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De ta 1 iulie.

Tarifele RomTelecom 
se majoreazâ cu 20%

Tarifele practicate de RomTelecom se majorează, de la 1 
iulie, cu 19,99%, în conformitate cu evoluția inflației și a cursului 
de schimb din ultimele trei luni, a declarat Radu Moldovan, 
directorul Departamentului de Relații Publice și Reglementări din 
cadrul RomTelecom. Societatea va introduce o nouă formulă de 
tarifare, care oferă abonaților posibilitatea de a opta pentru un 
anumit tip de abonament lunar, în funcție de necesitățile de 
consum. începând cu 1 iulie, fiecare abonat poate opta pentru 
una din variantele de abonament, fie prin completarea unui 
formular, care va fi distribuit o dată cu următoarea factură, fie 
direct la oficiile RomTelecom.

De la 15 august,

1800 de mineri disponibilizări 
vor lucra la drumuri

începând cu 15 august, Ministerul Transporturilor 
(MT) va demara lucrările ia drumul Câmpu lui Neag - 
Herculane. Secretarul de stat Marinescu din MT a 
declarat, la Senat, că va prezenta în prima ședință de 
guvern această situație, urmând să se selecteze firma 
care se va ocupa de proiect. La construcția acestui 
drum vor lucra 1800 de mineri disponibilizări din zonă. 
De menționat că actul normativ cu privire ia 
construcția drumului în cauză este în vigoare din luna 
ianuarie, însă, din lipsă de fonduri, MT nu a putut 
demara lucrările.

Ministrul Educației afirmă 
că nu vor exista măsuri 

punitive la adresa 
profesorilor greviști 

Ministrul Andrei Marga a declarat că nu vor exista 
măsuri punitive asupra profesorilor aflați în grevă 
generală. “Categoric nu vor exista asemenea măsuri. 
Sistemul de învățământ are dispoziție să aplice integral 
legislația în vigoare, inclusiv Legea 15, referitoare la 
conflictele de muncă”, a spus AndreiMarga în replică la 
interpelarea senatorului Liviu Maior, cu privire la 
existența unor zvonuri legate de amenințarea profesorilor 

^greviști cu sancțiuni dure.
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5UA vor acorda României 
un ajutor nerambursabil 

de 14 milioane dolari
Statele Unite ale Americii vor acorda 

României un ajutor nerambursabil în valoare de 
14 milioane dolari. Suma va fi folosită pentru 
ajutorarea caselor de copii, a declarat premierul 
Radu Vasile. Radu Vasile s-a întâlnit la Palatul 
Victoria cu ambasadorul SUA în România, James 

L Rossapepe. --- ------------------------------------------------ -
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Greva cadrelor 
didactice a 

încetat
„Dorim să dezvoltăm 

societatea, să întărim legătura 
cu farmaciștii din zonă”

„Societatea „Remedia" 
Deva a fost cumpărată 
pentru 20 mid. de lei, fiind 
cea mai importantă 
tranzacție a Direcției 
teritoriale FPS Deva. Cum 
preciza dna farmacistă 
Voichița Popa, directoarea 
societății, pachetul
majoritar, reprezentând 
50,65 la sută din acțiunile 
societății, a fost câștigat - la 
licitația organizată de către 
FPS în 25 mai - de 
Eficiența Farma din 
Câmpulung Muscel.

L-am invitat pe dl dr. 
Costi Bragă, acționarul 
majoritar și președintele 
societății Eficiența Farma, 
să ne vorbească despre 
proiectele de viitor, acum la 
început de drum. „Firma 
noastră - ne-a spus - este 
relativ tânără. A fost 
înființată în 1998 în 
Câmpulung Muscel, fiind 
orașul meu natal. Avem în 
București o filială și suntem 
producători de medi
camente. Este vorba despre 
fabrica de supozitoare și 
ovule din orașul Câm

pulung, fabrică ce tocmai 
și-a luat toate avizele și a 
început producția.

La „Remedia” am venit 
să cumpărăm acțiunile 
pentru că vrem să avem o

„Remedia” 
s-a privatizat

structură de distribuție 
proprie, ceea ce pentru noi 
este un atu strategic în piața 
farmaceutică de astăzi. 
Remedia, ca și firmă 
distribuitoare de
medicamente, a pierdut în 
ultimul timp din piață în 
favoarea celor privatizați, 
datoriile spitalelor încăr- 
cându-i mult balanța 
financiară. Noi vom veni cu 
investiții, avem capacitatea 
să susținem bftcăjul 
financiar și avem de gând 
să dezvoltăm activitatea pe 
mai multe planuri."

Am reținut că „Remedia" 
vrea să devină un distribuitor 
puternic, cu ofertă completă 
de medicamente, atât 
indigene cât și de import și 

va începe să lucreze pe 
un alt sistem de 
distribuție. Va avea agenți 
de vânzări, cu trasee în 
teritoriu, în așa fel încât 
serviciul către farmacistul 
din oficină să fie complet, 
să-i fie duse produsele 
farmaceutice în unitate și 
relația cu acea farmacie 
să fie permanentă.

în momentul de față 
„Remedia” deține un 
număr de farmacii în 
administrare directă și un 
număr de farmacii cu 
contracte de închiriere. O 
parte dintre aceste 
farmacii vor reveni în 
administrare directă și vor 
fi refăcute după 
standardele occidentale, 
în așa fel încât farmacia 
să devină un loc unde 
pacientul găsește și 
medicamentul și susți
nerea morală de care are 
nevoie.

Interlocutorul nostru s- 
a referit apoi la producția

Estera SÎNA
(Continuare în pag. 2)

•Atenție șoferi!
Trenul trece peste 

acest pasaj de cale 
ferată în zece secunde 
indiferent dacă mașina 
dumneavoastră se află 
sau nu pe el.

ÎN ZIARUL DE AZl:^

Brad, secvențe 
citadine (Pag. IV);

"Viața culturală
.(Pag. V)
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Fax 234483 
ACORDĂ DOBÂNZI 

ATRACTIVE LA 
DEPOZITELE ÎN LEI 

PERSOANELOR FIZICE!
x la 30 de zile - 

70% /an 
prin capitalizare - 98%/an 

x la 90 de zile - 
75% /an 

prin capitalizare - 99%/an

Guvernul a votat joi 
prevederile acordului realizat 
de miniștrii Remeș și Marga cu 
liderii federațiilor sindicale din 
învățământ. Astfel, greva a 
încetat. După discuții în 
Consiliile Naționale ale 
federațiilor, cărora le-a fost 
prezentat proiectul de acord 
convenit la Palatul Victoria - 
girat de premierul Radu Vasile 
-, ieri federațiile sindicale din 
preuniversitar au anunțat 
(după consultări cu sindicaliștii 
din țară) că acceptă acordul.

Acordul prevede că 
salariile se vor plăti integral și 
la timp până la finele anului, iar 

banii de concediu se vor da în 
mod normal. Până la 1 iulie, 
MEN va promova în Guvern o 
ordonanță pentru constituirea 
Fondului de susținere a 
învățământului de stat. 
Guvernul se angajează să 
găsească soluții pentru 
probleme rămase nerezolvate, 
noi negocieri fiind prevăzute 
începând cu 5 iulie. Profesorii 
ar urma ca din 19 iunie să 
asigure desfășurarea 
normală a bacalaureatului și a 
celorlalte examene. Orele 
neefectuate vor fi recuperate 
până la finele anului și nu vor 
duce la diminuarea salariilor.

Vremea va 
fi instabilă în toate 
regiunile țării. Vor 
cădea averse de 
ploaie însoțite de 
descărcări electrice, 
căderi de grindină și 
intensificări ale 
vântului, iar can
titățile de apă vor fi 
însemnate în nor
dul, vestul și centrul 
țării. Pe alocuri 
ploile vor fi to
rențiale. Tempe
raturile maxime vor 
fi cuprinse între 22 
și 26 grade, iar cele 
minime între 12 și 
22 grade.

BIR

în zilele de vineri, 18 iunie, și sâmbătă, 19 iunie 1999, 
Cooperativele de Credit “Concordia Română” 

emit prin intermediul rețelei teritoriale a 
BĂNCII INTERNATIONALE A RELIGIILOR f

CERTIFICATUL "ARMONIA" |
GARANTAT INTEGRAL PRIN TITLURI DE STAT 

DOBÂNDA este de 80% pe an 
SCADENȚA 70 de zile de la data emiterii 
Valoarea minimă a unui certificat este de 1.000.000 Iei

Aceasta este prima emisiune dintr-o serie ce va avea loc la sfârșitul fiecărei 
săptămâni în funcție de rezultatele licitației la titlurile de stat. 

Deva, b-dul Decebal, bl.8, parter 
Brad, str. Republicii, bl.6, parter

Hațeg, str. T. Vladimirescu, bl.51, parter 
Orăștie, b-dul Eroilor, bl.C2, parter 

Program de lucru: vineri: 8-18, sâmbătă: 8-12

Oficiu!Județean Hunedoara-Deva de consultanță agricolă

Colaborare fructuoasă între 
cercetare și producția agricolă

Din inițiativa conducerii 
Oficiului județean Hunedoara- 
Deva de consultanță agricolă 
miercuri, 16 iunie a.c., a fost 
organizată o acțiune comună cu 
specialiști de la Stațiunea de 
cercetare și producție pomicolă 
Geoagiu în scopul perfecționării 
pregătirii profesionale a 
specialiștilor din cadrul OJCA și 
de la centrele locale de 
consultanță agricolă, precum și a 
unor producători agricoli din 
comuna Romos, care au fost 
prezenți la această interesantă 
manifestare de ținută, cu un 

pronunțat caracter practic. 
Debutul acțiunii a avut loc la 
ferma pepinieră a SCPP Geoagiu.

Aici dl ing. Nicolae Popa, 
șeful fermei, a prezentat la fața 
locului, în pepinieră, principalele 
coordonate ale preocupării 
pentru a produce material 
săditor pomicol de calitate, din 
sortimente variate, în raport de 
cerințele pieței interne, cât și 
pentru export. în ciuda 
greutăților financiare și a unor 
opreliști legate de aplicarea 
Legii 18/1991, salariații stațiunii 
și ai pepinierei reușesc să-și 

îndeplinească în bune condiții 
obiectivele cuprinse în 
programul propriu de 
cercetare și de producție.

în context s-a arătat că 
de la 145 de ha suprafața 
aflată în administrația fermei 
s-a restrâns la 85 de ha, iar 
numărul puiețilordin diverse 
specii s-a redus de la câteva 
sute de mii la 60-80 de mii 
anual, acoperind, în condițiile

Cristina CÎNDA, 
_______ Nicolae TÎRCOB 

(Continuare în pag. 2)
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McDonald's - 4 ani 
de activitate în 

România
Miercuri, 16 iunie 1999, s-au împlinit 4 ani de când compania 

McDonald's a inaugurat la parterul Centrului Comercial UNIREA 
primul său restaurant din România, moment care a însemnat și 
stabilirea unui nou record Central European în ceea ce privește 
numărul de clienți serviți în ziua deschiderii. Acest prim mare succes 
a reprezentat o garanție pentru punerea în aplicare în anii care au 
urmat a uneia din cele mai ambițioase politici de investiții în 
restaurante și în oameni. Astfel, în câțiva ani, McDonald’s România 
a devenit unul din cei mai importanți și mai reprezentativi investitori 
strategici din țara noastră, atât prin nivelul investițiilor cât și prin 
politica de derulare a afacerilor. în câteva cuvinte, McDonald’s 
România înseamnă: 39 restaurante în 17 orașe (București, Pitești, 
Ploiești, Brașov, Constanța, Galați, lași, Bacău, Cluj-Napoca, Sibiu, 
Craiova, Râmnicu Vâlcea, Timișoara, Oradea, Arad, Buzău și Deva); 
aproximativ 2000 de angajați; investiții de peste 61 mil. USD, din 
care aproximativ 10 mil. USD investiții făcute de partenerii locali 
(Centrul de distribuție ROMDIS, fabrica de carne L&O etc.).

Ca o recunoaștere a calității și a capacității românilor, McDonald’s 
România este primul mare investitor străin care a numit la 
conducerea sa un român.

în fiecare zi, peste 100.000 clienți trec pragul restaurantelor 
McDonald’s din România, chiar și în această situație economică și 

isocială dificilă pe care o traversează țara noastră.___________  .

Serviciile de Pompieri 
Civili în concurs

Grupul de Pompieri „lancu 
de Hunedoara" al județului 
Hunedoara a organizat în orașul 
Simeria, în data de 11 iunie a.c., 
etapa județeană a concursurilor 
profesionale ale Serviciilor de 
Pompieri Civili, publice și private. 
Concursurile s-au dovedit un 
bun prilej de verificare a nivelului 
de pregătire a pompierilor civili.

Rezultatele obținute la 
finalul întrecerii au fost: 1) La 
categoria localități pe locul I s- 
a clasat Serviciul Public al 
orașului Simeria, urmat de 
Serviciul Public de Pompieri

f-------------------------------- !--------------
(Urmare din pag. 1) 

actuale, cerințele producătorilor 
agricoli din județ și din alte zone 
pomicole ale țării. Din anul 1961, 
de când lucrează la această 
fermă, dl Popa a ajuns să 
stăpânească orice detalii legate 
de tehnologia specifică 
producerii materialului săditor 
pomicol și exploatării plantațiilor 
pomicole. Abordând problemele 
privind valorificarea mai bună a 
potențialului pomicol din județ și 
al gospodăriilor populației în 
special, având în vedere că 
plantațiile organizate au intrat 
într-un puternic declin după 
1989, șeful7ermei a subliniat 
necesitatea de a aplica fără 
abateri lucrările de îngrijire și 
tratamentele fitosanitare 
indicate la avertizare, deoarece 
neglijarea oricărui factor din 
tehnologie duce cu siguranță la 
scăderea producției de fructe 
și a calității acesteia, putând să 
determine chiar compromiterea 
recoltei.■

în cadrul dialogului deschis 
purtat cu specialiștii și cu 
producătorii agricoli, între care îi 
amintim pe Laurean Rentea, loan 
Popa, Dorel Ordean, Aurel 
Cornea, loan Arion și alții, s-a 
relevat faptul că unele greșeli 
care se fac încă de la plantare 
(să nu uităm că cele mai bune 
rezultate se obțin la plantările 
de toamnă - n.n.) influențează 
negativ dezvoltarea ulterioară a 
pomilor și capacitatea lor de a 
da roade. Modul cum se 
execută gropile pentru plantare 
(respectând dimensiunile minime 
impuse), cât și folosirea mraniței 
(în nici un caz a gunoiului 
nefermentat) au un rol hotărâtor 
asupra prinderii și apoi a rodirii 
în anii următori. Contactul direct 
între oamenii din cercetare și cei

Nou director general la 
DGAA Hunedoara-Deva
Miercuri, 16 iunie a.c., dl ing. Gheorghe Jurcă a fost 

instalat în funcția de director general al Direcției 
Generale pentru Agricultură și Alimentație a județului 

^Hunedoara.____________________________________________z

REZultatele finale 
ale examenului de 

capacitate
După rezolvarea 

contestațiilor la examenul 
de capacitate, procentul de 
promovabilitate a crescut 
cu peste un procent. Acum 
.absolvenții care au 
promovat examenul de 
capacitate ating aproape 72 
la sută dintre candidați. 
Deși prin rezultatele 
obținute județul se situează 
la mijlocul clasamentului 
pe țară, este îmbucurător 
faptul că examenul s-a 
desfășurat fără eve
nimente, cu exigență și că 
toți cei ce au fost implicați, 
sub o formă sau alta, au 
avut ceva de învățat.

Civili din Lupeni și Hațeg; la 
categoria agenți economici 
pe primul loc s-a clasat 
Serviciul de Pompieri Civili al 
S E. Mintia, urmat de pompierii 
de la Siderurgica S.A. 
Hunedoara și cei de la 
„Chimica” SA din Orăștie. în 
curând se va organiza tot în 
județul nostru și etapa 
interjudețeană a acestui con
curs, județul Hunedoara fiind 
reprezentat de către pompierii 
de la Simeria și cei de la S.E. 
Mintia.

A. NiSTOR

Colaborare fructuoasă între 
cercetare și producția agricolă

din producție a relevat și alte 
aspecte interesante privind 
colaborarea strânsă dintre 
aceste segmente importante 
din lanțul producției agricole, 
subliniindu-se că aplicarea re
comandărilor făcute de știință 
are un rol decisiv asupra 
rezultatelor de producție și în 
final asupra randamentului și 
profitului realizat de către 
fiecare producător agricol.

La ferma de legume a 
SCPP Geoagiu participant la 
acțiune au apreciat starea 
culturilor și s-au informat 
despre lucrările agrotehnice 
aplicate.

De asemenea, dnii ing. 
George Tătaru, director și 
Vasile Radu, inginer șef, au 
împărtășit pe larg din

Absolvenții de 
gimnaziu care au trecut 
cu brio peste acest 
examen se pot înscrie la 
licee sau școli profe
sionale. Liceele voca- 
ționale au organizat deja 
probe de aptitudini. 
Examene de admitere se 
susțin la liceele la care 
de obicei se înghesuie 
elevii. Au anunțat deja 
organizarea admiterii 
Colegiul Național 
“Decebal” Deva, liceele 
de informatică Hune
doara și Petroșani, “A. 
Vlaicu” Orăștie.

Viorica ROMAN

preocupările cercetătorilor, 
în ciuda restricțiilor 
financiare cu care se 
confruntă pentru a verifica 
și testa noi soiuri și hibrizi 
de cereale și porumb, în 
câmpul experimental de la 
Aurel Vlaicu existând în 
culturi comparative 40 de 
soiuri de grâu și hibrizi de 
porumb.

în finalul dialogului s-a 
arătat că organizarea unor 
asemenea acțiuni este 
deosebit de utilă și necesară, 
propunându-se ca în luna 
viitoare să aibă loc o nouă 
întâlnire între cercetători, 
salariații de la OJCA și de la 
centrele locale, la care să 
participe și producători 
agricoli.

O finală cu suspans, prelungiri și lovituri 
de !a 11 metri

RAPID - STEAUA 4-6
(2-2 dupâ cele 90 de minute de joc

și prelungiri)
întâlnirea dintre două formații de frunte ale fotbalului 

românesc - Rapid și Steaua - din Finala Cupei României - 
Tuborg, ce s-a desfășurat în fața a peste 40.000 de spectatori și 
numeroși telespectatori, a avut tot ce își dorește fiecare iubitor al 
fotbalului: suspans, faze electrizante în fața porților, ratări 
incredibile și bare, răsturnări spectaculoase de scor, rezultatul 
fiind decis abia după prelungiri și executarea loviturilor de la 11 
metri. O finală ce nu va fi uitată ușor nici de suporterii 
învingătorilor dar nici ai învinșilor!

înaintea începerii meciului din finala Cupei, s-a desfășurat un 
spectacol organizat de firma GRAFITTI și finanțat de Tuborg în 
care formația "No Mercy” a delectat spectatorii, apoi un elicopter 
a adus la stadion Cupa ce trebuia să ajungă la învingători.

începutul partidei a fost fulminant din partea elevilor lui Mircea 
Lucescu. Având o apărare cunoscută de acum pentru siguranța 
sa (are cel mai mic număr de goluri primite în campionatul recent 
încheiat), cu Rednic la "comandă”, cu un mijloc elevat, în care s- 
au remarcat Sabău și Lupu, Rapidul a atacat cu forță din primul 
minut al partidei, Barbu și Ganea dând serios de lucru apărării și 
fiori în rândurile suporterilor echipei Steaua. Militarii, luați repede, 
cu greu au făcut față incursiunilor celor două vedete ale 
Rapidului: Ganea și Barbu, excelenți îndeosebi în acest început 
al primei reprize, dar și pe parcursul prezenței lor pe teren chiar 
în primul minut, Barbu se remarcă printr-un șut plasat, balonul 
trecând de puțin pe lângă stâlpul porții din stânga lui Ritli. Și 
atacurile Rapidului, în viteză, au continuat cu aceeași insistență 
dând ocazia jucătorilor din apărare să se remarce - Ritli, Matei, 
Belodedici. Militarii nu se găsesc, contraatacurile lor lente, cu 
multe pase imprecise, erau destrămate din fașă de ceferiști. Din 
păcate pentru Rapid, în ciuda ocaziilor avute în prima repriză și 
a unei bare, n-au reușit golul mult așteptat.

La reluare, militarii par mai conectați la joc, caută să iasă mai 
organizat din apărare și încep să pună și ei unele probleme 
apărării feroviare. în min. 47, lenei face o “mutare" bună 
înlocuindu-l pe Dănciulescu (slab în acest meci) cu Luțu, care a 
dat un impuls atacului. Așa se face că în min. 67 Lăcătuș, aflat 
în fața careului de 16 m, îl deschide pe stânga pe Luțu, acesta 
jonglează cu balonul în careu (lateral), ajunge în apropierea liniei 
de fund și centrează în careul mic, unde Ciocoi, deși este talonat 
de un apărător, reia cu mingea în plasă 0-1! Galeria din Giulești 
rămâne perplexă. Deși puțin dezorientați de golul primit, rapidiștii 
reiau incursiunile spre poarta lui Ritli. în min. 71, Barbu, inspirat, 
șutează de la distanță “cu pământul", Ritli plonjează pe direcția 
balonului și mingea lovește terenul și sare peste el, în plasă 1-1. 
Din acest minut meciul se relansează, ambele echipe fac risipă 
de efort. După câteva atacuri la cele două porți, în min. 82, 
Rapidul înclină balanța în favoarea sa: la un contraatac pe 
stânga, apărarea stelistă este surprinsă, lăsându-l nemarcat pe 
dreapta pe Barbu, care pătrunde în careu, Ritli nu poate interveni, 
și înscrie, preluând conducerea 2-1. La acest scor, Rapidul se 
îndrepta spre o victorie. Numai că în prelungiri se înregistrează 
surpriza. Steaua beneficiază de o lovitură liberă de la 35 de 
metri lateral pe dreapta, este executată magistral, înalt în careu și 
Belodedici se înaltă și plasează cu capul mingea în stânga lui 
Lobonț 2-2.

Au urmat prelungirile, fiecare echipă jucând mai prudent, 
având grijă în primul rând de apărare. Rapidul fără cele două 
“vârfuri” - Barbu și Ganea (schimbați de Lucescu cu Bundea și 
Șumudică) nu a mai fost așa periculos în atac.

La executarea loviturilor de la 11 metri, Lăcătuș, Militaru, Trică 
și Ljppar înscriu, de la Rapid transformă Șumudică și Enci și 
ratează Bundea (parează Ritli) și Pancu, peste transversală: 
scor 6-4 în favoarea echipei Steaua, care a intrat în posesia 
Cupei României.

RAPID: Lobonț, Stanciu, leneși, Rednic, Nanu, Bolohan, 
Sabău, Lupu (62 Pancu), Măldărășanu, Ganea (71 
Șumudică), Barbu (89 Bundea).

STEAUA: Ritli, Miu, Matei, Belodedici, Baciu, Duro (84 
Trică), Linear, Dănciulescu (47 Luțu), Roșu, Ciocoiu (100 
Militaru), Lăcătuș.

A arbitrat Pierre Uffrasi (Franța).
Sabin CERBU

(Urmare din pag. 1) 
de medicamente. în 
momentul de față, 
„Remedia" are un laborator 
farmaceutic propriu, unde se 
face un număr de produse, 
distribuite prin farmaciile 
proprii. „Vrem să 
transformăm aceste produse 
în produse naționale - va 
trebui să obținem avizele 
necesare pentru aceasta”. 
Există intenția ca secția de 
producție, acum mai puțin 
dotată, să fie dezvoltată, în 
primul rând echipată cu o 
mașină de blisterizat. Se va 
aduce și o mașină de 
comprimat, nouă, pentru a 
asigura o mai mare 
productivitate, va fi amenajat 
un laborator de producție 
aparte, pentru comprimate

„Dorim să dezvoltăm societatea..."
efervescente, în țară existând 
doar o mică asemenea 
secție la „Sicomed” 
București unde se face 
calciu efervescent. Aici vor fi 
făcute cel puțin zece 
produse efervescente, 
investiția fiind de 3 milioane 
de dolari și se va derula pe o 
perioadă de 12 luni. Se 
așteaptă săptămâna viitoare 
sosirea unei echipe de 
consultanți din Franța care 
vor face transferul de 
tehnologie necesar. Se va 
face în așa fel încât să existe 
o gamă cât mai completă de 
medicamente în depozit.

„Dorim să transmitem 
farmaciștilor din zonă - mai 
spunea dr. Costi Bragă - că 

noi avem de gând să 
dezvoltăm societatea, să 
avem un parteneriat pe 
termen lung. Am luat chiar 
decizia să oferim un spațiu 
Colegiului farmaciștilor, 
tocmai pentru a întări 
această legătură. Mesajul 
nostru principal este acela 
că vrem să întărim legătura 
cu farmaciștii din zonă, să 
transformăm acea imagine 
a „Remediei” din unitate de 
stat într-o societate 
prosperă."

Am mai notat că atât în 
Deva cât și în Alba lulia noua 
firmă va înființa câte o 
farmacie cu program non
stop, îmbunătățind astfel 
serviciile către populație. 

Motivele pentru care nu 
au fost înființate până în 
prezent aceste farmacii 
de gardă au fost costurile 
foarte ridicate.

Vor fi create și noi 
locuri de muncă, 
majoritatea pentru 
specialiști, cu nivel ridicat 
de specializare, so
cietatea va fi o școală 
pentru farmaciștii care 
vor să facă aici primii 
pași în profesie. 
„Așteptăm farmaciștii să 
lucreze la „Remedia", 
unde vom crea condiții 
profesionale și financiare 
atractive” - a încheiat dr 
C. Bragă.

ARBITRII ȘI OBSERVATORII
ULTIMA ETAPĂ DIN 20 IUNIE

(DIVIZIA li)

CIF ALIMAN BRAD - MIN. ANINOASA, arbitri: Zoltan 
Gergely, Virgil Gherghel și loan Clinei, obs. Sever 
Bogdan.

CONSTR. HUNEDOARA - METALUL CRIȘCIOR, Sorin 
Ciotlăuș, Marian Lucaci și Eugen Ambruș, obs. Dorel 
Târsa.

CFR MARM. SIMERIA - PARÂNGUL LONEA, 
Beniamin Popescu, Constantin Dănilă și Cornel Pop, 
obs. Marian Dima.

FC PAROȘENI VULCAN - MIN. GHELARI, Adrian 
Costea, Mircea Brândușa și Cristian Petrean, obs. 
Lazăr Kelemen.

MIN. TELIUC - FC DACIA ORĂȘTIE, Daniel Thirt, Cor
nel Dumitru și Răzvan Avram, obs. Alexandru Groza.
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espre locuitorii comunei Vata de Jos, pacienți totodată 
| ai Dispensarului medical din localitate, doamna dr 
Lenuța Frențiu spunea: “Oamenii din această zonă

sunt diferiți de alții și, în același timp, diferiți unul de celălalt. Cu 
toate acestea au și unele puncte comune, cum ar fi, de pildă, viața 
grea pe care o au cu toții. Deoarece tinerii au ales traiul la oraș.
Majoritatea populației este îmbătrânită, media de vârstă situându-
se ușor peste pragul de 45 de ani. Prin urmare, veniturile lor sunt 
extrem de mici, restrângându-se posibilitățile materiale. O altă 
problemă existentă în zona Vața de Jos și care se răsfrânge și 
asupra sistemului sanitar se referă la lipsa mijloacelor de 
transport în comun. Astfel că locuitorii din satele îndepărtate mai 
greu ajung la dispensar.’’

"Omul mei^e la medic 
doar eâmJ se simte rânT

- Câți pacienți s-au înscris până la această dată pe lista 
dumneavoastră, dnă dr. Frențiu?

- Din cei 4700 de locuitori ai comunei, cca 1500 de persoane 
(adulți și copii) s-au înscris pe lista mea. în plus cadrele medicale 
care activează aici acordă asistență medicală și celor 300 de 
angajați ai firmei Calcita și ai fabricii de cherestea din localitate. în 
cadrul dispensarului Vața de Jos își desfășoară activitatea trei 
medici de familie (doi generaliști și un pediatru), precum și un 
medic stomatolog.

- Care sunt bolile cel mai frecvent întâlnite la pacienți?
- După cum spuneam, populația este îmbătrânită, iar bolile 

caracteristice vârstei sunt inevitabile. Bolnavii suferă în mare 
parte de hipertensiune arterială, afecțiuni coronariene, cardiopatie 
ischemică, bronhopneumopatii, diabet zaharat și ulcer duodenal. 
Sunt și cazuri care necesită spitalizare, îndeosebi din rândul 
copiilor sub un an, deoarece vârsta permite o evoluție impre
vizibilă a bolilor, tratamentul în ambulator fiind dificil de înfăptuit. La 
adulți, spitalizarea este absolut necesară la apariția infarctului 
miocardic sau în cazul accidentelor vasculare cerebrale, destul 
de frecvente.

- Cum privesc oamenii comunei Vața de Jos starea 
sănătății?

- în general, omul merge la medic doar atunci când se simte 
rău. Datoria noastră este să le explicăm importanța controlului 
profilactic. însă din partea pacienților există o oarecare reținere și 
înțeleg foarte greu de ce omullrebuie să se supună examenului 
medical. Mereu îi explicăm bolnavului cum anume s-a ajuns ia 
afecțiunea de care suferă, acest lucru determinându-l să fie mai 
receptiv la indicațiile medicului.

A consemnat 
Cristina CÎNDA

Aflăm de la
Administrația

*

Financiară Orăștie
A Se predau 
bugetele locale 
la primărie

Din cele declarate de dl ec. 
Cornel Mălină, directorul Admi
nistrației Financiare Orăștie, 
cea mai importantă activitate 
aflată în curs de desfășurare 
constă în transferul bugetelor 
locale de la Administrația Fi
nanciară la nivelul serviciilor 
noi constituite din cadrul pri
măriei Orăștie. în virtutea con
ceptului de autonomie locală, 
începând din această vară, 
primăria va fi cea care își va 
colecta singură taxele și im
pozitele ce consolidează bu
getul local. în sarcina Adminis
trației Financiare va rămâne 
activitatea de prelevare a ta
xelor și impozitelor la bugetul 
de stat,/precum și verificarea 
tuturor agenților economici din 
punctul de vedere al respec
tării achitării obligațiilor fiscale.

6 Scade pofta 
de a întreprinde 
a orăștienilor

în evidențele Administrației 
Financiare Orăștie sunt înre
gistrate 1300 de afaceri, mate
rializate în SRL-uri, asociații fa
miliale și activități independente. 
Din totalul operatorilor economici 
înregistrați, cca. 30 la sută și-au 
încetat temporar sau definitiv

activitatea. Ca profil de activitate, 
90 la sută din întreprinzătorii 
orăștieni fac comerț, 15 la sută 
prestează diverse servicii, în 
timp ce doar 5 procente din ei au 
activități de producție. Se mai 
poate constata o scădere a 
apetitului de a face afaceri “la 
lumina zilei". Dacă în anii 1993- 
1995 se înregistrau 40-50 de 
firme lunar, astăzi, în același 
interval de timp, numărul noilor 
întreprinzători nu depășește 
cifra 10. Mulți din cei care în
treprind se feresc de preve
derile legale privind achitarea 
taxelor și impozitelor, preferând 
“underground"-ul evaziunii fis
cale sau prestând activități ne
înregistrate. Deși gradul de co
lectare e ridicat, sumele prele
vate la buget în valoare reală 
sunt din ce în ce mai mici oglin
dind trendul economic negativ al 
zonei.

Â S-a păstrat 
încrederea în leu

Prin Trezorerie s-au vân
dut la Orăștie, în emisiunile 
trecute și în cea aflată în des
fășurare, peste 1000 de titluri 
de stat a căror valoare depă
șește 2 miliarde de lei. Acest 
lucru dovedește că există încă 
încredere în moneda națională 
și în capacitatea statului de a 
răscumpăra aceste titluri.

Grupaj realizat de 
Adrian SĂLĂGEAN

Familia - prețios sens al 
viețiir

Dumitru Bogdan este un om mic de statură, vânjos, cu 
vorba limpede, deschisă.

- Sunteți din zona Orăștiei?
- Nu, am venit din zona Zalăului - Zălau, cum i se mai spune 

prin partea locului, orașul de la poalele Meseșului. Am venit la 
Orăștie cu mulți ani în urmă unde mi-am alcătuit familia. Am trei 
fete și un băiat. Fetele sunt așezate la casele lor - una la Orăștie, 
a doua la Simeria, iar a treia la Sibișel, comuna Beriu.

- Băiatul?
- Este în Italia.
- Nepoți?
- Patru. Tare ni-s dragi, mai ales neveste-mii, Maria.
- Ce căutați însă la Bucium?
- Păi am vândut apartamentul - ne place liniștea, aerul curat, 

iarba verde. Cu banii de pe apartament am cumpărat o casă în 
Bucium (sat al comunei Beriu - n.n.) în anul 1990. De mult ne 
doream treaba asta și iată că am împlinit-o. Altfel este viața la țară, 
mai bună ca la oraș, la bloc. La țară poți ține un porc, păsări. Nu 
ești toată ziua cu mâna în buzunar, la piață. N-ai vreme să te 
plictisești, că tot timpul ai ceva de făcut, în câmp sau pe lângă 
casă.

- Din ce trăiți, dv și dna Maria?
- Eu am pensie - nu cine știe ce, Maria este șomeră. Cu banii 

ăștia și cu ce mai câștig lucrând pe la oamenii din sat la coasă, la 
sapă ș.a. mai fac un ban. Ne mai ajută și fetele - că nu vin la noi 
cu mâna goală. Ne descurcăm. Sunt bucuros că suntem o familie 
mare și unită. Căci sensul vieții unui om este familia.

Traian BONDOR

Biserica ortodoxă din Bulzeștii de Jos, 
una din cele 6 biserici ale comunei

Foto: Traian MÂNU

CON NEX te cheamă la START

UN START
PENTRU O CURSĂ LUNGĂ

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

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

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

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

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

CONNEX
Viitorul Sună Bine
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“Nu poți face economie 
de piață cu specialiști în 
economia planificată”
Puține au fost ocaziile 

când, umblând în lungul și în 
latul acestui județ, ne-a fost dat 
să întâlnim oameni care să do
vedească într-adevăr că înțe
leg ceea ce înseamnă din 
punct de vedere economic me
diul concurențial, adică atât de 
trâmbițata economie de piață. 
Oameni cu funcții de răspun
dere, șefi și chiar directori de 
întreprinderi dovedesc că nu 
au decât vagi cunoștințe în 
acest domeniu. Situația se da
torează în egală măsură prac
ticii într-o economie socialistă, 
dar și insuficienței în docu
mentarea referitoare la eco
nomia de piață. Pe scurt, se 
știe puțin despre economia 
concurențială, iar specialiștii 
care să-i aplice conceptele 
sunt în formare.

Spre bucuria și admirația 
noastră am întâlnit la Brad un 
om tânăr, dar care s-a dovedit 
pe deplin nu doar în cunoștință 
de cauză în privința economiei 
de piață ci, mai mult, a dovedit 
că știe și cum trebuie să acțio
neze lucrând într-o astfel de 
economie. Cel în cauză este dl 
Dorin Gligor, directorul societății 
de gospodărie locală Acva- 
calor SA Brad.

Chestionându-I în legătură 
cu activitatea de la societatea 
pe care o conduce, dl Gligor 
ne-a răspuns că există destule 
probleme datorate atât unor 
factori obiectivi dar și subiec
tivi, susținând însă că proble
mele sunt cu atât mai complexe 
în cazuri ca acestea când se 
lucrează direct cu oamenii. 
"Vedeți dumneavoastră, comu
nicarea este extrem de impor
tantă. Oamenilor trebuie să ai 
răbdarea să le explici atunci 
când ceva nu merge așa cum

(---------------------------------------Intenție9 
apreciată dar 

refuzată
Un investitor destul de serios, fost 

deputat de Hunedoara, a solicitat Con
siliului local Brad aprobarea conce
sionării unui teren pentru construirea 
unui magazin universal și a unui post de 
radio. Dar în planul urbanistic de detaliu 
al municipiului pentru acel teren este 
prevăzută construirea unui punct ter
mic. Astfel că, deși au apreciat drept 
bună intenția investitorului, membrii 
Consiliului local au refuzat aprobarea 
concesionării acelui teren, propunând 
totuși la schimb alte terenuri pentru 
materializarea investiției.

Autonomie sau 
dictatură?!
Recenta preluare forțată a anga- 

jaților circumscripțiilor sanitar-veterinare 
în personalul primăriilor nu doar că a 
stârnit greva medicilor veterinari, dar a 
și destabilizat multe din bugetele locale. 
Colac peste pupăză “de la centru” s-a 
primit recent și o listă cu tarifele pentru 
activitățile prestate către populație de 
personalul sanitar - veterinar. 
Considerând că unele din aceste tarife 
sunt exagerate, membrii Consiliului local 
Brad au hotărât o reducere destul de 
substanțială a lor.

Opinii diferite
Consorțiul de dezvoltare a zonelor 

miniere Brad - Poiana Ruscă - Altîn Tepe 
Liși propune atragerea și orientarea

trebuie, să le prezinți acțiunile 
tale și să-i faci parte activă a 
procesului.” Una dintre marile 
probleme cu care s-a con
fruntat Acvacalor a fost aceea 
a rețelelor vechi, fapt care a 
condus la pierderi destul de 
însemnate. Ca urmare, s-a luat 
inițiativa ca, la toate scările de 
bloc din municipiul Brad, să fie 
amplasate contoare, pentru ca 
cetățenii să plătească numai 
ceea ce consumă. Această 
acțiune și altele asemănătoare 
au condus la o bună conlucra
re cu asociațiile de locatari. La 
această dată apa potabilă este 
furnizată non-stop în munici
piu, însă în ceea ce privește 
apa caldă lucrurile stau puțin 
altfel. Din cauza datoriilor mari 
de la bugetele locale față de 
Acvacalor (4 miliarde de lei) a 
fost sistată începând din data 
de 19 aprilie furnizarea apei 
calde. "Comparativ cu datoriile 
bugetelor locale și ale SM 
Barza, datoriile populației sunt 
infime și nu constituie un impe
diment în reluarea furnizării 
apei calde."

Am discutat cu dl director 
și despre mfediul economic în 
care își desfășoară activitatea 
societatea Acvacalor, ideea 
esențială fiind aceea că nu se 
poate face abstracție de ceea 
ce se întâmplă în jur. Oricum 
vor mai trece câțiva ani până 
când o nouă generație de spe
cialiști va putea prelua condu
cerea, fapt care ar influența în 
mod pozitiv activitatea econo
mică în ansamblul ei în Româ
nia. "Nu poți face economie'de 
piață cu specialiști în economia 
planificată”, a concluzionat dl 
director Dorin Gligor.

Andrei NISTOR

investițiilor spre aceste zone miniere 
defavorizate și valorificarea fondurilor 
alocate domeniului minier de diferite 
organisme financiare internaționale. 
Apreciind drept oportună o colaborare 
cu acest consorțiu, Aurel Benea, pri
marul municipiului Brad, a propus în 
două rânduri Consiliului local afilierea 
localității la acest organism. întâi în șe
dința din luna aprilie consilierii au refuzat 
afilierea motivând că pentru serviciile pe 
care le va face concret acest consorțiu 
nu merită să se plătească nici măcar 
taxa de afiliere. Apoi, în ședința din luna 
mai, consilierii au considerat că respec
tivul consorțiu nu a oferit destule amă
nunte în legătură cu obligațiile și bene
ficiile ce se vor putea naște dintr-o po
sibilă colaborare și au refuzat din nou 
afilierea la amintitul consorțiu. întrebarea 
e de ce primarului i se pare oportună 
afilierea la acest consorțiu iar consilie
rilor locali nu?!

Ajutoarele 
sociale plătite 
pejumătate
Din cauza sărăciei bugetelor locale, 

plata sumelor către cei care beneficiază 
de ajutoare sociale a constituit o pro
blemă delicată pentru multe primării. La 
Brad, bugetul local a permis achitarea în 
data de 8 iunie a.c. a unei sume de 50 la 
sută din cuantumul ajutoarelor sociale 
stabilite pentru luna martie. Obișnuiți cu 
puțin, beneficiarii acestor indemnizații au 
fost mulțumiți că au primit măcar acești 
bani. Ne întrebăm însă ar fi oare mulțumiți 
parlamentarii (care au votat Legea aju
toarelor sociale) dacă ar primi salariile cu 
două luni întârziere și doar pe jumătate?!

C. MARiNUȚ

Activitate bogata la
Clubul Copiilor

Conform afirmațiilor dlui Nicolae Iga, 
directorul Clubului Copiilor din municipiul 
Brad, activitatea din ultimele luni a insti
tuției pe care o conduce a fost foarte bo
gată. Au fost organizate o serie de con
cursuri la care Clubul a participat și a câști
gat premii însemnate.

Echipajele de aeromodelism au parti
cipat la cupa "Someșul” de la Satu-Mare, 
clasându-se la general pe locul IV. La cupa 
"Crisius” organizată la Chișineu-Criș s-a 
obținut locul II pe echipe, iar la Festivalul 
Zmeielor de la Băișoara, jud. Cluj, a fost 
obținut locul I pe echipe. Cea mai recentă 
participare este cea de la Memorialul 
"Aurel Vlaicu” unde a fost obținut locul I pe 
echipe. Tot în domeniul competițional tre
buie amintită și Cupa Primăverii din luna 
martie unde au participat reprezentanți ai 
cluburilor din județele Hunedoara și Alba.

La Automodele a foât organizat "Raliul 
primăverii” cu ocazia zilei de 1 Iunie. Membrii 
cercului "Prietenii naturii” au organizat și ei un 
concurs dedicat lunii pădurii, sub egidp "Pro
tejați pădurea!” Concursul a fost organizat 
împreună cu Ocolul Silvic Brad. De ase
menea a fost organizat un concurs dedicat 
Zilei mondiale a mediului, concurs cu tema

"Protecția mediului în România" în colaborare 
cu Agenția județeană de Protectie a Mediului. 
Acest concurs a fost sponsorizat de către 
Asociația Ecologistă "Pro Apuseni" din Brad 
care a fost și unul dintre organizatori. Și, 
rămânând în domeniul sponsorilor, dl director 
Iga a ținut să mulțumească în mod deosebit 
societății comerciale RoStyle Di Memola 
Natale SRL care a sponsorizat cu fonduri 
însemnate activitatea Clubului.

De altfel, din sponsorizări s-au obținut 
până acum aproape 3 milioane de lei, 
bani care au fost folosiți în exclusivitate 
pentru deplasările echipelor la concur
surile din țară.

La Clubul Copiilor din Brad funcționează 
în acest moment 6 cercuri. Sunt 53 de grupe 
pe 20 de profile, numărul copiilor fiind de 
760, de la preșcolari până la elevi de liceu. 
Cursurile sunt gratuite, Clubul fiind în conti
nuare în directa subordine a Inspectoratului 
școlar județean. Unul dintre cele mâi de 
succes cercuri care ființează de puțină vre
me este cel de pictură pe sticlă. în ultima 
săptămână de școală va fi organizată o ex
poziție la Casa de Cultură, unde vor fi ex
puse peste 40 de lucrări realizate de copii.

A. NISTOR

Muzeul aurului din Brad, locul unde se păstrează comorile mineritului din zona
Bradului și din țară

Foto: Traian MÂNU

LA PLITA IMPOZITELOR - POPULAȚIA 
MAI CONȘTIINCIOASĂ DECÂT AGENȚII 

ECONOMICI
Anul 1999 a însemnat escaladarea 

fiscalității, dorința ministrului finanțelor 
Decebal Traian Remeș de a scoate 
bani și din piatră seacă născând noi 
impozite, atât pentru populație (pe clă
diri și terenuri), cât și pentru agenții 
economici (taxa pe scaun, taxele pe 
alcool și tutun etc). Acest lucru coro
borat cu degringolada economică și cu 
sărăcirea accentuată a populației a 
avut la început un efect tocmai invers 
decât cel scontat, încasările la bugetul 
statului și la cele locale fiind foarte 
slabe. între timp lucrurile au intrat cât de 
cât pe un făgaș normal, în ciuda greu
tăților agenții economici dar mai ales 
populația achitându-și impozitele.

După cum ne-a informat dna Ro
xana Gîrbea, director al Administrației

Ocolul Silvic Brad aftainistreaza
20.000 ha de pădure

Mai bine de 20.000 de ha de 
pădure intră în administrarea Oco
lului Silvic Brad, suprafața respec
tivă fiind împărțită pe teritoriul a 7 
localități. Conform afirmațiilor dlui 
Aurel Barna, șeful Ocolului, 3000 
de m3 de masă lemnoasă au fost 
exploatați în acest an în regie pro
prie. Conform legilor proprietății, 
2000 de ha de pădure au fost retro
cedate foștilor proprietari de drept.

Una dintre cele-mai spinoase 
probleme cu care se confruntă cei 
28 de pădurari este aceea a fur

Financiare Brad, la 31 mai nivelul de 
încasare a impozitelor în zona Brad era 
destul de bun. Populația plătise 46 la 
sută din impozitele pe clădiri și terenuri 
și 60 la sută din impozitul pe mijloacele 
de transport, în vreme ce agenții eco
nomici achitaseră doar 10 la sută din 
impozitele pe care le datorează. în plus, 
aprecia interlocutoarea noastră, după 1 
iunie s-a constatat un aflux al populației 
pentru plata impozitelor, achitarea inte
grală până la 15 iunie însemnând și o 
reducere cu cinci la sută a impozitelor 
pe clădiri și terenuri. Și totuși, dacă anul 
trecut s-a încasat 96 la sută din im
pozitele datorate bugetului local, în 
acest an e foarte probabil ca nivelul 
încasărilor impozitelor să fie mai slab.

C. MARiNUȚ

tului de masă lemnoasă, lucru 
datorat în bună măsură faptului că 
nu se poate asigura cu eficiență o 
pază corespunzătoare a pădurii. 
Una dintre activitățile de bază ale 
Ocolului este aceea de reîmpă- 
durire, deși 80% din suprafața tă
iată este regenerată în mod na
tural. Pentru buna desfășurare a 
acestor activități au fost angajate 3 
echipe de muncitori din Mara
mureș, fiecare echipă fiind 
compusă din 8 muncitori și 4 cai. 
(A. NISTOR)

In anii precedenți luna 
iunie era printre cele 
mai favorabile comerțului cu 

carte. Se știe că în această 
perioadă fiecare școală era 
preocupată de achiziționarea 
cărților pentru premiile oferite 
elevilor. Probabil mult prea 
ocupați cu acțiunile greviste 
din învățământ, cadrele di
dactice au cam uitat că cei 
mai buni elevi la învățătură 
merită totuși o recompensă, 
fie chiar simbolică, în limita 
posibilităților financiare.

La Brad, librăriile doldora 
de cărți, rechizite și jucării își 
așteaptă cumpărătorii. Cum 
până la ora actuală condu
cerile instituțiilor școlare nu 
s-au prezentat pentru a soli
cita fondul de carte destinat 
premiilor, realizările librăriilor 
sunt slăbuțe. "Aprovizionarea 
făcută de Bibliofor de două 
ori pe săptămână este 
diversificată. Oferim cititorilor 
atât cărți de specialitate, ma
nuale școlare cât și beletris
tică, filosofie, SF-uri, cărți 
pentru copii. Recent, am primit 
câteva cărți pentru copii 
foarte interesante și plăcut

Librării bine 
aprovizionate, 
cumpărători 

puțini

copertate, apărute la editura 
Vizual. Prețurile practicate 
sunt acceptabile, însă pute
rea de cumpărare a scăzut 
teribil de mult. în aceste con
diții clienții sunt mai numeroși 
în zilele de salarii ori în cele 
de sărbătoare", mărturisea 
dna Elena Pauliuc, șef uni
tate la Librăria nr. 14, Brad. 
Rafturile amenajate cu bun 
gust etalează o abundență 
de articole din gama rechi
zitelor școlare, articole de 
papetărie, dar și mărfuri in
dustriale, jocuri și jucării. De 
curând la această unitate s- 
au adus cărți în valoare de 
87 milioane de lei. Cele mai 
solicitate se dovedesc a fi 
cărțile de specialitate, dicțio
narele, romanele de dragos
te și cele de aventură, dar și 
operele istorice și literare.

Librăria nr. 15 Brad apar
ținând tot de Bibliofor este 
situată într-un vad comercial 
mai slab, fiind mai puțin apro
vizionată decât precedenta. 
“Funcționând într-un spațiu 
mai restrâns, librăria nu poa
te adăposti un volum prea 
mare de marfă, astfel că 
avem câte puțin din fiecare 
gamă de articole. Produsele 
pe care le avem sunt diferite 
de cele de la Librăria nr. 14. 
Ne-am profilat îndeosebi pe 
ceea ce are mai mare tre
cere în rândul cumpărătorilor 
și anume manuale școlare, 
articole de papetărie și in
dustriale. Foarte atrăgătoare 
sunt cărțile din editura Aquila, 
însă sunt mai greu accesibile. 
La fel sunt și cărțile de bu
cătărie (27.000 lei), cele care 
privesc aspectul femeii mo
derne (8.000-13.000 lei) și 
cele de cultură generală 
pentru copii (peste 100.000 
lei)”, spunea dna Eleonora 
David, vânzătoare.

Din nefericire, și aici car
tea este mai puțin solicitată 
ca urmare a slabei puteri de 
cumpărare, dar și a lipsei de 
interes. Ca peste tot în uni
tățile comerciale, cumpărătorii 
intră, se uită, lasă cartea jos 
și... pleacă.

Cristina CiNDA
—■ - - - - --------
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CĂLI1MELCU - 1OO DE /MMI DE LA
• >
1 Autoritate necontestată oficial în vremea dictaturii comuniste,
1 dar “săpată” sârguincio.s de câțiva cârcotași de profesie, George 
J Călinescu a continuat să ocupe locul care i se cuvine de drept 
, între personalitățile culturii române. După 1989, democrația a 
, ridicat însă bariera libertății de exprimare, drept urmare
■ contestatarii săi și-au unit glasurile într-un fel de cor al frustraților,
• chiar dacă nici unul dintre ei nu era în stare să așeze altceva în
• locul impunătorului edificiu ce urma să fie demolat. Denigratorii
• săi, nu întotdeauna apți să cuprindă dimensiunile genialității
• călinesciene, se simțeau ofilindu-se prostește în apropierea unei 
B personalități dominatoare în teoria, critica și istoria noastră 
, literară în a doua jumătate a secolului douăzeci. Pentru că din 
i oricare parte am privi lucrurile și cu oricât de rece simț critic,
■ genialitatea lui Călinescu nu are cum să fie diminuată de 
i considerații emanate de... reconsiderări. Acum, în preajma
• împlinirii unui secol de la nașterea sa - George Călinescu s-a 

născut la București, la 19 iunie 1899 -, o liniște suspectă bântuie

iM/MfTERE
ROXANA SICOE-TIREA, 
DOUĂ PREMII LA POEZIE

prin presa noastră literară în legătură cu această aniversare 
care, în mod cât se poate de logic, ar trebui să constituie un 
moment polarizator cel puțin în publicistica literară actuală. în 
aceiași firesc al lucrurilor s-ar fi înscris și retipărirea unor sau 
chiar a întregii opere călinesciene începând' sau încheindu-se 
cu Istoria literaturii române, capodoperă care anulează din start, 
cel puțin deocamdată, orice altă creație de gen. Adevărul este 
că, în realitate, nu există o preocupare susținută de reeditare a 
clasicilor în ediții complete. Cu atât mai puțin în cazul lui Călinescu. 
Multe edituri, foste de stat, ajutate direct sau indirect de către 
stat, nu prididesc să publice mulțimi de volume cuprinzând 
literatură de calitate îndoielnică, de cele mai multe ori trădând 
astfel interesele reale care stau la baza ieșirii acestora în lume, 
în acest context, în mod evident, Scrinul negru, Bietul loanide, 
Enigma Otiliei sau versuri semnate de Călinescu nu au loc să 
vadă lumina tiparului...

Dumitru HURUBĂ

Genialul cărturar care a fost 
CĂLINESCU, și care va rămâne 
în cultura română ca unul dintre 
marii ei ziditori, a fost și ca om o 
individualitate cu totul originală, 
la care o contribuție esențială a 
avut inegalabila-i voce. Cei care 
l-au cunoscut, care i-au fost 
apropiați, care au avut privilegiul 
de a-l asculta și de a se simți 
importanți în prezența lui, depun 
mărturie pentru posteritate prin 
mărturii importante, interesante 
și, nu în ultimul rând, despre 
OMUL Călinescu. Pentru 
frumoasă, necesară și pioasă 
aducere, voi cita aducerile 
aminte ale câtorva personalități 
din cultura și literatura română 
legate de personalitatea celui de 
la a cărui naștere comemorăm 
la 19 iunie împlinirea unui 
veac...

Perpessicius: "Sub blana 
de lup, în care-i plăcea, din când 
în când, să se machieze, omul 
tăinuia o inimă de aur. în fond 
era un sentimental refulat...”

Adrian Marino: "Era marea 
satisfacție a existenței sale când 
descoperea valoarea, 
originalitatea, ineditul autentic pe 
care le gusta cu o capacitate 
enormă de entuziasm”.

ALBIM
©MULooo

9

George Muntean: “...Pot 
afirma, fără nici o urmă de 
metaforism, că l-am ascultat (...) 
pe Costin și Neculce, pe 
Cantemir și Heliade, pe Eminescu 
și Hașdeu, pe Maiorescu și lorga, 
pe Creangă și Caragiale, pe 
Sadoveanu și pe Pârvan. Dar pe 
cine n-am ascultat? Marele 
profesor nu-i evoca, îi trăia în 
chipul cel mâi concret și complex 
pe toți, revelându-i și revelându- 
se într-o nestingheritoare 
simultaneitate”.

Chițimia: “G.
Călinescu n-a fost un om de poză 
rigidă: poanta sau anecdota, 
buna dispoziție se manifestau la 
cursurile universitare, în 
conferințele publice, în ședințele 
de lucru ale institutului. A fost un 
om cu inima caldă și n-a purtat 
ură nimănui (...) A tunat și a 
fulgerat uneori ca Zeus, dar n-a 
trăsnit pe nimeni, chiar dacă unii 
s-au speriat”.

Ovidiu Papadima: "Era în 
omul acesta care trăia atât de 
izolat o infinită sete de prietenie,

de afecțiune pură, neîntinată de 
senzualitate, - care se îndrepta 
mai ales spre oamenii mai tineri 
decât el, într-un amestec ciudat 
de sentimente paterne și 
amicale”.

AL Rosetti: “Cu firea lui de 
artist, G. Călinescu știa să creeze 
atmosferă de sărbătoare și de 
chietitudine care te cuprindea 
încă înainte de a pătrunde în 
căsuțele luminate feeric din 
fundul grădinii sale”.

Nicolae Manolescu: 
"Există o schiță - a lui Jiquide, mi 
se pare - care înfățișează pe 
unul din eroii Scrisorii pierdute 
ținând un discurs: Călinescu 
împrumuta, desigur conștient, 
poziția aceluia! Vocea urca 
foarte cântată, când ideea 
trebuia să se înfigă în minte ca 
un semn de exclamare sau de 
întrebare, apoi cobora, la fel de 
cântată, prelungindu-se, ca un 
ecou, dincolo de punctul final, 
vibrând încă o secundă sau 
două, ca și cum ar fi căutat o 
stabilitate în această suspensie 
gravă”.

Serban Cioculescu:
9

"Fără a fi câtuși de puțin 
cabotin, - trist apanaj al celor 
lipsiți de har, - George 
Călinescu era bucuros să se 
simtă privit și consimțea să dea 
spectacolul unei personalități 
multiple, în plină desfășurare (...) 
Vrăjea cu privirea, cu jocul 
mâinilor, cu timbrul său cantabil, 
de școală italiană, ca și spiritul 
său fecund și paradoxal”.

Cornelia Ștefănescu: 
"Era de o gingășie extremă, 
încerca o amărăciune adâncă 
ori de câte ori umoarea, de care 
era conștinet ca de o infirmitate, 
lua o întorsătură cu efecte 
neașteptate, echivalând cu o 
catastrofă".

' Dinu Pillat: "Ca
interlocutor intim, G. Călinescu 
era de-a dreptul amețitor. Cu el 
nu numai că nu puteai să 
deschizi gura, dar de la un 
moment dat nici nu îți mai venea 
să spui ceva mulțumindu-te să 
asculți cu interesul prins până 
la tăierea răsuflării intelectuale”.

Dumitru HURUBĂ

♦ Pentru a doua oară, în 
decurs de doi ani, Premiul I la 
Concursul internațional de creație 
literară organizat la Paris de Liga 
Europeană pentru Drepturile Omului 
pe tema ‘‘Universalitatea drepturilor 
omului" a fost atribuit tinerei poete 
devene, Roxana Sicoe-Tirea. Un 
succes pentru care creatoarea merită 
sincere felicitări. Premiul va fi remis, 
probabil, autoarei prin corespondență.

+ Aceeași poetă Roxana 
Sicoe-Tirea a obținut în această 
perioadă un al doilea Premiu I pentru 
poezie la Concursul "Tinere condeie" 
găzduit de Capitală.

+ Cele două premii vin să 
confirme calitatea unei creații unanim 
apreciată ca una de profunzime, 
extrem de viguroasă, probată și de 
volumul editat în 1996. (M.B.)

Premieră teatrală comemorativă

BUNEI SPERANȚE” 
LA TEATRUL “LD. SÎR^U”

PETROȘANI
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B»rezentă în juriul 
4' concursului de muzică 

pop “Noul val”, desfășurat la 
Complexul Strei, Corina 
Chiriac s-a întâlnit cu presa, 
răspunzând cu amabilitate, cu 
umor și cu sinceritatea-i 
cunoscută foarte
numeroaselor întrebări. 
Spicuind din răspunsuri 
(spațiul nu îngăduie redarea 
integrală a discuției), se poate 
schița o încercare de portret 
a artistei care debuta cu trei 
decenii în urmă la “Steaua fără 
nume”.

Aflată într-o ipostază mai 
puțin obișnuită - era pentru a 
treia oară într-un juriu - și nu 
în cea de solistă, s-a străduit 
să se lămurească asupra 
potențialului artistic al 
concurenților. Consideră că 
avem un popor talentat și de 
aceea nu e de mirare că apar 

I tinere talente. Ca artist cu 
multiple preocupări - solistă 
vocală care a studiat și un 
instrument muzical, actriță - îi 
felicită pe tinerii care iau lecții 
de muzică, fac școli populare 
de artă, cultura muzicală 
fiindu-le utilă în viață chiar 
dacă îmbrățișează alte 
meserii.

Dacă la întrebarea “ce 
șlagăre ne pregătește" 
răspunsul a fost "no 
comment”, la cea privind 
planurile de viitor a mărturisit: 
“Am unul extraordinar: să 
supraviețuiesc artistic!” în 
paralel, în calitate de 

‘ colaborator permanent

UNESCO, ca expert asociat al 
comisiei naționale adună 
informații artistice despre 
desfășurarea divertismentului 
românesc. Ca cineva care 
privește fenomenul din interior 
nu ca spectator intenționează 
să dea comisiei o bază de date 
pentru niște posibile proiecte. 
De aceea este interesată să 
mai participe și în alte jurii spre 
a-și forma o idee, în această 
privință aflându-se abia la 
început de drum.

Amintiri frumoase? "Foarte 
multe. Mi-aduc aminte de multe 
spectacole, festivaluri. Chiar 
dacă n-am luat premii m-am 
zbătut mult pentru ele”, pentru 
că venea dintr-o țară fără 
impresariat, fără asistență sau 
alt personal auxiliar. Dar 
aprecierile publicului sau 
organizatorilor au făcut-o să se

bucure și să ignore condițiile 
vitrege în care evolua. A reușit 
acest lucru pentru că a avut 
puterea să considere o 
pierdere ca o victorie, a avut 
încăpățânarea necesară 
învingătorilor, dublată de 
flexibilitate și nervi tari. “Căci nu 
se rupe ceea ce e flexibil, dar 
dacă ești fix te spargi la primul 
obstacol”. A mai avut tăria să- 
și accepte lipsurile și 
cunoscându-se bine a știut ce 
să evidențieze și ce să 
ascundă. “Probabil trebuie să- 
ți fileze și o lampă -remarca nu 
fără umor - dar asta nu-i o 
meserie pentru funcționari. E 
pentru cineva care crede că 
poate să zboare”.

Corina Chiriac își dorește 
un turneu pentru ca publicul 
s-o revadă iar cei ce n-o știu 
s-o cunoască. Dar nu

disprețuiește nici aparițiile 
pe stadioane, nunți, tăiere 
de moț sau botezuri unde 
lumea se bucură de un- 
interpret. Se întâmplă asta 
în toată lumea iar la noi este 
salutar acest lucru pentru că 
oricum oamenii nu mai merg 
la spectacole, unii pentru că 
nu au bani, alții pentru că au 
prea mulți. Visează și să-și 
modernizeze șlagărele de 
ieri fără ca acestea să-și 
piardă parfumul și se 
gândește în acest sens să 
apeleze la una sau mai 
multe persoane (ca să "nu 
sune la fel"), tineri cu 
educație muzicală clasică, 
compozitori din familii cu 
tradiție muzicală.

Viorica ROMAN

La 80 de ani de la 
nașterea lui Ion D. Sîrbu 
(1919, la Petrila) și la 10 ani 
de la trecerea sa în eternitate 
(1989), teatrul dramatic ce îi 
poartă numele aduce pe 
scenă, în premieră, una dintre 
cele mai reprezentative piese 
ale dramaturgului.

Piesa “Arca bunei 
speranțe” este, așa cum 
afirmă teatrologul N. 
Carandîno, “o parabolă 

dramatizată", pe care autorul 
o subtitrează “dramă în trei 
acte”, precizând, totodată, că 
“acțiunea se petrece în zilele 
noastre, la prora (sau pupa) 
unei imense corăbii”, care 
este Arca Iu Noe. Acțiunea . 
piesei se petrece pe o arcă 
“vas ultramodern”, amestec 
de transatlantic și distrugător, 
având la bord atât personaje 
biblice: Noe, soția sa Noa și 
fiii lor: Sem, Ham, lafet, darși 
din afara Bibliei, pe Ara, 
simbolizând Femeia ce 
procreează, și Protos, simbol 
al unei trepte viguroase în 
ascensiunea omului. Ara este 
luată în Arcă, spre a da 
naștere unui copil, după ce va 
opta ca unul din fiii lui Noe să- 
i fie soț. “Cu această 
importantă obligație de a 
opta începe conflictul, drama”
- afirmă același N. Carandino. 
Orgoliile masculine ale celor 
trei se confruntă dramatic, în 
cele din urmă fiind ales lafet, 
boemul, suflet bun și generos. 
Triumful acestuia declanșează 
însă mânia lui Sem - un egoist 
dornic de putere - și a lui Ham
- tehnocratul rece, care îl ucid

pe fericitul ales. Astfel dispare 
lafet, simbol al virtuților 
umaniste, provocând 
exclamația-rugăciune a 
Femeii Ara: “Cerule, oameni 
buni, salvați sufletele noastre...” 

Pretențioasă ca text 
dramatic, piesa s-a constituit 
într-un spectacol reușit ca 
montare scenică, realizată 
inspirat de regizoarea Zoe 
Anghel Stanca, în scenografia 
modernă, sugestivă semnată 
de Elena Buzdugan.

Convingători, la modul 
salutar, au fost în rolurile 
interpretate Rozmarin Delica, 
ce a realizat pe Noe, Francisca 
Chorobea (Noâ), căreia rolul i 
s-a potrivit ca o mănușă, 
precum și Boris Melinti (Sem), 
Dorin Ceagoreanu (Ham), 
Radu Jurj (lafet), ce și-au 
susținut rolurile cu dăruire și 
probitate profesională.

îndrăzneață și reușită această 

premieră comemorativă a 

Teatrului dramatic “I.D. Sîrbu”, 

cu atât mai mult cu cât incitantul 

text dramatic a fost savurat 

scenic, încă din 1970, când a 

fost jucat pe scena Teatrului 

Tineretului din Piatra Neamț- 

constituind debutul dramaturgie 

al autorului, după care a 

cunoscut spectaculoase 

montări scenice la teatrele din 

Timișoara, Craiova, Oradea, la 

Teatrul de Comedie București, 

Teatrul Evreiesc București, iar 

în străinătate la teatrele din 

Lodz, Pardubicze, Helsinki, 

Atena.
Petrișor CiOROBEA
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ORGANIZAȚIILE 
PENSIONARILOR

AMENINȚA CU 
IEȘIREA ÎN 

STRADĂ
Organizațiile centrale 

ale pensionarilor din 
România amenință cu 
declanșarea unor ample 
acțiuni de protest dacă nu 
vor fi rezolvate revendi
cările lor referitoare la 
indexarea pensiilor, astfel 
incăt rata inflației să fie 
acoperită integral, au 
declarat, într-o conferință 
de presă, liderii acestor 
federații. “In condițiile în 
care până în luna august 
1999 nu se va face reajus
tarea indexării pensiilor cu 
un procent care să acopere 
integral rata inflației și nu 
va fi elaborat un act 
normativ care să asigure 
până la sfârșitul anului în 
curs actualizarea tuturor 
categoriilor de pensii, 
pensionarii vor trece, în 
Capitală și în județe, pe 
lângă pichetarea prefectu
rilor, a Ministerului Muncii, 
Ministerului Sănătății și 
Guvernului, și la organizarea 
unor mitinguri și marșuri de 
protest în întreaga țară”, a 
afirmat Dumitru Ștefănescu, 
vicepreședintele Uniunii 
Generale a Pensionarilor 
(UGPR).

Pensionarii reclamă 
situația gravă în care se află 
această categorie defavo
rizată și “indiferența" cu 
care Puterea o tratează, 
precum și faptul că, numai 
în primele luni ale anului 
curent, puterea de 
cumpărare a pensiilor a 

^căzut cu 12,7 la sută.

(r

SC COMAT SA DEVA
cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr. 5 
organizează LICITAȚIE PUBLICĂ 

în vederea vânzării următoarelor mijloace 
fixe:

O Autocamion Saviem 7,5 to
O Autoutilitare TVD 14 F - 1,2 to - 2 buc. 
Licitația va avea loc la sediul societății în 

data de 5 iulie 1999, ora 10. Licitația va fi 
deschisă (cu strigare).

Garanția de participare la licitație este de 
100.000 lei pentru fiecare mijloc fix licitat și 

se va depune la casieria unității până la 
data și ora începerii licitației.

în cazul neadjudecării tuturor mijloacelor 
fixe, se organizează o nouă licitație în data 

de 12 iulie a.c. la aceeași oră. 
Informații suplimentare la tel. 092 - 

307325 sau la sediul firmei.
țț

Vineri 
18 iunie 
TVR I

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 
TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Căsuța din prerie (s/r) 
13.00 Conviețuiri 13.30 De la 
lume adunate... 14.10 Santa 
Barbara (s) 15.00 Ecoturism
15.30 Emisiune în limba 
germană 17.00 Ceaiul de la ora 
5... 19.00 Jumătatea ta (cs) 
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. 
Ediție specială 22.00 Iubire 
pătimașă (dramă Italia 1995, p. 
III) 23.30 Jurnal de noapte. 
Sport

TVR 2
9.00 Lumină din lumină (r) 

10.10 Integrale (r) 12.00 Cu 
ochii’n4 (r) 13.00 Rebelul (s)
14.30 TVR Cluj-Napoca 15.10 
Limbi străine pentru copii. 
Italiană. Engleză 15.35 Sailor

Expert Center.
Experții recomandă 

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

*Pr1m« |d a tralipmzacaa luni |l numai pantru larvlcllla vocale. •"FMrtTVA, In limita «tocului dliponlbll,numai • | 
laCONNEX. ‘“Excaptlnd tatafonul Motorola D520

DEVA, Bd Decebal, Bl. R, Parter 
■W. 054-222.999

CC®?, 
PUBLICITATE

LIEER"

ANUNȚ PUBLICITAR
pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE 

(clauză de preemțiune)
FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în 

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în 
conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 

și HG 55/98, modificată și completată cu HG nr. 361/ 98, 3,051% din acțiunile Societății Comerciale 
“AMBASADOR” ■ SA, cu sediul în Brad, str. Avram lancu, nr. 21, bl. 43, județ Hunedoara, cod fiscal R 
7392661. număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/357/ 1995, având:

Obiectul principal de activitate: comerț cu amănuntul produse alimentare
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 73.451 mii lei. 
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998): 1.278.296 mii lei
Pierdere realizată în 1998: 108.575 mii lei
Structura acționariatului la data de 6.04.1999 este:

Moon (d.a) 16.00 Grecia (s)
16.45 Santa Barbara (s) 17.30 
Polo Preliminariile CE 18.30 
Universul cunoașterii (do) 
19.10 Arhive românești 19.50 
Dreptul la adevăr 20.20 Căsuța 
din prerie (s) 22.45 Prietenul 
nostru comun (s)

ANTENA 1
6.45 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.20 Cafea de 
parfum de femeie (s) 11.30 
Brigada mobilă (r) 12.00 
Cronici paranormale (s) 13.00 
Știrile amiezii 17.00 Știri 17.25 
Leonela (s, ep. 35, 36) 19.00 
Observator 20.00 Propria lege 
(f. SUA 1995) 21.30
Baywatch Nights (s, ep. 33) 
22.15 Observator 22.45 
Viitorul începe azi (s, ep. 60)
23.45 Annie din Saint Tropez 
(dramă Franța)

prin Gen,£4?

Acționar Nr. acțiuni &
FPS 2241 3,0510
SR PATI BAR - -
AMBASADOR SRL BRAD 54.368 74,0194
PPM 16.842 22,9296
TOTAL 73.451 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 4.167 lei/actiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la vânzare este de 
9.338.247 lei.

Având în vedere prevederile art. 5. alin. 6 din HG 55/1998 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind 
privatizarea societăților comerciale și vânzarea de active modificată și completată prin HG 361/1998 FPS acordă drept 
de preemțiune la vânzarea pachetului de 2.241 acțiuni, reprezentând 3,0510% din total capital social, aferente valorii 
terenului acționarilor existenți proporțional cu procentul din capitalul social deținut de aceștia înainte de majorarea 
capitalului social cu valoarea terenului. în acest caz metoda de vânzare a pachetului de acțiuni scos la vânzare la SC 
AMBASADOR SA Brad pentru această etapă conform Legii 44/1998 și HG 55/1 998 este NEGOCIERE DIRECTA cu 
acționarii existenți care au depus oferta de cumpărare în termen de 30 zile calendaristice de la data prezentului ANUNȚ.

Termenul de depunere a ofertelor este data de 19.07.1999, ora 16, la sediul de mai sus.
în cazul in care nu se exercită dreptul de premțiune sau nu se acceptă termenele și condițiile propuse de Fondul 

Proprietății de Stat, metoda de privatizare va fi LICITAȚIE CU STRIGARE.
FIȘA DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurată zilnic de la Direcția Teritorială a Fondului Proprietății 

de Stat Hunedoara, între orele 8-16, până în ziua precedentă organizării licitației, inclusiv.
Taxa de participare în valoare de 250.000 lei și garanția de participare în valoare de 280.000 lei vor fi achitate la 

casieria vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara sau în contul nr. 5122001 deschis la Trezoreria Statului 
BNR - Deva, cod cont 50555351169.

Documentele pe baza cărora se eliberează FIȘA DE PREZENTARE sunt:
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație și negocierea este obligatorie procurarea FIȘEI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 26.07.1999, ora 12, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara.
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data de 2.08.1999, la 

aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participantii.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura FIȘE DE PREZENTARE și de către alți 

ofertanți în condițiile prezentate mai sus.
Pentru persoanele fizice/juridice străine plata taxei de participare și a garanției de participare se face în contul nr. 

251.121.710.001 de devize convertibile în USD deschis la EXIMBANK, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a 
României la data achitării acestora,

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

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

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

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

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.00 Tânăr și 
neliniștit (r) 11.00 Melrose 
Place (s/r) 11.45 Mercenarii (r)
12.30 Dragul de Raymond (s) 
13.00 Știri 13 05 Legături de 
sânge (r) 14.30 Oglinda 
timpului (s) 15.00 Familia Bundy 
(s) 15.30 Ștrengărița (s) 16.15 
Tânăr și neliniștit (s) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 Aripile 
pasiunii (s, ep. 15) 18.30 Inimă 
de țigancă (s, ep. 13) 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Corbul, 

îngerul negru (s, ep. 12) 21.30 
Sărutul (thriller SUA 1993)

ACASĂ
7.00-12.45 Filme și seriale 

(reluări) 13 30 Maria (s) 14.15 
Cazul reporterului (r) 16.00 
Guadalupe (s) 17.00 Celeste 
se întoarce (s) 18.00 Dragoste 
și putere (s) 18.45 Căsuța 

poveștilor (s) 19.30 Viața 
noastră (s) 20.15 înger 
sălbatic (s) 21.15 Minciuna (s, 
ep. 78) 22.00 Milady (s) 23.00 
Danny Rose (co. SUA 1984)

PRIMA TV
7.00 Ultima ediție (r) 9.00 

Capsula de oxigen 13.00 
Nimeni nu e perfect (s) 14.00 
Jerry Springer Show 15.00 
Pretutindeni cu tine (s) 16.00 
Celebri și bogați (s) 17.00 
Maria Mercedes (s) 18.00 
Știri 18.50 Real TV 19.00 
Camera ascunsă (div.) 19.30 
Viper (s, ep. 47) 20.20 
Alegeți filmul! 21.50 Real TV 
22.20 Știri 23.00 Menajera 
(co. SUA 1990)

HB®
10.00 Echipa de hochei 

(co. SUA 1994) 11.45 Teren 
minat (f.a SUA 1994' 13.30 
Nemesis III (SF SUA 1995) 

J

15.00 Noaptea cea mare (co. 
SUA 1996) 16.45 Muppets 
și Insula Comorilor (co. SUA 
1996) 18.30 Puterea (thriller 
SUA 1997) 20.30 Dr. Jekyll 
și dna Hyde (co. SUA 1994) 
22.00 Zona de impact 
(thriller SUA 1993) 23.45 
Jurnalul Pantofului Roșu (s, 
er.)

PRO TV - DEVA
06.40-07.00 Program co

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

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

Vineri, 18 iunie
O BERBEC
Azi trebuie trecut la fapte, 

așa că nu visați cu ochii 
deschiși. Partenerul vă 
susține și este timpul să 
munciți serios, pentru că ați 
rămas în urmă. Aveți timp să 
vă relaxați după ce vă 
rezolvați problemele.

O TAUR
De ce ți-e frică, nu scapi. 

Astăzi aveți destul de mult 
de lucru la locul de muncă. 
Străduiți-vă să vă îndepliniți 
sarcinile fără alte comentarii, 
situația este și așa 
tensionată.

Z) GEMENI
Până acum ați depus efort 

maxim pentru a realiza tot ce 
v-ați propus. încercați să vă 
dozați energia, pentru a scăpa 
de problemele care vă apasă.

2 RAC
Vă descurcați greu în 

labirintul sentimentelor. Poate 
că acum a fost mai ușor, 
deoarece nu v-ați creat 
complicații. Când însă vă 
jucați prea mult cu focul, 
există pericolul să vă ardeți.

O LEU
Având în vedere faptul că 

succesul în dragoste depinde 
întotdeauna de capacitatea 
de a trezi și a câștiga interesul 
persoanei alese, este clar că 
trebuie să știți care sunt 
lucrurile de care persoana 
respectivă este interesată.

O FECIOARĂ
Pe adolescentele- 

Fecioare naivitatea le poate 
costa, dacă vor să facă 
cumpărături sau dacă 
doresc să se ocupe de 
științe mai deosebite (yoga, 
religii orientale).-Succesele 
răsunătoare se țin lanț până 
la sfârșitul săptămânii.

O BALANȚĂ
Nu știți dacă dragostea 

sau obișnuința e cea care 
vă leagă de partenerul dv. 
Despărțirea e greu de 
suportat, mai ales că totul a 
pornit din ambiția de a dovedi 
cât de mult vă potriviți.

3 SCORPION
Aveți chef din nou de 

aventuri, să faceți ori să 
cunoașteți ceva nou. Totodată, 
însă, sunteți părintele perfect, 
pentru că găsiți cele mai bune 
metode prin care să vă 
abordați copiii.

O SĂGETĂTOR
Nu vă așteptați la un 

sprijin, nici măcar din partea 
celor mai apropiați! Este 
cazul să vă puneți singuri 
ordine în viața personală; 
benefic ar fi dacă ați asculta 
glasul inimii...

O CAPRICORN
Fericirea mult așteptată 

este la un pas de dv., dar nu 
o observați, deoarece 
sunteți pierdut în micile bătălii 
de zi cu zi. Cheful de muncă 
este distrus de micile bârfe 
de la serviciu.

O VĂRSĂTOR
Material, sunteți la pământ, 

deci gândiți-vă bine pe ce vă 
cheltuiți banii. Pe deasupra, 
planificați o investiție mai 
mare, pentru care va trebui 
să iuați și un împrumut.

O PEȘTI
Vă domină pasiuni 

arzătoare. Sunteți capabili să 
cuceriți pe oricine doriți, 
încercați însă să vă păstrați 
rațiunea, pentru a evita 
eventualele dezamăgiri; deși, 
chiar și o deziluzie în dragoste 
e mai acceptabilă decât nimic...

http://www.sof.ro
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ANIVERSARI

• La mulți ani, fericire, să
nătate cu ocazia zilei de naștere 
pentru domnul Ion Ciocăzan, din 
partea prietenilor cei mai 
apropiați, care te iubesc cu 
adevărat. (3847)

• Cu ocazia împlinirii a 75 ani 
și 50 ani de căsnicie a soților 
Zaboș Alexandru și Apollonia, 
din Hunedoara, le urăm “ LA 
MULȚI ANI1’! Un grup de 
abonați fideli ziarului “Cuvântul 
liber" (3017)

4 VANZĂRI
CUM PAR AR

• Vând 1 ha teren cu pădure, 
tel. 621020 (2895)

• Vând 4000 mp teren in
travilan (loc pentru casă). Infor
mații Bîrsău, nr. 84 (3832)

• Vând teren intravilan, Deva, 
str. Zambilei (în spatele fabricii 
de lapte), 1650 mp. Efectuez 
transport marfă, 10 t, tarif rezo
nabil. Tel. 092/341439, 224754 
(9854)

• Vând 20 roiuri albine cu și 
fără lăzi. Informații Cazan Viorel, 
Hondol, nr. 140 (3901)

• Vând teren intravilan, 1200 
mp, în spatele blocurilor din 
Pestișu Mare. Informații tel. 
671682 (3912)

• Vând foarte avantajos în 
Hunedoara, stația Ceangăi, 
apartament cu 2 camere, din 
cărămidă, parter, tel. 223410, 
Hăncilă. (3839)

• Vând casă, Deva, str. Izvo
rului, nr. 11, tel. 232309; 218357 
(3850)

• Vând convenabil spațiu 
comercial, 34 mp, central și 4 
mașini de cusut industriale. Tel. 
213476,626698 (3905)

• Vând garsonieră, ultracen
tral, multiple îmbunătățiri și 
măsuță șah. Tel. 211400 (3904)

• Vând casă, grajd, șură, 
grădină, curte, preț negociabil. 
Informații Hațeg, comuna Bretea 
Română, sat Plopi, nr. 47. 
(6533).

• Vând casă, 2 camere, de
pendințe, grădină, Ostrovul 
Mare. Tel. 094/589187, 044/ 
341719(3913)

• Vând apartament 4 camere, 
în suprafață de 82 mp, se ac
ceptă plata în două rate și matrițe 
aluminiu pentru rame blondei. 
Tel. 717477 (3022)

• Vând (schimb) apartament 
4 camere, cu 2 camere, plus 
diferență. Vând sau închiriez 
spațiu comercial, orice activitate. 
Tel. 221461, orele 17-21. (4386)

• Vând Raba Izotermă, stare 
foarte bună, 10.900 DM. Tel. 
730302 (3829)

• Vând Mercedes Bus 207 
Diesel, 8 + 1 locuri, înmatriculat, 
an fabricație 1987. Tel. 069/ 
214923 (OP)

• Vând microbuz Mercedes 
207 D, Diesel, 16 locuri și micro
buz Ford Tranzit, 9 locuri, 
benzină. Preț 6000 DM, respectiv 
2500 DM. Informații Deva, str. 
Horea, nr. 92, tel. 211856 sau 
216194 (3910)

• Vând mașini înghețată ieftin. 
Tel. 059 341639, 094/171577. 
(2625)

• Vând convenabil 2 Dacii 
1300,1310, numere noi, carte de 
identitate, revizie, toate perfec
tate recent, radiabile imediat. Tel. 
227876 (3856)

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

3,5 tone, AF. 1980. Informații 
Arad, tel. 098/621112, 057/ 
259715. (79)

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

• Societate româno-ita- 
liană vinde utilaje frigorifice 
noi și semiuzate, la prețuri 
avantajoase și în rate. In
formații Sebeș, tel. 058/ 
733796,094/558716 (3723)

• Vând cruci marmură, prețuri 
între 1.200.000 - 1.800.000 iei. 

Deva, A.VIaicu, 99 bis. (2894)
• Vând bibliotecă și colțar. 

Informații tel. 232992, după ora 
17. (3852)

• Vând urgent CD auto, 
Daewoo nou, garanție, boxe mari 
Hi-Fi, 100 W, prețuri avanta
joase. Tel. 213045. (3924)

• Cumpăr talon WV Golf 2, cu 
2 uși, pe benzină. Tel. 224614 
(3911)

• Materiale pentru ame
najări interioare, tavan sus
pendat, cărămizi stică, ghips 
carton, tâmplărie PVC, vată 
minerală, toate din import, la 
Termoprofil Orăștie. Tel. 092/ 
740048 (3741)

• Cumpăr picup obișnuit, în 
stare de funcționare. Tel. 260688 
după ora 18. (3412)

• Vând 10 mc cherestea 
stejar, uscată. Tel. 094/691865, 
Birtin. (3915)

• Vând calculator PC 586, preț 
negociabil. Tel. 620231, după ora 
19. (3914)

• Vând hală producție (de
pozit), buldozer pe șenile. Accept 
schimb auto (variante). Tel. 
213624, seara. (3920)

• Vând chioșc aluminiu 
neamplasat, 16 mp, preț 3000 
mărci. Tel. 713620 (3021)

• Cumpăr cositoare rotativă 
pentru TU 445, tel. 732131 (OP)

SCHIMBURI DE
SSEacui H.TE-P

• Schimb apartament 3 ca
mere, etaj 1 și garaj, zona pieței, 
cu 2 apartamente, a două ca
mere, tot zona pieței, etaj 1. Tel. 
213956 (3902)

• Schimb apartament 3 ca
mere, Constanța, cu similar 
Deva. Informații tel. 217416.

ÎNCHIRIERI

• închiriez spațiu 150 mp, 
Deva, str. Horia, nr. 13, tel. 
215038(3846)

• Ofer spre închiriat 80 mp 
spațiu comercial în Deva, str. 
Horea, nr. 60 împreună cu 
grădină și curte. Informații tel. 
777490, după ora 16. (6534)

• Caut de închiriat apartament 
3-4 camere, mobilat, cu toate 
dotările. Rugăm oferte serioase. 
Tel. 092/665420 (4418)

'i
1FERTE DE 
SERVICII

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

• SC “Continental Turimex” 
SRL Deva angajează personal 
muncitor, specializat în con
strucții. 098/591810, 092/ 
659791

• Angajăm vânzătoare, cu 
vechime de trei ani în domeniul 
alimentar, vârsta maximă 35 ani. 
Informații la tel. 216048, între 
orele 8-16. (2937)

• MERCURY, firmă de cercetare 
de piață, angajează colaboratori 
operatori de sondaj de opinie în 
orașele Deva, Hunedoara, Brad, 
Orăștie. Candidații trebuie să aibă 
obligatoriu telefon și disponibilitate 
de a călători în țară. Cei interesați 
sunt rugați să trimită un CV și o 
scrisoare de intenție doamnei 
Johanna Flangea,fax2113970sau 
pe adresa Vasile Lascăr, nr. 31, 
București, data limită: 01.07.1999 
(cod OSO-06.99). (OP)

DIVERSE

• S C. TRANSSIM S.A. Simeria 
scoate la licitație pentru închiriere 
spațiul comercial “Restaurant 
parc", situat pe str. 1 Decembrie, 
bloc 2, parter. Licitația va avea loc 
în ziua de 28 iunie 1999, ora 12, 
la sediul societății, str. Atelierelor, 
bloc 8, parter. Informații tel. 
261679, orele 9-16. (4430)’

PIERDERI

• Pierdut legitimație de ser
viciu pe numele Labău Mircea. 
O declar nulă. (3024) 

^COMEMORĂRI

• Au trecut 6 săptămâni de la 
plecarea pe ultimul drum a celui 
care a fost

NEGRU TRANDAFIR
născut în satul Godinești, odih- 
nindu-se în locul de veci în cimitirul 
din Călan. Parastasul de pomenire 
20 iunie 1999, la Biserica din 
Călan. Dumnezeu să-l odihnească 
în pace! Nepoții cu familiile lor.

• Pustie îmi esta casa, îndu
rerate îmi sunt zilele, de când, 
în urmă cu doi ani, ai plecat dintre 
noi, suflet blând și de neuitat, 
scumpul meu soț

ADRIAN SIMOC
Te plâng mereu a ta soție Lu- 

creția și îți voi uda mormântul cu 
lacrimi și nu te voi uita în veci. (3907)

• Soțul Aurel, fiul Cosmin și 
nepoata Giuliana cu adâncă 
durere anunță pe cei care au 
cunoscut-o pe

FRĂTILĂ MARINELA/

că în data de 20.06.1999 se 
împlinesc doi ani de când ne-a 
părăsit pentru totdeauna. Nu te 
vom uita niciodată. Comemo
rarea are loc în data de 
20.06.1999, la Biserica din 
Petreni. (3916)

• Având în suflet aceeași 
durere ca în ziua despărțirii, 
soția Elena, fiica Liliana, gine
rele Marcel și nepoții Alin cu 
Roxana anunță că se îm
plinesc 6 săptămâni de la 
dispariția celui care a fost

CORNELANDRAȘ
Parastasul de pomenire va 

avea loc duminică, 20 iunie, la 
Biserica Ortodoxă din Lunca. 
Cât ai trăit te-am iubit, cât vom 
trăi te vom plânge. (3918)

DECESE

• Cu adâncă durere sora 
Hermina, cumnatul Nicolae și 
nepoții Ionel și Miron, cu fami
liile, anunță dispariția, după o 
grea suferință, a celui care a 
fost

IONEL LUCACI
Vei rămâne veșnic în amin

tirea noastră. Dumnezeu să-l 
odihnească. (6535)

• Familia Aron Liviu mulțu
mește tuturor rudelor, prie
tenilor, colegilor jje serviciu 
care au condus pe Oltimul drum 
pe buna noastră soție și mamă

ARON MA'RIANA
care ne-a părăsit prea de
vreme. Dumnezeu s-o odih
nească în pace! Nu te vom uita 
niciodată! (3923)

• Familia îndoliată anunță 
plecarea în lumea celor 
drepți a iubitului nostru soț și 
părinte

ing. STOIAN FLORIAN
în vârstă de 65 ani. Dumnezeu 
să-l ierte de cele ce sunt de 
iertat. înmormântarea va avea 
loc azi, 18.06.1999, ora 12,30, 
în Hunedoara. Odihnească-se 
în pace!

• Suntem alături de familia 
îndoliată la dispariția celui care 
a fost un bun vecin

ing. STOIAN FLORIAN
Transmitem sincere condo

leanțe familiei îndoliate. Fa
milia Rădoane Petru.

Ministerul Industriei si Comerțului
Cu sediul în București, Calea Victoriei, nr. 152, telefoane: 

659.36.33, 659.35.67, fax 212.24.24
Anunță agenții economici certificați conform Ordinului 

comun al MIC, MMPS și MAPPM nr. 20/87/111/1999, publîcat 
în M.Of. nr.69 din 18.02.1999 - Partea I, organizarea 
LICITAȚIEI PUBLICE DESCHISE cu preselecție pentru 
obiectivul “Lucrări de închidere și ecologizare Ia Cariera 
OHABA-PONOR, jud. Hunedoara”. Sursa de finanțare - 
bugetul de stat - alocații bugetare. Persoana juridică achizitoare - 
Ministerul Industriei și Comerțului. Termenul limită de depunere 
a documentelor de participare la licitație: 19.07.1999, ora 9, la 
Secretariatul Direcției Generale Mine-Geologie. Deschiderea 
licitației va avea loc pe data de 19.07.1999, ora 11, la sediul 
Ministerului Industriei și Comerțului. Documentele licitației se pot 
procura de la SC CEPROMIN SA Deva, str. 22 Decembrie, nr.37 
A, Deva, jud. Hunedoara, telefoane: 054/211560; 054/620820, 
054/214892, fax: 054/214663, având valoarea 811.000 lei 
(modalitatea de plată agreată: cash la casieria unității). Pot 
participa la licitație agenții economici care îndeplinesc următoarele 
praguri: experiență generală 15.000 mii. lei; experiență similară 
2.000 mii. lei; capacitate financiară 156 mii. lei; lucrările similare 
fac parte din grupa 3, construcții speciale, industriale.

■

__________ / OFERTĂ I 
(oTh^T SPtC.AU,

BĂNI SAU... GEAM TRAS?
ACUM LE PUTEȚI AVEA PE AMÂNDOUĂ 

CUMPĂRÂND GEAM TRAS DE 4 mm DE LA 
COMAT DEVA.

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

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

PRODUSE PENTRU TOȚI, SERVICII 
PENTRU FIECARE.

ARABESQUE
MATERIALE DE CONSTRUCȚII ȘI FINISAJE

+ PAL melaminat 
+PFL melaminat
* Lambriuri
+Parchet laminat 
*Blaturl bucătării
* Bandă cant 
+PAL simplu 
+PFL dur
+Placaje

Cluj Napoca
Str. Cantonului 30 - Tel./ Fax: (064) 416475

SORTARE PE SEZOANE

COLECTARE 0R1CIMLĂ
NUMAI din orașele mari ale Germaniei șl Olandei 

REDUCERE UE BUN VENIT 3%
cAutAm distribuitori

Depozit Cluj
Sat Vlaha nr. 22 

tel/tax: 064-266.878, 
266.877, 018-591.874

I__________ VINDE:________ ______
CASE DE MARCAT CU MEMORIE FISCALA CARAT1500 ER-l

Casa de marcat cu memorie fiscală CARAT1500 ER~leste destinată pentru 
înregistrarea vânzărilor în toate tipurile de unități comerciale.

Caracteristici:

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

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

articole la restaurante

v Tipărirea aulomalâ a TVA (4 grupe).

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

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

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

PREȚ 400$ +TVA

INFORMAȚII LA TEL: 054-213357, 054-214124SĂU LA SEDIUL SOCIEltll Â

1) Se vinde prin licitație publică AUTOCAMION 
IVECO TIP 240-6x2, relații la telefon 094/636445, 
între orele 8,00-15,00.

2) Se vinde prin licitație publică casa (spațiu 
comercial) situată în com. Boșorod nr. 203, proprie
tatea Iul Neagu Adam și Neagu Cornelia Mihaela.

Relații la telefon 094/636445 și Judecătoria Hațeg, 
Biroul Executorilor Judecătorești, telefon 770922, între 
orele 8,00-15,00.

SPtC.AU
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Manifestare inedită pentru copii
"X

De câteva ori pe an, ia 
Creșa nr. 1 din Gojdu - părinți și 
copii asistă la câte o 
manifestare inedită, pentru că 
niciodată tema ei nu se repetă. 
Cadrele medicale și sanitare, 
personalul creșei își cunosc 
eforturile pentru ca ziua cu 
pricina să fie unică. Și reușesc!

Ambianța în care s-a 
desfășurat manifestarea din 
pragul acestei veri a fost 
deosebită. Părinții o bănuiau 
pentru că în ultima vreme au 
remarcat înnoirile ce s-au 
produs în casa în care le sunt 
ocrotiți copiii. Cu sprijinul 
Primăriei municipiului Deva, 
Spitalul a alocat creșei fonduri 
care au îmbunătățit radical 
interioarele, creând o ambianță 
râvnită de mulți ani. De* la 
linoleumul care imită parchetul 
și mochetele în tonuri ce se 
armonizează cu pereții, la 
perdele - spumă, de la lenjerie 
pentru paturi, hăinuțe pentru 
copii, echipament de protecție 
pentru cadre la TV color pentru 
ca desenele animate să fie cât 
mai atrăgătoare pentru cei mici. 
Frigider, ladă frigorifică,

aragaze, vase de diferite 
mărimi vin în sprijinul bucătăriei.

Așadar, în climatul nou 
creat am asistat la o lecție și la 
o joacă. Lecția a fost pentru cei 
mari, joaca - pentru cei mici. Trei 
subiecte (Fumatul, Insolația, 
Toxiinfecțiile alimentare) a ales 
dna dr. Doina Popescu pentru 
lecția cu părinții și a făcut-o 
atât de atractivă încât aceasta 
s-a transformat într-un dialog 
instructiv pentru toți participant.

Pentru cei mici surpriza a 
fost mare. într-un decor natural, 
pe scena construită cu multă 
ingeniozitate au apărut ... 
păpușile, marionetele.

- Vă rog să nu le criticați 
pentru că nu vin de la 
“Țăndărică”, cere dna doctor, 
iar dna lolanda Theodoru, 
asistentul coordonator, anunță: 
Teatrul nostru de păpuși 
prezintă pentru voi, dragi 
copilași, “Capra cu trei iezi”.

Cam greu au putut fi 
stăpâniți spectatorii de 2-3 
anișori pentru a auzi replicile 
iezișorilor și ale mamei lor. Doar 
apariția lupului îi mai potolește 
pe unii, dar îi agită pe alții dornici

să-l pedepsească. Râul, 
Andreea, Ioana, Viorica, Florin 
și mai ales lonuț sunt numai 
ochi, în timp ce Tudor nu-și 
găsește locul. Și îndată după 
ce s-a auzit: "Am încălecat pe- 
o șa și v-am spus povestea 
așa", mămicile au dat o mână 
de ajutor copilașilor pentru a 
servi și savura tortul - 
surpriză pe care l-a pregătit 
pentru ei personalul creșei. A 
fost momentul în care 
păpușarele - inimoasele 
asistente medicale Virginia 
Rusneac și Corina Vișan ce 
se afirmă și ca neîntrecute 
educatoare - au reușit să se 
strecoare din scenă, 
neobservate de copji. O 
scenă pe care tot dumnealor 
au construit-o și ornat-o, iar în 
ambinața ei au devenit, pentru 
câteva minute, artiste - 
păpușare neîntrecute.

într-adevăr, n-au venit de 
la “Țăndărică”. Dar cu forțe 
proprii, cu multă dragoste și 
har au creat un teatru de 
păpuși pentru păpușile din 
creșă.

Am primit de curând 
la redacție un material 
care conține o 
intervenție a senatorului 
PNL de Hunedoara, dl 
Constantin Blejan, în 
Senat. Intervenția 
respectivă este de fapt o 
întrebare pe care dl 
senator a pus-o minis
trului transporturilor, 
Traian Băsescu, și se 
referă la situația 
drumului care leagă

0 întrebare 
pentru dl 
Băsescu

V-

Lucia LICIU J

Un site despre 
reconstrucția Balcanilor „Patria" - Deva: Triunghiul 

morții (18-24);
„Flacăra" - Hunedoara: A sosit 

poșta (18-24);
„Parâng" - Petroșani: 

cu apa rece (18-21); 
vitregă (22-24);

„Cultural” - Lupeni:

va fi lansat pe Internet
Comisia Europeană și 

Banca Mondială au anunțat 
lansarea a unui site Internet 
comun, cuprinzând
informații cu privire la 
reconstrucția și dezvoltarea 
economică a Europei de 
Sud-Est, precum și un 
registru al donațiilor, 
informează AFP.

Site-ul - care poate fi 
accesat la adresa 
www.seerecon.org - va 
conține informații cu privire 
la Kosovo și țările limitrofe, 
au precizat comisarul 
european responsabil cu 
finanțele, Yves-Thibault de 
Silguy, și președintele Băncii 
Mondiale, James
Wolfensohn, în cadrul unei 
conferințe de presă comune, 
care a avut loc la Frankfurt, 
cu ocazia reuniunii G7 
(Grupul celor șapte state 
puternic industrializate).

Pagina respectivă va 
conține și un calendar al

conferințelor în cadrul 
cărora vor fi examinate 
consecințele economice 
ale crizei din Kosovo, vor fi 
făcute evaluări ale acestor 
consecințe, ale costurilor 
și nevoilor reconstrucției și 
un registru al contribuțiilor 
în care vor fi precizate 
suma și tipul de ajutor 
pentru fiecare țară și 
regiune.

Site-ul, care conține 
deocamdată numai infor
mații de ordin general, va 
deveni complet opera
țional la sfârșitul lunii 
iulie.

Această inițiativă este 
primul pas
deschiderea unui birou 
comun al celor două 
instituții financiare. Acest 
birou va veni în sprijinul 
personalului desemnat de 
cele două instituții să se 
ocupe cu coordonarea 
reconstrucției în Balcani.

Băiatul 
Mamă

Mamă
vitregă (18-21); Drumul oaselor 
(22-24);

„Dacia" - Hațeg: Înfruntarea 
(18-21); Impact nimicitor (22- 
24);

„Zarand" - Brad: Frumoasa 
venețiană (18-21); Astă seară 
dansăm în familie (22-24);

„Patria” - Orăștie: La hotarul 
dintre viață și moarte (18-21); 
Masca lui Zorro (22-24);

„Luceafărul" - Vulcan: Babe - 
Noile aventuri ale lui Babe în 
oraș (18-20);

„Lumina" - Ilia: Sărutul dulce 
al răzbunării (18-20).

Câmpu lui Neag de 
Herculane și a drumului 
Brad-Abrud.

Despre construcția 
drumului care urmează 
să unească Herculane 
de Câmpu lui Neag s-a 
vorbit foarte insistent în 
ultimul timp, aici urmând 
să fie angajați cel puțin 
1500 de șomeri din 
zonă. Din păcate nu s-a 
făcut mare lucru, iar 
răspunsul dlui Băsescu 
către dl senator Blejan a 
fost acela că din data de 
1 august a.c. res
pectivul drum va fi 
declarat drum național, 
iar la 15 august vor 
demara efectiv lucrările 
de construcție. în ceea 
ce privește porțiunea de 
drum care leagă locali
tățile Abrud și Brad, 
drum care necesită 
reparații urgente, dl 
ministru Băsescu a 
spus că se vor 
recondiționa 46 de km 
din acest drum. (A.N.)

\___________ _____________ /

Grupul Școlar 
"Grigore Moisil" Deva 

ANUNȚĂ
Planul de școlarizare pentru anul școlar 

1999 - 2000

■ Clasa a IX-a LICEU
- REAL - Matematică - Informatică 25 locuri
- ECONOMIC - Contabilitate 50 locuri
- ADMINISTRATIV - Lucrător in administrație și

servicii 25 locuri
-TEHNIC-Mecanică______25 locuri

Banul i școala profesională
- Profil ELECTRIC 25 locuri
- Profil MECANIC 25 locuri

IANUL I ȘCOALA COMPLEMENTARĂ 
SAU DE UCENICI
- Profil MECANIC - Instalator instalații tehnico- 

sanitare 25 locuri

cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37/A 
organizează, începând cu data de 

21.06.1999, curs de inițiere în 
utilizarea calculatoarelor IBM-PC. 
Durata cursului este de 5 săptămâni. 

Informații suplimentare Ia telefon 
213915, fax 214718 sau la sediul firmei.

spre
Moară din Ungaria, 30 km de la graniță, 

vă oferă la prețuri convenabile
S
S Griș
S
Relații: tel: 00 - 3662213211 
Fax: 00-3662211710

Făină albă BL 55, Bl 80

Făină de plăcinte

1- consultanță în perfectarea actelor 
înstrăinare imobiliară

2- consultanță juridică în domeniul:
. MAJORARE CAPITAL SOCIAL
. ASIGURĂRI
. CONTRACTE COMERCIALE
. DOSARE CREDIT FINANCIAR Lnr. 1-1991

Pentru colaborare stabiliți legătura cu 
colaboratorii noștri careîși desfășoară activitatea la 
sediul cabinetului situat în DEVA, bd. Decebal, bl. 24 ■ 
parter sau la telefoanele: 215052,230803.

Consideram câ în întreprinderea 
oricărui pas în afaceri, atât ca persoană 
fizică cât și ca persoană juridică, este 
obligatorie o prealabilă consultare juridică, 
pentru evitarea eventualelor riscuri.

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR
DISPONIBILIZATE CARE$1-AU 

ÎNFIINȚAT ACTIVITĂȚI PRIVATE!

SERVICII
GRATUITE!

CAMA STAR COMPANY SRL, ÎN 
CADRUL “PROGRAMULUI DE 
REDISTRIBUIRE A FORȚEI DE 
MUNCĂ”, OFERĂ ASISTENȚĂ ȘI 
CONSULTANȚĂ TEHNICĂ GRATUITĂ 
PENTRU DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII.

VĂ AȘTEPTĂM LA SEDIUL 
NOSTRU DIN DEVA, STR. MIHAI 
EMINESCU, NR. 2 (CLĂDIREA 
FUNDAȚIEI PENTRU TINERET), SAU 
PUTEȚI OBȚINE INFORMAȚII LA 
TELEFON 230717, ZILNIC ÎNTRE 
ORELE 10,00-16,00.

Ministerul Industriei și Comerțului 
cu sediul în București, Calea Victoriei, nr. 152, telefoane 

659.36.33, 659.35.67, fax. 212.24.24,
anunță agenții economici certificați conform Ordinului comun al 

MIC, MMPS și MAPPM, nr. 20/87/111/1999, publicat în MOf. nr. 
69 din 18.02.1999 - Partea I,

organizarea licitației publice deschise cu preselectie pentru 
obiectivul „Lucrări de închidere și ecologizare la Mina Boița - Hațeg, 
jud. Hunedoara.” Sursa de finanțare - bugetul de stat - alocații 
bugetare; Persoana juridică achizitoare - Ministerul Industriei și 
Comerțului. Termenul limită de depunere a documentelor de 
participare la licitație: 19.07.1999, ora 9.00, la Secretariatul 
Direcției Generale Mine-Geologie. Deschiderea licitației va avea loc 
pe data de 19.07.1999, ora 11.00, la sediul Ministerului Industriei 
și Comerțului. Documentele licitației se pot procura de la SC 
Cepromin SA - Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, Deva, jud. 
Hunedoara, telefoane 054/211560, 054/214892, 054/620820, fax 
054/214663, având valoarea 1.436.000 lei (modalitatea de plată 
agreată: cash la casieria unității). Pot participa la licitație agenții 
economici care îndeplinesc următoarele praguri: experiența generală 
35.000 mii. lei, experiența similară 5.700 mii. lei, capacitate 
financiară 3.928 mii. lei; lucrările similare fac parte din grupa 3, 
construcții speciale, industriale.

Regionala CF Timișoara
Cu sediul în Timișoara, b-dul 16 Decembrie 1989, nr.2

Scoate la licitație publică în vederea închirierii: 
spații comerciale, depozite, magazii, terenuri, spații 
publicitare în stații și poduri CF.

Licitațiile vor avea loc la sediul Regionalei CF Timișoara, 
ora 9, la următoarele date: 09.07.1999, 23.07.1999, 
27.08.1999, 17.09.1999, 30.09.1999 și sunt organizate 
pentru următoarele stații CF: Deva, Simeria, Hunedoara, 
Petroșani, Lupeni-Bărbăteni, Vulcan, Subcetate, Zam, 
Păuliș, Lunca, Pricaz, Vata, Ilia, Mintia, Brad, Simeria Triaj, 
Livezeni, Călan, Orăștie, Geoagiu, Mănăștur, Iscroni, 
Dobra, llteu, Baia de Criș și podurile CF ce se intersectează 
cu șoseaua E 70.

Informații la telefoanele PTT: 056/191700 sau 056/ 
191696,191697,191698, interior 2446.
Caietul de sarcini și alte informații privind desfășurarea 

licitației și documentele necesare participării se obțin Io 
sediul Regionalei CF Timișoara din b-dul 16 Decembrie 1989, 
jir.2, cam.76._________________________________________ ,
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