se săvârșește 
azi, 3 septembrie, ora 13. 
(5614)

• Un ultim pios omagiu 
pentru minunatul nostru frate 
și unchi

preot paroh 
NICOLAE GHERMAN

Sora Eugenia și nepoții 
Adrian cu Teodora. Vei ră
mâne veșnic în inimile noastre. 
(5674)

în decorul de o rară frumu
sețe al Munților Retezat, în tabăra 
școlară de la Brădățel, își petrec, 
în această săptămână, câteva 
zile din vacanța mare 40 de elevi. 
Este ultima serie din suita celor 
care s-au desfășurat, pe par
cursul verii, în taberele școlare 
din județul nostru. 858 de elevi 
din țară și din școli hunedorene 
au cunoscut frumusețile (și ae
rul ozonat) din preajma Râului 
Mare și de pe cărările munților 
împăduriți. La poalele cetăților 
dacice, în tabăra școlară de la 
Costești, au pășit în această va
ră pe locuri de caldă rezonanță

! Noi facultăți la Deva ! iI
; Grupul Școlar "Horea", bene-

■ ficiind de o bază materială adec- 
! vată, a fost ales să găzduiască 
I două facultăți realizate în cola- 
| borare cu universitatea clujea- 
| nă. Profilele acestor facultăți,
■ aflate în faza semnării de proto- 
1 coaie, sunt de fizica mediului și 
I de fizică medicală (cu caracter 
| de tehnică medicală). Se inten-
■ ționează realizarea unui colegiu 
J de muzică și a unei facultăți de
■ chimie a mediului.

• Adânc îndurerați aducem 
un ultim omagiu bunului nos
tru fiu și frate

preot paroh 
NICOLAE GHERMAN

Nu te vom uita niciodată! 
Părinții Sabin și Magdalena și 
fratele Emil, împreună cu fa
milia/ (5674)

• Ne-a părăsit bunul nostru 
pastor sufletesc

preot paroh
NICOLAE GHERMAN

care ne-a fost reazem și sfă
tuitor la greu, îmbărbătându- 
ne cu vorba-i caldă. Ne veți 
lipsi mult, părinte! Dumnezeu 
să vă primească în rândul 
celor drepți. întreaga compa
siune familiei îndoliate. Vivi, 
Diana, Mia, Lucica.

• Inima prietenului nostru drag

părintele GHERMAN NICOLAE
a încetat să mai bată. Suntem 
alături de familia îndurerată. 
Dumnezeu să-l ierte și să-l 
odihnească. Lena și Aurică 
Ardean. (5623)

• Cu adâncă durere familia 
Tarkanyi anunță încetarea din 
viață a celei ce a fost

■ TARKANYI PARASCHIVA
o deosebită soție, mamă și 
soacră. Un ultim omagiu îi vom 
aduce azi, 03.09.1998, ora 14, 
în Hunedoara, înmormântarea 
având loc în Orăștie, cimitirul 
reformat, ora 15,30. Nu te vom 
uita niciodată. (8997)

• Cu adâncă durere în suflet 
mama, frații, cumnata, cum
natul și nepoții anunță înce
tarea din viață a dragei și iubitei

TARKANYI PARASCHIVA
pe care nu o vor uita niciodată. 
Dumnezeu s-o odihnească în 
pace! (9897)■ 

istorică mai mult de 600 de elevi, 
iar în apropierea Devei, la Căpri
oara, au gustat bucuriile recrea
ției mari 594 de școlari. în tabăra 
de la Lăpușnic au beneficiat de 
un program recreativ 278 de co
pii, iar în "satul de vacanță" de la 
Sântămăria Orlea - 531 de elevi.

Peste câteva zile și tabăra 
de la Brădățel își va închide por
țile. Se lasă, așadar, pentru o 
vreme, cortina peste căsuțele și 
taberele școlare hunedorene 
unde vara aceasta a găzduit și a 
împrietenit 2880 de școlari din 
cele patru zări ale țării.

La revedere, tabără! (L.L.)

î

Pentru anul viitor se pre- | 
conizează înființarea mai mul- ■ 
tor facultăți pe baza aceleiași ! 
colaborări și a sprijinului mi- I 
nistrului Marga, care, fiind și | 
rectorul universității clujene, | 
rezolvă mai operativ aprobă- ■ 
rile necesare. Este posibil ca • 
absolvenții de licee să poată I 
urma la Deva cibernetica, | 
dreptul administrativ, asistență ■ 
socială, arheologie și restau- ! 

rare. (V.R.)

Restantele României în
I

aderarea la Uniunea 
Europeană

Programul Național de Ade
rare a României la Uniunea Euro
peană (PNAR) nu conține sufi
ciente referințe despre unele 
chestiuni cuprinse în opinia Comi
siei Europene pe marginea cererii 
de aderare a României, inclusă în 
Agenda 2000, se arată în 
comentariile Comisiei pe marginea 
PNAR, remise autorităților române 
în luna august. Cu toate acestea, 
Comisia Europeană consideră că, 
în linii mari, criteriile politice sunt 
reflectate judicios în PNAR, 
document transmis Comisiei 
Europene de către autoritățile 
române la data de 25 iunie.

Restanțele, considerate de 
Comisie drept "relevante" pentru 
întărirea democrației și a sta
tului de drept, precum și pentru 
integrarea socio-economică, 
sunt: abuzurile în domeniul res

ACORD DE COOPERARE 
FINANCIARĂ CU BANCA 
NORDICĂ DE INVESTIȚII

Banca Nordică de Investiții 
(BNI) a semnat săptămâna tre
cută un acord de cooperare fi
nanciară cu Guvernul României. 
Acordul, semnat din partea Ro
mâniei de către ministrul de Fi
nanțe, Daniel Dăianu, se înscrie 
în cadrul strategiei Guvernului 
de a atrage surse de finanțare 
externe și stabilește cadrul legal 
în care BNI își va desfășura acti
vitatea de sprijinire a proiectelor 
de investiții în România.

Eiving Dingstad, vicepreșe
dinte al BNI, a declarat că banca 
este interesată să investească 
în domenii precum sectorul ener
getic, transporturi, comunicații, 
industrie. în prezent, BNI are 
inițiate trei proiecte în calitate de

< - 5

Cooperare 
regională

Noul guvern ungar consi
deră deosebit de importantă 
cooperarea regională, a de
clarat ministrul de Externe al 
Ungariei, Janos Martonyi, 
într-un interviu acordat coti
dianului "Magyar Nemzet", 
citat de corespondentul 
MEDIAFAX la Budapesta.

"Vizita la București a pri
mului ministru Viktor Orban 
a reafirmat faptul că, pe pla
nul politicii de vecinătate, 
considerăm primordială îm
bunătățirea relațiilor româ- 
no-ungare", a spus Martonyi, 
adăugând că în viitorul apro
piat se va întâlni cu miniștrii 
de Externe ai tuturor țărilor 
regiunii pentru a analiza po
sibilitățile de ameliorare a 
cooperării regionale." Acest 
lucru nu va fi ușor, întrucât 
trebuie stabilite țeluri și in
tenții clare", a mai spus el.

Șeful diplomației ungare 
a menționat că, în cadrul ță
rilor CEFTA, la ora actuală, 
majoritatea partenerilor au 
introdus restricții în fața im
portului de cereale din Un
garia. "Asemenea mini-si- 
tuații de criză există și vor 
exista, iar istoria cooperării 
occidentale este bogată în 

pectării drepturilor omului, demili
tarizarea poliției, aspectele de 
conținut și instituționale privind 
întărirea statului de drept, re
forma serviciilor secrete și re
forma penitenciarelor. De ase
menea, Comisia consideră că 
abordarea luptei împotriva co
rupției, așa cum a fost ea re
flectată în PNAR, se concen
trează doar pe reforme legis
lative pe termen scurt, nefiind 
inclusă și o strategie cuprinză
toare, a cărei elaborare ar fi 
apreciată de organismele comu
nitare europene.

PNAR este în conformitate cu 
Parteneriatul pentru Aderare la 
capitolele referitoare la protecția 
copilului, integrarea rromilor, con
solidarea libertăților individuale și 
îmbunătățirea sistemului de func
ționare a curților de justiție.

......... ......

cofinanțator, cu MobiIRom, 
MobiFon și RENEL. împrumuturile 
acordate de BNI sunt destinate 
atât sectorului de stat cât și celui 
privat. Banca finanțează apro
ximativ 50% din valoarea unui 
proiect, împrumuturile, cuprinse 
între 10-30 milioane dolari, fiind 
acordate pe termen lung, a pre
cizat Dingstad:

BNI este o instituție înființată 
de cinci țări nordice, Norvegia, 
Danemarca, Suedia, Finlanda și 
Islanda, și se axează în special 
pe finanțarea proiectelor de 
investiții.

De asemenea, BNI este pre
zentă și în Polonia, Cehia, Slo
vacia, Ungaria, Croația, Rusia și 
în țările baltice.

astfel de probleme. Acesta 
nu este un motiv de descu
rajare. Important este să exis
te o intenție fundamentală 
pentru întărirea cooperării 
atât în economie, cât și în 
afara ei. Trebuie să îmbună
tățim substanțial infrastruc
tura regiunii central-europe- 
ne, deci să aducem și fizic 
mai aproape aceste țări una 
de cealaltă", afirmă Martonyi.

întrebat în ce măsură afir
marea mai pregnantă a inte
reselor ungare de către noul 
guvern poate periclita integra
rea europeană, Martonyi a 
răspuns: "Consider că efor
turile noastre către integrarea 
euroatlantică nu sunt deloc 
împiedicate de faptul că noi 
afirmăm, într-adevar mai hotă
rât, interesele noastre națio
nale. De altfel, acesta este un 
proces în desfășurare, deci nu 
este vorba de faptul că noi fa
cem lucruri surprinzătoare, ci 
pur și simplu avem o concep
ție bine definită despre repre
zentarea clară și fără echivoc a 
propriilor noastre interese. 
Aceasta se referă atât la po
litica de vecinătate, cât și la 
cea euroatlantică", a spus mi
nistrul ungar de Externe.



Direcția Silvica
r

Deva
Organizează la sediul acesteia din Deva, str. 

Mihai Viteazul, nr.10, licitație pentru vânzarea 
masei lemnoase pe picior din producția 1998- 
1999. Licitația este deschisă și va avea loc în 
data de 01.10.1998, ora 10. Licitația se va 
desfășura conform Regulamentului de vânzare a 
masei lemnoase destinată agenților economici.

Pot participa la licitație agenți economici care 
sunt atestați potrivit H.G. nr.342/1995 pentru 
exploatarea lemnului și care nu au debite restante 
față de Direcția Silvică Deva și ocoalele silvice din 
subordine.

Preselecția agenților economici va avea loc la 
sediul Direcției Silvice Deva, în data de 
23.09.1998, ora 10.

Taxa de participare și garanția vor fi achitate 
fie în numerar la casieria unității, fie în contul 
nostru nr.4002301010 deschis la BCR Deva.

Documentația care include caietul de sarcini, 
lista partizilor și fișele tehnico-economice se poate 
pune la dispoziția agenților economici începând cu 
data de 17.09.1998.

Relații suplimentare la tel: 224599, 224649.

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DEVA
Anunță concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

□ Director economic
O Economist (finanțe-contabilitate)
Condiții: studii economice superioare de 

specialitate. f
Relații suplimentare la tel: 054/211816 sau la 

k secretariatul universității, str. 1 Decembrie, nr.28, Deva. J

Regia Autonoma de
Interes Local Hunedoara

( Anunță )

Organizarea licitației directe pentru închirierea 
spațiului comercial situat în Hunedoara, str. 
Mureșului, SC3, în suprafață de 49,60 mp - profil de 
activitate prestări servicii.

Licitația va avea loc la sediul RAIL Hunedoara, din
bd. Republicii, nr.5, în data de 09.09.1998, ora 10.

Relații suplimentare se pot obține la sediul regiei 
sau la tel: 711554.

Brasov
9

Firma Austriacă Schiedel, specializată în promovarea și 
vînzarea coșurilor de fum prefabricate, caută colaborator/reprezentant 
pentru județul Hunedoara. Firma oferă un venit atractiv pe bază 
de comision la vînzare. Profilul colaboratorului: inginer constructor, 
specializat în construcții civile sau Instalații, cu contacte locale bune în 
domeniul construcții'or. Experiența în domeniul vînzărilor constituie
un avantaj. Cei interesau sînt rugau sa sune la teieton: 068/414460.
068/41 1030.sau 092274748, ing. Orban.

PUBLICITATE
mu

KT
PRIMĂRIA COMUNEI 

BKĂMȘCA 
scoate la licitație publică, 

în vederea închirierii, 
spațiul BRUTĂRIA 

BRÂNIȘCA. Licitația va 
avea loc în data de 18 
septembrie 1998, ora 

12,00, la sediul Primăriei. y

Cf*ed(t Bm£

V7nde to licitație publica, ce va avea 

loc în data de 10.09.1998, ora 10, la sediul 

băncii, următoarele bunuri mobile:

O autotractor DAF-TIR, an fabricație

1990, cu semiremorca cu prelată, 

capacitate 24 tone;

O autotractor DAF-TIR, an fabricație

1991, cu semiremorcă cu prelată, 

capacitate 24 tone;

O izotermă 8 tone, an fabricație 1993.

Informații suplimentare la tel: 211853 

sau la sediul băncii.

Fundația "România de mâine"
Universitatea "Spiru Haret"
Filiala "Școala Ardeleană" Blaj

Colegiul Universitar Pedagogic 
de Institutori Blaj
Specializare desen

Autorizat prin Hotărârea de Guvern nr.294/1997
Organizează

Concurs de admitere pentru anul 
universitar 1998-1999 la secțiile zi și f.f.
• înscrierile se fac în perioada 1 septembrie-16 septembrie, ora

12, la secretariatul Universității din Blaj, str. Dr. Vasile Suciu, nr.26.
• Concursul de admitere se va desfășura la Blaj în zilele de 17, 

18 și 19 septembrie 1998.
Probele de concurs sunt:

■ aptitudini pedagogice și artistice (eliminatorie);
■ limba română - scris;
■ desen liber-probă practică.

Informații suplimentare la secretariatul Universității din Blaj, 
str. Dr. VasileSuciu, nr.26, tel: 058/711231.

Notă: se va lua in calcul și media de la bacalaureat, ca o notă 
alături de notele de la scris și oral și se împarte la 3-

D.G.M.P.S. - Oficiul Județean de Foița de Muncă și Șomaj Deva

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCA VACANTE, LA DATA DE 1.09.1998_________ _____ ____________________ _____________ 7 ...........

agent comercial
- ---
16

agent de asigurare 35
agent reclamă publicitară 5
arhitect clădiri 3
arhitect urbanism, peisagis-

tică și amenajarea teritoriului 1
asistent medical generalist 1
barman 8
brutar 6
bucătar 6
carmangier 4
coafor 2
cofetar 3
confectioner tricotaje

după comandă 12
confectioner - asamblor
articole din textile 80
constructor-montator de

structuri metalice 1
contabil șef 1
cosmetician 1
cusător piese la încălțăminte 19

dulgher pentru construcții 3
economist în industrie 1
electrician auto 2
electrician de întreținere și

reparații 1
electronist 3
faianțar 2
frezor universal 1
frigotehnist 4
gestionar depozit 2
inginer construcții civile,

industriale și agricole 4
instalator apă, canal 7
îngrijitor clădiri 1
lăcătuș mecanic 17
maistru în industria

textilă-pielărie 4
manichiurist 1
mecanic auto 3
muncitor necalificat 12
operator calculator electronic

și rețele 3

Raport bursier pe perioada 
24-28 august 1998

Declinul pieței de capital a continuat și în această 
săptămână, care ar putea fi considerată săptămâna neagră a 
ultimei perioade, în timp ce moneda națională s-a devalorizat 
simțitor în această săptămână, dolarul depășind pragul de 8900 
lei, prețurile acțiunilor au scăzut și ele în ziua de miercuri la fel 
de drastic, recuperând ceva în zilele de joi și vineri, dar fără să 
recupereze toată pierderea.

Piața RASDAQ
Pe piața Rasdaq, indicele VAB.RA a scăzut cu 8% față de 

săptămâna precedentă. Tranzacții speciale mai importante s-au 
înregistrat cu acțiuni Matizol Prahova și Condor Mamaia.

B.V.B.
La Bursa de Valori București, indicele VAB.BX care măsoară 

evoluția tuturor societăților tranzacționate pe bursă a scăzut 
săptămâna aceasta cu 8,8%.

Cele mai afectate sectoare au fost cele ale produselor 
electrotehnice și electronice, ciment, materiale de construcții.

fele mai puțin afectate sectoare au fost ind. ușoară textilă și 
pielărie cu o scădere de doar 0,9% și agricultura și alimentația cu 
2,2%.

Indicele VAB care măsoară evoluția valorilor mobiliare pe 
ambele piețe a scăzut cu 8,25, ajungând la 910,7 puncte.

SVM Active International 
Agent valori mobiliare Marcela LOVIȘTE J

SC Contransimex Uest
Deva

r*

J

f

ospătar (chelner)
-----

8
secretar dactilograf 2
sortator produse 5
strungar la strung carusel 1

strungar universal 2

sudor autogen 6
șef depozit 1

șofer de autoturisme și
camionete 5

tâmplar mecanic 5

tâmplar universal 16
tehnician constructor 2
tinichigiu carosier 5

tricotor 5
vânzător 23
vânzător ambulant de

produse nealimentare 1
zidar rosar-tencuitor 7
zugrav, vopsitor 8

tot. locuri de muncă vacante 377

^Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Oficthl Județean de Forțe de Muncă' 
Șomaj Hunedoara-Deva puteți primi de la Centrul de Informare și Documentare, Clubul Șomerilor Deva, 
precum și de la Birourile de Forță de Muncă și Șomaj din Hunedoara, Călan, Orăștie, Brad, Simeria, Hațeg, 
,Petroșani, Lupeni, Vulcan, Ilia, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 8.30 - 12.30 .

angajează conducători auto gradele C, E 
și D cu o vechime de minimum 5 ani în mese
rie și vârstă maximă 40 ani, pentru mașini 
IVECO de 40 t.

La angajare se va prezenta o garanție materială de 
50 milioane lei.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 
227826 sau 227823, interior 110 sau la sediul unității 
din str. Calea Zarandului, nr. 43, Deva.

Cei interesați se vor prezenta la sediul SC 
Contransimex Vest SA Deva in data de 10.09.1998.

 _ / 
7 « »_________=-----= —------------ SX

S.C. Energoconstrucția SA 
București

Sucursala Energoconstrucția Deva - Mintia
str. Șantierului, nr.l

ORGANIZEAZĂ 
LICITAȚIE

pentru vânzarea unor mijloace fixe amortizate:
- foarfecă manuală tăiat tablă, trusă auto 

rabatabilă, mașină de găurit, generator acetilenă cu 
cărucior, autofurgonetă TV 1-1,25 t, manometru 
reductor, mașină de îndreptat și tăiat OB, cazan 
calorifer PAC 15 eleni., ferăstrău alternativ tăiat 
metale, mașină tăiat țevi și profile, polizor de colț, 
betonieră 500 1 CL.

Licitația va avea loc în data de 21.09.1998, 
28.09.1998 și 5.10.1998, la sediul sucursalei.

Pentru informații suplimentare vă rugăm con- 
tactați serviciul mecanizare (tel. 213221, int. 49).

S.C. UNIREA PREȘ
(Ziarul Unirea)

Vă oferă en gros și en detail 
Toată gama de

□ CAIETE ȘCOLARE 
32, 40, 48 și 80 de file
O CAIETE STUDENȚEȘTI
□ HÂRTIE DE SCRIS, XEROX
□ AMBALAJ SI ÎMPACHETATr

Producție proprie pe hârtie, carton, cu cerneluri și tehnologie din Import

‘P’tețcvtf (âtă CGncLC'tcrtiÂ !

Alba lulia, Str. Decebal, nr. 27 
Tel. 058/812464, 811420.
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Probleme de importanță deosebită 
în dezbaterea Consiliului Județean

Ședința ordinară de ieri, 2 
septembrie, a Consiliului jude
țean Hunedoara a avut o ordine 
de zi bogată, problemele dezbă
tute prezentând o importanță 
deosebită pentru județ.

Au fost dezbătute proiecte 
de hotărâre privind:

□ Acordarea unor împru
muturi temporare din fondul de 
Tezaur al județului pe anul 1998 
unui număr de 14 consilii locale 
comunale;

□ Modificarea bugetului 
de venituri și cheltuieli al regiilor 
din subordinea Consiliului jude
țean - RAAVJ și RADJD - în 
conformitate cu performanțele 
stabilite prin noile contracte de 
management și aprobarea ra
poartelor de activitate ale aces
tor regii pe trim.l 1998;

□ Aprobarea programului 
estimativ de dezvoltare econo-

mico-socială a localităților jude
țului pe anii 1998-2001;

□ Repartizarea pe trimestre 
a veniturilor și cheltuielilor bugetului 
propriu al județului pe anul 1998;

□ Aprobarea concesionării 
patrimoniului public aferent siste
mului de captare, tratare, trans
port ale apei potabile pentru loca
litățile din Valea Streiului și Valea 
Mureșului către S.C. "Apaterm" 
S.A. Deva cu excepția patrimo
niului aferent comunelor Dobra și 
Ilia;

□ Ratificarea contractului 
colectiv de muncă unic pentru 
instituțiile de cultură de interes 
județean;

□ Aderarea Consiliului jude
țean Hunedoara la Confederația 
Națională a Aleșilor Locali;

□ Aprobarea completării 
programului de acțiuni în domeniul 
relațiilor externe pe anul 1998;

La Deva

Expoziție de carte
♦

școlara și rechizite

Marți, 1 septembrie a.c., la 
Deva, pe strada Libertății, în spa
țiul magazinului de mobilă s-a 
deschis o interesantă expoziție 
de carte școlară și rechizite, 
organizată de Camera de Co
merț și Industrie a județului Hune
doara și SC Rieca SRL Deva.

Din scurtele alocuțiuni ale 
celor care au luat cuvântul cu 
prilejul lansării - profesori și or
ganizatori - a reieșit că învă
țământul se află într-o rapidă 
transformare și reformă din '89. 
încoace, că va dispărea, mono
polul ministerului, dascălii fiind 
cei care-și vor alege manualele, 
nu li se va mai impune doar o 
singură "linie", o singură editură. ’ 
Va fi din ce în ce mai multă liber
tate de alegere a manualelor, 
acestea nu vor mai fi impuse.

"Sunt expuse, spre alegere 
- afirma dl Cristian Solomon, 
șeful compartimentului târguri și 
expoziții al Camerei de Comerț și 
Industrie Hunedoara - manuale 
școlare pentru învățământul 
preuniversitar și chiar pentru 
grădiniță, rechizite, caiete di
dactice și cam tot ce are nevoie 
un elev pentru începerea anului 
școlar. Pe perioada acestei ex
poziții (1-10 septembrie - n.n.) 
se face o reducere a costurilor 
de 10 la sută.'"

Cei prezenți și apoi elevi și 
părinți care au venit să-și pro
cure sau să procure pentru co
pii manuale și rechizite, au avut 
ocazia să cunoască numele 
unor edituri din București și De
va, ca și titlurile prezentate. 
Amintim între acestea editurile 
Aramis, Cantemir, Elis, Floarea 
Darurilor, SC Rieca, Sigma, Viito
rul Românesc, Teora, Niculescu, 
Humanitas, Editura Didactică și 
Pedagogică, Junior, Ametist, Edi
tura 7 (Colecția Cărțile Copilăriei).

. Prezente cu jucării și jocuri, 
cu rechizite, ghiozdane și echi
pament sportiv sau cu produse 
alimentare și dulciuri au fost PF 
Capi, SC Tora Trading Impex 
SRL și Agal Prod Comimpex 
SRL

Organizatorii și-au exprimat 
speranța ca și această inițiativă, 
ca și alte acțiuni ale Camerei de 
Comerț, să devină o tradiție și la 
începutul fiecărui an școlar ele
vii să nu mai alerge prin toate 
librăriile să-și adune cărți, ca
iete, rechizite, ci să vină într-un 
singur loc, unde să le găsească 
la un preț ceva mai accesibil. De 
asemenea, există nădejdea că 
ediția următoare va fi și mai reu
șită, atât în folosul elevilor cât și 
al cadrelor didactice.

Estera SÎNA
—-

^CUVÂNTUL Ziar editat de 
CASA DE PRESĂ Șl 

EDITURĂ 
CUVÂNTUL LIBER -

DEVA
Societate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculată 
la Registrul Comerțului Deva, cu nr. J20/618/1991. 
Cont 4072613110 B.C.R. Deva • Cod fiscal 2116827

□ Suplimentarea numă
rului de autoturisme și a cotei 
de combustibil pentru Consiliul 
județean;

□ Participarea județului la 
crearea Băncii Române a Credi
tului local.

Vii dezbateri a stârnit pro
iectul de hotărâre privind con
cesionarea sistemului de cap
tare, tratare, aducțiune a apei 
potabile către S.C. "Apaterm" 
S.A. Deva, date fiind variantele 
multiple de administrare a res
pectivului patrimoniu public jude
țean ca și de absența momen
tană a Legii patrimoniului. între
barea care se pune în esență 
este: concesionare prin licitație, 
concesionare directă sau admi
nistrare directă printr-un agent 
economia nou creat. Proiectul 
nu a devenit hoărâre ca urmare 
a votului consilierilor. (/.C.)

■V

DIVIZIA Pj

CFR Marmosim - Minerul Aninoasa 1-0 (1-0)
Una dintre partidele cele mai 

interesante ale etapei a treia a 
Diviziei D ce s-a desfășurat du
minică la Simeria între CFR Mar
mosim și Minerul Aninoasa, da
torită "tratamentului" aplicat de 
mineri la precedenta întâlnire, 
gazdele au început destul de 
timorate partida. Dar după minu
tele de tatonare în care au văzut 
că minerii vor juca, la limita regu
lamentului, gazdele au prins cu
raj. Zalomir (min. 6) și Varga (min. 
7) au încercat vigilența lui Bob 
cu șuturi de la distanță. Apoi, în 
minutul 14 la o fază cursivă de 
atac în care balonul a circulat ca 
la biliard pe traseul Sicoe - Za
lomir-Avasiloaie, ultimul a reluat 
puternic din voie de la limita ca
reului și a deschis scorul: 1-0.

Contrar principiului care 
spune că "echipa care înscrie

prinde aripi" cei care au jucat mai 
bine au fost oaspeții, până la pa
uză minerii echilibrând jocul. Mai 
mult decât atât în repriza secundă 
tinerii și tehnicii jucători oaspeți au 
preluat inițiativa. Cu un joc ela
borat bazat pe pase scurte, din 
deviere, la firul ierbii și cu doi mij
locași - Păcurariu și -Căldărar - cu 
viziune și inteligență în joc minerii 
au asediat pur și simplu careul 
gazdelor. Și doar intervențiile in- 
extremis ale lui Sava la șuturile 
din careu ale lui Rotaru (min. 75) și 
Oncică (min. 77) au salvat echipa 
gazdă de un rezultat nefavorabil, 
în ultimele minute când datorită 
terminării resurselor fizice și acci
dentării unor piese de bază se 
părea că gazdele nu vor rezista 
antrenorul Ion Bădoiu a făcut o

schimbare salvatoare. L-a intro
dus în teren pe liberoul Davidoni 
care a dirijat foarte precis apă
rarea astfel că minerii n-au mai 
beneficiat de mari ocazii de gol.

A arbitrat bine brigada Erno 
Magyari (la centru) și R. Stanca, 
C. Dănilă - asistenți.

CFR MARMOSIM: Sava - 
Stan, Jolvinski, David, Sicoe 
(67 Bal), Dosan, Avasiloaie (77 
Davidoni), Varga, Guică (2 F. 
Biri), Zalomir, Hriscu (64 Mol
dovan). MINERUL: Bobu - 
Mihu (2 Rotaru), Ștefanache (11 
Trestian), Tănase (76 Țipter), 
Constantin - Farcaș, Oncică, 
Căldărar, Sicoe (86 Dami- 
nescu) - Păcurariu, Stângă.

Ciprian MARiNUȚ

i

Patria" - Deva: Șase zile, șapte nopți (4-10); 
Flacăra" - Hunedoara: Impact nimicitor (4-10); 
Parâng" - Petroșani: Marea lovitură (4-7);

□
□
□

Coșmarul unui american la Paris (8-10);
□ "Cultural" - Lupeni: Coșmarul unui american 

la Paris (4-7); Mica sirenă (8-10);
□ "Zarand" - Brad: Marele speranțe (4-7); Focul 

din adâncuri (8-10);
□ "Patria" - Orăștie: Mica sirenă (4-7); Speed 2- 

Croazieră infernală (8-10);
□ "Luceafărul" - Vulcan: Filiera cipriotă (4-7); 

Romeo și Julieta (8-10);
□ "Dacia" - Hațeg: Pact cu diavolul (4-7); Dublu 

extaz (8-10);
□
□

"Lumina" - Ilia: Demonii printre noi (4-6); 
Geoagiu-Băi: Speed 2 - Croazieră infernală (3-6).

ROADELE UNEI JTRÂN/E
COLABORĂRI

Intre Casa de ooptî nr. 1 Deva ți Asociația non-profit Task Force 
Romania din Anglia există de patru #ni de zile o strânsă colaborare. 
Roadele acestei colaborări sunt palpabile, concretizate in ajutoare 
material. englez» fiind Interesați de modernizarea unrfăț», de dotarea 
cu utllațe modeme în țoale secțiile. Pe ptan afectiv, atenția membrior 
asocqțoi vizează calitatea vieții și activitatea copiilor. ofenndu4e. de 
fiecare dală cănd vin in România, cadouri. ‘Datorită conlucrării cu 
oceastă asociație am realizat o sene de lucruri care fac viața coprlor 
ma frumoasă, mai curată ți mai plină de bucurrie copilăriei', mărturisea 
drectoarea Casei de copii nr. 1. dna Carmen Bucur Lucrurile realizate 
despre care vorbea dumneaei sunt amenajarea nori sân de mese, a 
noii bucătării, a băilor ți spălătoriei ți, nu in ultimul rând, amenajarea 
curtn de joacă pentru copii, dotată de curând cu dispozitive pentru 
cățărare, târâre ți forță, precum ți cu un tobogan ți balansoare 
înfățișând căluți și veverițe. De asemenea, tot prietenii englezi ai 
mlcuțlor au 'animat* sala de mese, asamblând panouri pictate

Dintre proiectate de viitor pe care ni le-a mărturisit dna Carmen 
Biscis. am reținut modernizarea gardului imprejmurtor ți renovarea 
fațadei clădirii veclv

CopM de la casa de Cop') nr. 1 M 
din Deva, la ora mesei de pr&m

r “x

DIVIZIA D JUNIORI
Rezultatele etapei nr. 3 din 30 august: FC Dacia Orăștie - 
Parângul Lonea 2-1; Min. Teliuc - Met. Crișcior 5-1; CFR Marmosim 
- Min. Aninoasa 5-2; Constructorul Hd. - Min. Bărbăteni 2-2; Vict. 
Călan - CIF Aliman Brad 10-0.
Echipa Min. Livezeni a fost exclusă din campionat 
două neprezentări consecutive.

CLASAM5MTUL
3
2
3
2
2
3
2
2
2
3
2
3

1. MIN. BĂRBĂTENI
2. FC PAROȘENl-VULC.
3. VICT. '90 CĂLAN
4. FC DACIA ORĂȘTIE
5. CFRMARMOSIM
6. MIN. TELIUC
7. CONSTRUCTORUL HD.
8. PARÂNGUL LONEA
9. MIN. GHELARI
10. MIN. ANINOASA
11. CIF ALIMAN BRAD
12. MET. CRIȘCIOR

2
2
2
2
2
2
1
1
0
0
0
0

1
>0
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ca urmare a

8-2
12-0
13-4
10-2
8-2
7- 9
6-2
8- 6

2-10
3-12
0-13
1-16
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6
6
6
6
6
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3
0
0
0
0
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o
1 
o 
o
1 
o
1
2
3
2
3

Etapa viitoare: Parângul Lonea - Min. Ghelari; Met. Crișdior - FC 
Dacia Orăștie; Min. Aninoasa - FC Paroșeni-Vdlcan; Min. Bărbăteni 
- CFR Marmosim; CIF Aliman - Constr. Hd.
Vict. Călan și Min. Teliuc stau.

\_____________________________________________________________

Cristina CIRCA 
Foto: Traian MÂNU
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La Casa de Copii nr. J din Deva. copiii nu numeroase 
posibilități do joacă

.» < -UT \.
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Pe tobogan...
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