
“ZILELE 1
CULTURII ■

O nouă ediție a 
“Zilelor culturii hune- 
dorene” se desfășoară 
astăzi la Hunedoara și 
Deva, unde are loc, în 
organizarea Asociației 
Hunyadi Jănos, reci
talul de vioară al 
maestrului Ștefan Ruha, 
acompaniat la orgă de 
Ecaterina Botăr. Cele 
două remarcabile mo-

De la o vreme încoace, 
mai ales de când cu 
războiul pe care l-a dus 

NATO cu Iugoslavia, ne-au 
căutat și ne caută tot mai 
mulți diplomați occidentali 
care înainte nu prea aveau 
interese prin Balcani. Cum pe 
mulți i-a apucat subit 
dragostea de această zonă, 
din care face parte și țara 
noastră, fără să fie însă placa 
turnantă a petrolului sau 
drumul mătăsii, cum promitea 
președintele Constantinescu, 
avem mereu parte de oaspeți 
înalți. Important este însă să 
știm cu ce gânduri vin și cu ce 
impresii pleacă.

După cum bine se știe, în 
zilele de 7 ș/ 8 iulie a.c. l-am 
avut prezent în Capitală pe 
secretarul general al NATO, dl

Solana a venit și a plecat

Dar grijile noastre au rămas aceleași
Solana, care din toamna 
acestui an va ceda însă funcția 
altui nou candidat la postul 
respectiv. Ca urmare, la prea 
mare lucru și la promisiuni 
grozave din partea lui nu ne 
puteam aștepta, doar la o 
mângâiere pe creștet. De altfel 
numai așa s-a și întâmplat, în 
afară de niște mulțumiri palide, 
pentru,,solidaritate în momente 
decisive”, adică pentru 
răspunsurile date la cererile 
NATO în vederea ducerii 
războiului pustiitor din 
Iugoslavia, neîntâmplându-se 
nimic spectaculos. Nici un 

cuvânt despre embargo, despre 
pagube, compensații sau altfel 
de sprijin în scopul ieșirii din 
necazurile și suferințele noastre 
zilnice. Așa ne și trebuie din 
moment ce mereu stăm cu 
capul plecat și facem ce ni se 
comandă. în afară de asta ni s-a 
mai recunoscut și,,meritul" de 
lider zonal. în ce constă insă 
această calitate și cine ne mai 
consideră așa nu se știe 
niciodată cu precizie, întrucât 
cam la toate capitolele ne 
găsim undeva la periferia 
clasamentelor, fie ele și numai 
referitoare la țările balcanice.

Amăgirea cu apropierea și 
intrarea în NATO nu ne prea 
ține de foame, deocamdată, mai 
ales că și recolta de cereale din 
acest an se anunță a fi cu 
destule semne de întrebare 
privind acoperirea integrală a 
consumului intern.

Tot cam în aceleași 
coordonate s-a înscris și vizita 
de ieri a ministrului de externe 
german, dl Oscar Fischer. 
După relatările mass-media, 
scopul prezenței sale a privit în 
special posibilitățile de a ne 
apropia cu ce se poate de 
Uniunea Europeană, sondând și 

căile de realizare a unui astei 
de obiectiv, inclusiv de a ni se 
acorda ceva împrumuturi, 
ajutoare sau ce-o mai trebui. 
Drumul este însă tot mai lung, 
având în vedere standardele 
ce se cer a fi atinse și 
căderea drastică a economiei 
românești, precum și a 
nivelului de trai, ținând seama 
că UE n-are nevoie de rude 
sărace.

Rămânem, așadar, mereu 
o speranță, un potențial 
candidat la una și la alta, cu 
grijile și necazurile noastre 
cotidiene, căci oaspeții, înalții 
demnitari și cine or mai fi ei 
vin, își fac imaginea și 
misiunile, după care pleacă, 
lăsându-ne să fierbem în suc 
propriu.

Nicoiae TÎRCOB

mente muzicale sunt 
găzduite de Biserica 
Romano-Catolică din 
Hunedoara (ora 17,00) 
și, respectiv, de Bise
rica Reformată din Deva 
(ora 19,00) (G.B.)
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CONSILIUL JUDEȚEAN 
HUNEDOARA 

CONVOCARE
în temeiul art. 65, alin. 2 și 3 din Legea nr. 69/ 1991, 

privind administrația publică locală, republicată, se 
convoacă Consiliul Județean Hunedoara în ședință 
extraordinară, la sediul acestuia, pentru data de 13 iulie 
1999, ora 10,00, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor 
de activitate ale instituțiilor de cultură din subordinea 
Consiliului Județean Hunedoara pe semestrul I 1999;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării, 
funcționării și organizării comisiei speciale pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al județului Hupedoara;

3. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei 
tehnice de urbanism șl amenajarea teritoriului;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea "PLANULUI 
URBANISTIC ZONAL PENTRU AȘEZĂRILE DE VACANȚĂ” : 
Lacul Caraci (comuna Baia de Criș), Făerag (comuna 
Certeju de Sus), Geoagiu - Băi (comuna Geoagiu), 
Costești (comuna Orăștioara de Sus) și Râușof 
(comuna Râu de Mori), inclusiv regulamentele locale dd 
urbanism aferente;

5. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei 
pentru stabilirea șl evaluarea terenurilor din patrimoniul 
Societății comerciale cu capital de stat “MERCUR 
CORVINEX” SA Hunedoara.

Președinte, 
Gheorghe BARBU

4
g| WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483 
ACORDĂ DOBÂNZI 

ATRACTIVE LA 
DEPOZITELE ÎN LEI 

PERSOANELOR FIZICE!
x la 30 de zile - 

65% /an 
prin capitalizare - 88%/an 

x la 90 de zile - 
67% /an 

prin capitalizare - 86%/an^

BISERICA 
CREȘTINĂ 
BAPTISTĂ 

"BETEL" DIN 
SIMERIA

str. A. Mureșanu, nr. 15 
vă invită cu drag 

ia inaugurarea nou
lui locaș de închină
ciune care va avea 
ioc duminică, 11 iulie 
1999, ora 10.00.

Județul 
Hunedoara LIBER
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Buna gospodărire, ordinea trebuie făcute 
și !a sate

“în aceste condiții 
mergem înapoi^ 

nu evoluăm”
în deplasarea noastră la 

Sălașu de Sus, nu ne 
propusesem tema de față și, 
deci, n-am căutat "cu 
lumânarea” aspectele de 
dezordine, de lipsă de igienă. 
Le-am întâlnit pur și simplu, de 
cum am ajuns în mijlocul 
satului. Lângă unicul bloc din 
centru se află un tomberon 
pentru resturile menajere, dar 
nu-i folosit în acest scop - după 
cum am observat, pentru că de 
jur - împrejurul acestuia, pe o 
distanță de câțiva metri, zac tot 
felul de reziduuri: pungi, hârtii, 
cioburi de sticlă, crengi uscate. 
Dar nu-i singura imagine 
respingătoare. Străduțele 
satului sunt murdare, în zona 
din fața Primăriei cârduri de 
gâște “își duc veacul", 
nestingherite de nimeni, încât 
trecătorii trebuie să fie atenți 
să nu-și “căptușească” tălpile 
încălțămintei cu murdăria 
verzuie, lipicioasă.

Cetatea cnezială, datând din 
sec. XIV - XV, a fost 'invadată 
de spini.

Am întrebat un localnic ce

crede despre asemenea stări 
de lucruri. A recunoscut că 
există delăsare în ceea ce 
privește efectuarea și 
menținerea curățeniei, că cei 
mai mulți localnici își fac 
ordine în propria ogradă, dar 
dincolo de poartă, de gardul 
împrejmuitor nu-i privește. Am 
mai aflat că locul unde se 
aruncă tot felul de lucruri 
vechi - de la obiecte 
vestimentare și papuci răi, 
veselă, aragaze și frigidere 
vechi, la găini moarte este 
albia părăului ce trece prin 
localitate. în plus, se aruncă 
la vale reziduurile provenite 
de la sacrificarea animalelor, 
dejecțiile din grajduri. "Este 
strigător la cer - spunea 
Daniela Crișan. Cei care ar 
trbbui să aplice legea, să dea 
amenzi, nu o fac pentru a nu 
se pune rău cu oamenii. în 
aceste condiții mergem 
înapoi, nu evoluăm".

__________ Estera SÎNA
(Continuare în pag. 2)

Dialogul Guvern - 
Sindicate

- la stadiul de promisiuni 
neonorate

Marți, sala mare a Prefecturii județului Hunedoara a fost 
gazda întrunirii în plen a Comisiei Consultative de Dialog Social. 
La conferință au participat dl luliu Winkler, subprefect, 
reprezentanți ai sindicatelor, ai unor instituții și întreprinderi din 
județ, ziariști. Cele patru puncte de pe ordinea de zi au cuprins 
evaluarea activității Comisiei Consultative de Dialog Social, 
dezbaterea problematicii prezentată de președinții filialelor 
județene ale centralelor sindicale asupra activităților specifice 
ale fiecărei filiale, propuneri de reorganizare a CCDS și 
stabilirea tematicii viitoarelor întruniri în plen ale acesteia.

Pe parcursul întrunirii, liderii sindicali au expus situația 
existentă - la nivelul fiecărei societăți, optând în unanimitate 
pentru declararea perimetrului Teliuc-Ghelari ca zonă 
defavorizată.

Am consemnat câteva dintre opiniile participanților la 
întrunire: Petru Vaidoș, liderul Sindicatului „Siderurgistul" 
Hunedoara, și-a manifestat îngrijorarea față de perspectiva 
județului nostru de a deveni un județ calamitat. Dumnealui a 
spus că siderurgia și mineritul traversează momente extrem de 
grele datorită programelor de restructurări masive, ceea ce va 
putea genera convulsii sociale și un colaps economic în județ; 
de aceea se dorește un program de restructurare coerent și 
eliminarea haosului din siderurgie.

în cuvântul său, dl Nicolae Ciocan, liderul Sindicatului 
„Solidaritatea 92" Deva, afirma că „Minvest Deva, din cauza

A consemnat 
________Cristina CÎNDA 

(Continuare în pag. 2)* _ <

jk Pentru a da posibilitatea cât mai multor persoane
_____ fizice să cumpere noile produse bancare

I BANCA INTERNAȚIONALĂ A RELIGIILORÎ

prelungește emisiunile pentru
3 CERTIFICATUL DE VACANTĂr

cu o dobândă fixă de 75% pe an și scadență la 75 de zile
3 DEPOZITUL PE TERMEN DE 2 LUNI

cu o dobândă fixă de 78% pe an
3 DEPOZITUL PE TERMEN DE 4 LUNI

cu o dobândă fixă de 80% pe an
B-dul Decebal, bl. 8 
Tel. 234231/234232

Program de lucru cu clienții - pentru toate operațiunile de 
încasări și plăți - luni-vineri: 8-18 

sâmbătă: 8-12

SOCIETĂȚILE COMERCIALE 
MOR DE MOARTE „NATURALĂ”

Convorbire cu dna Viorica Vâlean, secretar general al Camerei 
de Comerț §1 Industrie Hunedoara-Deva, director al Oficiului 

Județean al Registrului Comerțului z

- Stimată dnă director, presa centrală a 
prezentat de curând informații care relevă că 
220.000 de societăți cu răspundere limitată și 
3000 de societăți comerciale pe acțiuni din 
întreaga țară nu au prezentat la oficiile 
Registrului Comerțului documentele de majorare 
a capitalului social până la termenul-limită de 
30 iunie a.c., situându-se astfel în afara cadrului 
legii. Care este situația în județul nostru?

- Primul termen până la care trebuia majorat 
capitalul social a fost 28 iulie 1998. însă dintre 
cele 9200 de societăți comerciale - SRL și SA - 
din județul Hunedoara care aveau obligația de a- 
și majora capitalul, mai exact spus din cele 6200

de societăți active, pentru că 3000 din cele 9200 
sunt considerate inactive, puține s-au achitat de 
obligații la termenul inițial. Probabil că așa s-a 
întâmplat și la nivelul țării. De aceea termenul a 
fost prelungit până la 30 iunie 1999. Nici de această 
dată respectivii agenți economici nu s-au 
înghesuit la ghișee decât în ultimele zile ale lunii 
iunie. 2400 de societăți comerciale nu și-au majorat 
capitalul social.

Convorbire consemnată 
de Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 2)
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Se așteaptă refacerea 
rezervei valutare la BNR

Banca Națională a României se așteaptă ca rezerva valutară 
să atingă la sfârșitul acestui an aproape două miliarde de dolari, cu 
200-300 milioane de dolari mai mult față de prognoze, a afirmat 
Cristian Popa, viceguvernator al BNR. La sfârșitul lunii iunie, 
rezerva valutară în devize a BNR se situa la 813 milioane dolari, în 
scădere puternică, ca urmare a plăților efectuate în contul datoriei 
externe, de circa 2 miliarde de dolari. "Scăderea rezervei reflectă 
foarte clar efortul teribil pe care l-a făcut România prin plata datoriei 
externe, în condițiile în care sume din exterior nu au venit”, a spus 
Popa.

Oficialul BNR se așteaptă ca rezerva valutară să se refacă pe 
baza intrărilor din împrumuturile de la organismele financiare 
internaționale, de aproape un miliard de dolari, din investiții directe 
și de portofoliu, din împrumuturi externe de pe piața privată, din 
privatizări, precum și din cumpărări de valută de pe piața valutară 
interbancară. Viceguvernatorul BNR precizează că banca centrală 
cumpără constant valută de pe piața internă, media zilnică urcând, 
în ultima perioadă, de la zece milioane dolari la aproximativ 15 
milioane de dolari. "Acesta este un semn bun", a remarcat Cristian 
Popa. în acest moment se lucrează la o strategie de îndatorare pe 
piața externă, care să suțină efortul de reformă al României și care 
să se întindă pe o perioadă mai lungă decât un ciclu electoral. în 
intervalul 2000-2002, România are de plătit creditorilor externi sume 
anuale cuprinse între 1,4 și 1,5 miliarde de dolari. Pentru a finanța 

^aceste plăți, România are nevoie de noi împrumuturi.

(Urmare din pag. 1)

înseamnă că ele 
funcționează de acum ilegal, însă 
dosarele de majorare a 
capitalului social care vor fi pre
date totuși la oficiile Registrului 
Comerțului după data amintită vor 
fi primite și trimise la instanțele 
de judecată care vor hotărî în 
consecință. Acestea fie că vor 
decide să le acorde un termen 
de grație de șase luni pentru 
completarea capitalului, fie că vor 
proceda la dizolvarea juridică a 
firmelor în cauză. Cum 
procedați?

- Cu seriozitate și înțelegere. 
Știm că unii nu s-au putut prezenta 
la timp pentru majorarea capitalului 
din motive obiective. Dar mai știm 
și faptul că în situația extrem de 
grea a economiei românești și a 
taxelor mari, de toate felurile, 
inclusiv pentru serviciile prestate 
de către oficiile Registrului 
Comerțului, dar pe care nu le 
stabilim noi, unii agenți economici 
nu au avut banii necesari. De 
aceea s-a convenit la nivelul 
Camerei de Comerț a României să 
primim dosarele de completare a 
capitalului social în continuare, 
însoțite de o cerere de motivare a 
cauzelor întârzierii, și astfel, la care 
adăugăm o cerere a noastră, să 
ledepunemla instanța de judecată, 
care va decide în consecință.

Această atribuție o au și 
direcțiile teritoriale ale finanțelor 
publice.

Vineri 
9 iulie 
TVR I

11.00 TVR Cluj-Napoca 
12.05 TVR lași 13.00 TVR 
Timișoara 14.10 Santa Bar
bara (s) 15.00 TVR Craiova
15.30 Emisiune în limba 
germană 17.30 O familie 
ciudată (s, ep. 11) 19.10 Sun
set Beach (s, ep. 484) 20.00 
Jurnal. Meteo. Sport. Ediție 
specială 21.00 Din dragoste 
sau din prietenie (dramă 
Germania/ltalia 1995 p. II) 22.40 
Călător în Țara Eclipsei (ep. 9)
23.10 Jurnal de noapte

TVR 21
9.00 Lumină din lumină (r)

10.10 Integrale (r) 11.00 
Miracole (r) 13.00 Rebelul (s, 
ep. 89) 13.45 TVR Craiova
14.30 TVR Cluj-Napoca 15.10

SOCIETĂȚILE
COMERCIALE MOR...

- Ați acționat deja?
-Avem 10 dosare în pregătire. 

Le-am da dintr-o dată prea mult de 
lucru colegilor de la Tribunalul 
Hunedoara, așa că așteptăm și 
reacția lor. Situația este la fel în 
toată țara. Este și foarte dificil și 
costisitor pentru Camerele de 
Comerț și Industrie procedeul de 
dizolvare juridică a societăților 
comerciale, prin volumul 
documentației și sumele plătite la 
presă și la Monitorul Oficial pentru 
radierea acestora din Registrul 
Comerțului.

- Dar mai există și calea 
dizolvării voluntare, adică prin 
voința acționarilor.

- Acest procedeu este 
costisitor pentru firmele în cauză. 
De aceea, ele ne roagă să facem 
noi aceste demersuri către 
instanțele de judecată. Mai ales că 
avem această obligație, le slujim 
niște interese. Unii ne-au anunțat 
deja că nu-și mai pot continua 
activitatea. Să-i dizolvăm prin 
instanță.

Dar cu societățile 
comerciale inactive, cam multe, 
3000 la număr, moarte de moarte 
naturală, ca să zicem așa, 
neputând suporta chingile tot mai 
strânse ale economiei noastre de 
piață, ce se va întâmpla?

- Același lucru. După

Limbi străine pentru copii. 
Italiană. Engleză (r) 15.35 
Sailor Moon (d.a) 16.00 Grecia 
(s, ep. 87) 16.45 Santa Barbara 
(s, ep. 903) 18.00 Universul 
cunoașterii (r) 19.40 Dreptul la 
adevăr (r) 20.20 Căsuța din 
prerie (s, ep. 64) 23.35 
Conviețuiri

ANTENĂ I
7.00 Știri 8.00 Desene ani

mate 10.45 Știri 11.00 
Aventurile lui Smoke Bellew (s) 
13.00 Știrile amiezii 13.15 
Prințul din Bel Air (co. 
romantică SUA 1985) 15.00 
Ape liniștite (s, ep. 75) 16.00 
Luz Maria (s, ep. 46) 17.00 Știri 
17.25 Leonela (s, ep. 71,72) 
19.00 Observator 20.00 Cu 
ochii după fete (f. pt. tineret 
SUA 1992) 21.30 Baywatch 
Nights (s, ep. 36) 22.15 
Observator 22.45 Party Time - 
în direct de la Olimp

(Urmare din pag. 1) neeescep
Referitor la ce s-ar putea 

întreprinde pentru contraca
rarea acestor aspecte, cineva 
spunea că fiecare gospodar ar 
trebui să dea foc acelor resturi 
care ard sau să îngroape 
mortăciunile și obiectele mari 
care le prisosesc. “Amenzile ar 
avea efectul scontat, dar întârzie 
să fie aplicate." Până la amenzi, 
sugerăm un dialog deschis, pe 
teme civice, cu toți locuitorii 
satelor, atenționări repetate ale 
celor certați cu normele de 
igienă.

Este cu atât mai de neînțeles 
această situație, cu cât natura 
a creat aici peisaje de o 
neasemuită frumusețe. 
Așezarea este poarta de intrare 
în Munții Retezat, sunt 
nenumărate monumente istorice 
în Ohaba, Nucșoara și 
Mălăiești (lista este lungă). 
Locuitorii Sălașului au fost 
dăruiți de Creator și cu o 

convingerea noastră fermă, a 
celor de la oficiile Registrului 
Comerțului, prin informații și 
analize temeinice, că ele nu mai 
sunt în nici un fel active, le 
întocmim documentele 
corespunzătoare și le înaintăm 
Tribunalului. Este un volum foarte 
mare de lucru. Deocamdată însă 
ne preocupă soarta agenților 
economici activi, viabili. Situația 
fiind generală, adică la nivelul 
întregii țări, se preconizează 
adoptarea unei legislații care să 
asigure suplețe și operativitate 
procesului de radiere din 
Registrul Comerțului a 
societăților comerciale inactive, 
în sensul că acest lucru să-l 
facă direct oficiile Registrului 
comerțului, după analize 
temeinice, fără ca dosarele lor 
să mai ajungă în instanțele de 
judecată. Sperăm ca un 
asemenea demers să se 
întâmple cât mai repede.

- Dnă director, vă 
mulțumim.

N.R. O știre de ultimă oră 
anunță că termenul pentru 
majorarea capitalului social de 
către societățile cu obligații în acest 
sens a fost prelungit încă o dată, 
până la 31 decembrie 1999. Câte 
dintre ele vor mal rămâne active...

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.00 Tânăr și 
neliniștit (r) 11.00 Melrose 
Place (r) 11.45 Mercenarii (r)
12.30 Dragul de Raymond (s) 
11.00 Știri 13.10 Zdrențărosul 
(r) 14.40 Oglinda timpului (s) 
15.05 Familia Bundy (s) 15.30 
Ștrengărița(s) 16.15Tânărși 
neliniștit (s) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.30 Aripile pasiunii (s, 
ep. 30) 18.30 Inimă de țigancă 
(s, ep. 34)19.30 Știrile PRO TV
20.30 Corbul, îngerul negru (s, 
ep. 15) 21.30 Orașul bântuit II 
(horror SUA 1990) 23.10 Mil
lennium (s, ep. 6)

ACASĂ
7.00 -12.45 Filme și seriale 

(reluări) 13.30 Maria (s) 14.15 
Perry Mason: Cazul
criminalului de război (r) 16.00 
Guadalupe (s) 17.00 Celeste

"în aceste condiții 
mergem înapoi*.?*

minunată “Poiană a Narciselor". 
Este păcat, mare păcat ca 
acestea să nu fie păstrate, să 
nu fie puse în valoare. Pentru a 
face curățenie nu trebuie 
neapărat fonduri, ci doar mai 
multă hărnicie, mai multă iubire 
pentru locurile în care ne-am 
născut și în care trăim.

Cum afirma dna Barbara 
Varga, secretara comunei, în 
acest an au fost două controale 
de la Agenția de Protecția 
Mediului, iar “cei care au văzut 
cum stau lucrurile au rămas 
foarte dezamăgiți". Au fost 
săteni care s-au întrebat 
atunci: “Cine a făcut
reclamație?" Ca și cum impor
tant ar fi să afle cine a reclamat, 
nu situația în sine. Trebuia să 
existe o reclamație, când 
oricine trece prin comună 

Dialogul Guvern - Sindicate
(Urmare din pag. 1)

diminuării drastice a subvențiilor, își va desfășura activitatea doar 
în prima parte a lunii în curs, recurgând ulterior la disponibilizări 
de personal sau la sistarea activității. „Nu mai avem perspective. 
De ce? Pentru că în domeniul mineritului nu mai există investiții 
pentru mecanizarea lucrărilor din abataje și cariere, lucrându-se 
și acum în condițiile anilor ’60", a conchis dl Nicolae Ciocan.

Din partea CNSRL „Frăția", dl Gheorghe Pâs, președintele filialei 
județene Hunedoara, a declarat: „Suntem de părere că întreg 
județul ar trebui declarat zonă defavorizată, fiind un județ 
monoindustrial, care acum a ajuns primul în top privind rata 
șomajului". Liderul sindicatului Sanitas, dna Popa, afirma: „Federația 
noastră a făcut demersuri ca în sectorul de sănătate plata să se 
facă printr-un împrumut de la Casa de Asigurări, bineînțeles prin 
hotărâre de guvern.” Dl lacob Andreica, liderul sindicatelor din 
ciment, filiala Hunedoara, era de părere că „Guvernul ar trebui 
atenționat permanent, sever, că nicăieri în țară lucrurile nu merg 
bine. Tensiunile sociale sunt generate de lipsa oricărei speranțe. 
Există o incoerență totală între reformă și restructurare. Paradoxal, 
cele care sprijină reforma și restructurarea sunt sindicatele. 
Datorită politicii greșite a Guvernului și a Președinției privind 
ridicarea embargoului cu Iugoslavia CASIAL Deva nu mai poate 
face export. în timp ce țările membre NATO lucrează cu Iugoslavia 
noi stăm să vedem ce se întâmplă”. ,DI Gheorghe Pogea, directorul 
SC Siderurgica SA Hunedoara, a solicitat factorilor de decizie 
urgentarea hotărârii de Guvern privind scutirea societăților de 
impozitul pe salarii, acordarea acestor sume persoanelor 
disponibilizate și alimentarea fondurilor unității pentru finalizarea 
lucrărilor începute.

Marea dezamăgire a celor prezenți la întrunire a constituit-o 
faptul că discuțiile purtate cu reprezentanții la nivel de Guvern și 
Parlament au rămas în stadiul de promisiuni neonorate, lipsa de 
reacție, de înțelegere și acțiune a acestora urmând a fi amendată 
sever de către sindicate.
.....•

se întoarce (s) 18.00 Dragoste 
și putere (s) 18.45 Căsuța 
poveștilor 19.30 Viața noastră 
(s) 20.15 înger sălbatic (s) 
21.15 Minciuna (s, ep. 99)22.00 
Milady (s) 23.00 Identitate pe 
hârtie (dramă SUA 1971)

PRIMA TV
9.00 Dimineața pe plajă 

13.00 Nimeni nu e perfect (s) 
14.00 Jerry Springer Show 
15.00 La mare, la soare, 
distracție tare 17.00 
Pretutindeni cu tine (s) 18.00 
Știri 19.00 Karaoke Show 20.00 
Alegeți filmul! 21.30 Real TV
22.10 Știri

HB®
10.00 Mica prințesă (dramă 

SUA ’95) 11.45 Sabotaj (thriller 
SUA 1997) 13.30 Foamea (s) 
14.00 Turnul terorii (thriller SUA 

întâlnește la tot pasul urmele 
neglijențelor?

Amintim că în acest an, la 
5 iunie, a fost Ziua Mondială a 
Mediului, declarată de ONU, 
desfășurată sub deviza 
“Pământul este viitorul nostru 
- să-l salvăm!” în acest con
text trebuie să se știe că 
natura are nevoie imperioasă 
de ajutorul societății umane 
pentru a-și conserva și 
regenera forțele și valorile, că 
ea trebuie protejată pentru ca 
șansele generațiilor care vin 
să nu fie compromise. în 11 
august, cu prilejul eclipsei, 
vom avea nenumărați oaspeți 
străini. Mai este timp pentru o 
curățenie și ordine generală. 
Să nu lăsăm oaspeților noștri 
o impresie deplorabilă, să ne 
trezim la realitate!

’97) 15.30 Atentat la World 
Trade Center (thriller SUA 
’97) 17.15 Aleasa inimii (co. 
romantică SUA 1992) 18.45 
Rasputin (dramă biografică 
SUA 1996) 20.30 Mortal 
Kombat - Anihilarea (f. SF 
SUA 1997) 22.00 Prea mult 
(co. romantică SUA 1996)

PRO TV - DEVA
06.40-07.00 Program co

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

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

Vineri, 9 iulie

2 BERBEC
în prima jumătate a zilei vă 

ocupați de probleme minore. 
Profesional, poziția astrelor 
indică neutralitate. Până una- 
alta, rezistați fără să vă 
plângeți.

O TAUR
Sunteți plini de energie și 

dinamism, dar spre sfârșitul 
săptămânii s-ar putea să 
aveți probleme financiare. 
Aveți nevoie de prudență și 
de luciditate pentru a depăși 
toate problemele.

O GEMENI
Fiți mai hotărât, mai 

încrezător în dv. Tratați 
sarcinile de serviciu cu 
atenția cuvenită, pentru că 
unii vă acuză că nu sunteți 
consecvent.

O RAC
Veți cunoaște oameni noi, 

gândurile dv. vor găsi ecoul 
așteptat. O persoană v-a 
admirat în secret până acum. 
Flirtați cu curaj, ceea ce vă 
satisface amorul propriu.

O LEU
Planeta Venus vă 

însoțește pretutindeni în 
această zi. Ar fi bine să 
predomine calitățile precum 
diplomația, amabilitatea, 
sensibilitatea și creativitatea. 
Nu vă temeți de relațiile 
sincere!

O FECIOARĂ
Veți avea un sfârșit de 

săptămână plăcut. Condițiile 
de muncă sunt mai 
favorabile; chiar dacă se 
ivesc înțelegeri minore, le 
depășiți repede. Viața 
personală intră pe un făgaș 
normal.

O BALANȚĂ
Sfârșit de săptămână bun, 

excepție fac doar cei născuți 
în ultimele zile din Balanță. în 
rest, toți nativii sunt plini de 
energie, mai ales care au un 
partener Berbec sau 
Capricorn.
□ SCORPION
Cei care au concediu de 

odihnă sunt într-o formă mai 
bună, au încredere în sine, 
sunt optimiști. Cei născuți la 
mijlocul lunii nu se pot plânge 
că nu au noroc.

O SĂGETĂTOR
Investiți energie și 

îndemânare în orice domeniu 
de activitate. Este momentul 
propice ca femeile Săgetător 
să facă schimb de locuință 
ori să demareze modificări 
de anvergură în propriul 
cămin.
3 CAPRICORN
Capricornul se adaptează 

astăzi remarcabil oricărei 
situații. Este deștept și 
deschis. în relația sa cu 
partenerul este diplomat, 
chiar dacă nu este foarte 
interesat de această 
legătură.

O VĂRSĂTOR
Prințul din poveste trăiește 

foarte aproape de dv., dar nu 
l-ați remarcat, luându-vă cu 
munca de zi cu zi. Azi, însă, 
aveți toate șansele să vă 
transformați sentimental, 
deschizându-vă spre 
"lume”...

O PEȘTI
E bine să stați de vorbă 

cu persoana iubită, pentru 
că în ultimul timp vă 
stăpânește nesiguranța. 
Fiți liniștit(ă), e vorba doar 
de o indispoziție tre- 

^cătoare.

1
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Ziua Internațională a 
Cooperației s-a consumat 

discret, la scară redusă
Sărbătorită în data de 3 iulie a.c., Ziua 

Internațională a Cooperației, instituită începând 
cu anul 1895, a trecut aproape neobservată între 
atâtea griji și neliniști ale dureroasei tranziții 
românești spre economia de piață, pe care le 
resimte din plin și cooperația.

La momentul festiv organizat de către 
Federalcoop Hunedoara-Deva, la sediul 
acesteia, din reședința județului, dl Nicolae 
Jurca, președintele de multi ani al unității, le-a 
reamintit celor prezenți că la Congresul de 
constituire a Alianței Cooperatiste Internaționale 
de acum 104 ani, în funcția de vicepreședinte a 
fost ales reprezentantul României, în persoana 
dlui Dumitru Bufculescu, având în vedere și faptul 
că, la acea dată, mișcarea cooperatistă din 
România avea deja 40 de ani de existență.

De menționat că Alianța Cooperatistă 
Internațională este cea mai mare organizație 
neguvemamentală din lume, întrunind aproape 
750 de milioane de membri din peste 100 de 
țări, activitatea sa fiind circumscrisă ideilor 
generoase de cooperare și întrajutorare. 
Sistemul cooperatist promovează cu

consecvență interesele economice ale 
membrilor săi, făcăndu-se util colectivităților în 
care acționează, după cum se apreciază într-un 
recent raport al Organizației Națiunilor Unite.

După cum ne spunea deunăzi dl Nicolae 
Jurca, Federalcoop Hunedoara-Deva este unul 
dintre cei mai mari agenți economici cu capital 
privat din domeniul comerțului care acționează 
pe raza județului nostru, în principal în mediul 
rural, acolo unde s-a născut, de fapt, cooperația, 
și că se prezintă, la bilanțul după cinci luni din 
an, cu rezultate pozitive, a căror ștachetă poate 
fi menținută la cote corespunzătoare doar prin 
colaborare și înțelegere între toți membrii săi, 
dar și cu partenerii de afaceri din toate sferele 
implicate - ale statului sau private, respectând 
fiecare, cu strictețe, legile țării.

Mai pe larg despre activitatea Federalcoop 
Hunedoara-Deva, într-un interviu acordat în 
exclusivitate cotidianului ,,Cuvântul liber" de 
către președintele organizației, dl Nicolae Jurca, 
într-un număr viitor al ziarului nostru.

Dumitru GHEONEA

f \

Compania Tarom 
va cumpăra trei 
aeronave Airbus

Ministerul Transporturilor a semnat cu compania 
Airbus o scrisoare de intenție pentru achiziționarea a 
trei aeronave Airbus 330 pentru dotarea companiei 
Tarom, a anunțat Traian Băsescu, ministrul 
Transporturilor.

“Negocierile nu sunt finalizate, dar sperăm ca în 
2001 să avem cele trei aparate în serviciu”, a declarat 
agenției MEDIAFAX Traian Băsescu.

Tarom mai are în dotare încă două aparate Airbus.
Băsescu apreciază că Tarom a devenit tentantă 

pentru privatizare, în condițiile în care flota companiei 
se află în plin proces de înnoire, având încheiate 
contracte cu firmele Boeing și ATR. Din anul 2000, în 
dotarea Tarom vor intra primele două aeronave Boeing 
737, din opt contractate. De asemenea, va continua 
derularea programului de achiziționare a șapte 

^aeronave de la ATR, din care patru au fost deja livrate. t

Absolvenții școlilor 
profesionale sau de 
ucenici pot continua 

studiile in 
învățământul liceal

Absolvenții școlilor 
profesionale șl ai celor 
complementare și de ucenici 
pot continua, la cerere, 
studiile în învățământul liceal, 
la zi sau seral, dacă au 
promovat examenul de ca
pacitate, după susținerea 
unor examene de diferență, a 
declarat pentru MEDIAFAX 
Mircea Mureșan, director în 
Ministerul Educației
Naționale. Absolvenții
școlilor profesionale au 
dreptul să se înscrie în clasa 
a Xi-a de liceu, iar cei ai 
școlilor complementare sau 
de ucenici în clasa a X-a, 
cursuri de zî sau serale, în 
cadrul efectivului de locuri 
aprobate pentru liceul 
respectiv. Pot solicita 
înscrierea în liceu numai 
absolvenții de gimnaziu cu 
■certificat de capacitate, 
excepție făcând absolvenții 
învățământului profesional 
din ani! școlari 1998-1999 și 
1999-2000. Pe baza cunoș
tințelor și competențelor 
dobândite, examenele 
promovate de absolvenții 
menționați vor fi recunoscute 
după admiterea acestora în 
licee, în funcție de curricu- 
lum-ul liceal. Admiterea se 
realizează pe baza 

^examenelor de diferență,

rezultate din compararea cu 
planurile și programele de, 
învățământ din liceul 
respectiv, și care se susțin 
după metodologia
examenelor de corigență. 
Examenele de diferență se 
programează într-o sesiune 
specială, în prelungirea 
perioadei de susținere a 
corigențeîor.

Obiectele de studiu, 
precum și materia pentru 
examenele de diferență, se 
stabilesc de către 
conducerile liceelor.

Pentru absolvenții 
școlilor profesionale 
PHARE-VET, continuarea 
studiilor se va face cu clasa 
a Xî-a, cu condiția 
promovării disciplinelor fa
cultative la disciplinele de 
cultură generală, elaborate 
prin programulPHARE-VET.

Elevii promovați în anul 
al lll-lea a! școlii 
profesionale PHARE-VET și 
care continuă studiile 
jumătate de an sau un an, 
până la absolvire, se pot 
înscrie în același an în clasa 
a Xî-a de liceu, cu condiția 
parcurgerii conținuturilor 
facultative la disciplinele de 
cultură generală, elaborate 
prin același program.

TEHNICIENII DENTARI 
ÎȘI POT DESCHIDE 

LARORATOARE

. Tehnicienii dentari vor 
putea să-și deschidă propriile 
lor laboratoare pentru 
activitățile de specialitate, 
contractele pentru serviciile 
oferite de ei urmând să fie 
încheiate direct cu medici 
stomatologi, fără intermedierea 
caselor de sănătate de care 
aparțin. Tehnicienii dentari vor 
putea încheia contracte de 
servicii cu câți medici 
stomatologi vor dori, a mai spus 
Amarie. Până acum legislația 
interzicea tehnicienilor dentari 
să aibă propriul lor laborator, 
motiv pentru care lucrau în 
funcție de solicitările primite de 
la stomatologi. Prin încheierea 
unui contract de comodat cu 
direcțiile de sănătate publică, 
tehnicienii vor căpăta și dreptul 
de folosire gratuită a cabinetului 
în care lucrează, a declarat 
Corneliu Amarie, consilierul 
Ministerului Sănătății.

"'•’ic»

Olăritul - tradiție în multe localități 
românești.

Foto: Troian MÂNU

Preturile benzinei '
>

și motorinei vor 
crește cu cel mult 

300 de lei
Prețurile benzinei și motorinei vor crește cu 

cel mult 300 de lei, după jumătatea lunii iulie, ca 
urmare a majorării prețului țițeiului, tendință 
înregistrată și pe plan mondial, a declarat 
directorul general al Societății Naționale de Petrol, 
loan Popa.

El spune că tona de țiței din afară a crescut 
la 120 de dolari, ceea ce face inevitabilă 
schimbarea prețului intern al țițeiului.

"Noi vom schimba prețul intern al petrolului 
după 10 iulie. Influența în prețul final la pompă va 
fi de aproape 300 de lei și se va simți după 15 
iulie", precizează loan Popa.

Statisticile SNP arată că în primele șase luni 
ale acestui an, consumul de benzină a fost mai 
scăzut cu 25 -30 procente față de perioada 
similară a anului trecut, iar cel de motorină a 
scăzut cu 7 procente.

Ultima modificare a prețurilor benzinei și 
motorinei a avut loc la începutul lunii iunie, când 
au crescut cu 300 de lei, din cauza devalorizării 
monedei naționale. Prețurile de referință sunt 
8.400 lei litrul de benzină super plus; 8.300 lei 
litrul de benzină super plus fără plumb; benzina 
premium 8.100 lei; premium fără plumb 7.900 lei 
litrul; 5.100 lei litrul de motorină.

Față de prețurile de referință stabilite de 
Petrom filialele locale PECO pot practica prețuri 
mai mari sau mai mici cu 5%, în funcție de 
evoluția pieței.

România va găzdui, în luna 
septembrie, deschiderea oficială a 
campaniei “Europa -patrimoniu 
comun", campanie rezervată 
reabilitării patrimoniului cultural în 
întreaga Europă, a declarat pentru 
MEDIAFAX ministrul Culturii, Ion 
Caramitru.

El a spus că în 11 spetembrie, la 
Ateneul Român din București, în 
cadrul unei sesiuni solemne, va fi 
lansată campania "Europa 
patrimoniu comun", în prezența unor 
șefi de stat, personalități regale, 
miniștri de externe și cultură, 
eveniment care va fi transmis de 
televiziunile naționale din întreaga 
Europă. în Piața Palatului din 
București vor fi organizate 
manifestări culturale Je înaltă ținută, 
care să atragă atenția asupra 
potențialului național și care să 
trezească interesul oaspeților străini 
în eventualitatea unor investiții de 
reabilitare a patrimoniului istoric, a 
arătat Caramitru.

Ministrul Culturii a mai declarat 
că România va prezenta în cadrul 
campaniei “Europa - patrimoniu 
comun” proiecte de reabilitare a 
patrimoniului istoric din județul Sibiu, 
proiectul Castelului Banloc din

CERERE DE OFERTA
Consiliul Județean Hunedoara,.cu sediul 

în municipiul Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35 
ANUNȚĂ

r

Organizarea concursului de selecție a 
administratorului la Direcția județeană drumuri lo
cale RA Deva, cu sediul în municipiul Deva, str. 
Dragoș Vodă, bl. 28, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/ 1999, 
a Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea 
Guvernului României nr. 364/ 1999 și Hotărârea 
Consiliului județean Hunedoara nr. 46/ 22.06.1999.

Documentația de concurs poate fi consultată 
la sediul regiei în zilele lucrătoare, între orele 9,00 
- 12,00, iar cererea de ofertă completă la sediul 
Consiliului județean Hunedoara prin comisia de 
selecție.

Ofertele se depun în plic sigilat până la data 
de 13 august, ora 13,00, la registratura Consiliului 
județean, cu mențiunea “ pentru Comisia de 
selecția administratorilor la Direcția județeană a 
drumurilor - RA Deva”.

Evaluarea ofertelor, inclusiv pe bază de 
interviu, va avea loc în data de 18.08.1999, ora 
10,00, la sediul Consiliului județean Hunedoara - 
Deva.

Instituțiile selectate pentru testarea aptitudinilor 
legate de procesul decizional și cunoștințe în 
domeniul relațiilor economice internaționale sunt 
Centrul Național de Formare Continuă pentru 
Administrație Publică Locală împreună
Asociația Națională Patronală și Profesională de 
Gospodărire Comunală și Locativă București.

Relații suplimentare se pot obține

cu

la 
telefoanele 054/ 212358 (Consiliul județean 
Hunedoara) și 054/ 212625, 219227, 225089 (Direcția 

județeană a drumurilor - RA Deva)

lAgricultnrii motorină roșie, iaP 
’ automobilist» - benzină verde [ 

Societatea Națională de Petrol Petrom va colora în roșu ■ 
' motorina destinată agricultorilor, iar benzina ecologică, fără 1 
| plumb, va avea culoarea verde, a declarat directorul general al J 
■ SNP, loan Popa.SNP a importat doi coloranți pe care îi va folosi în ■ 
• perioada următoare pentru colorarea combustibililor.

“Benzina și motorina nu se vor scumpi din acest motiv, | 
Icoloranții sunt foarte ieftini”, afirmă loan Popa. ■

Colorarea motorinei pentru agricultură a fost stabilită de • 
| Guvern, printr-o ordonanță de urgență care prevede unele | 
■ facilități de plată la energia electrică, gazele naturale și carburanții . 
I folosiți de agricultori. Potrivit actului normativ, agricultorii pot plăti I 
| CONEL, Romgaz și SNP după valorificarea recoltei.

Motorina roșie nu va putea fi folosită în transportul rutier, . 
I nerespectarea acestei prevederi constituind contravenție. I 

Potrivit informațiilor Ministerului Agriculturii, necesarul de | 
. motorină pentru campania agricolă de vară este de 124.549 tone, . 
I pentru o suprafață cu culturi agricole de 2,38 milioane hectare. I 
K____________________________________ Z

România va fi gazda deschiderii 
oficiale a programului 

“Europa -patrimoniu comun”
Timișoara, unde va fi organizat 
Centrul Cultural Eurozona rezervat 
Iugoslaviei, Croației, Ungariei, 
Slovaciei, Macedoniei, Bulgariei, 
Ucrainei, Moldovei și României și 
proiectul “Drumul lemnului", o rețea 
culturală la nivel european, care 
urmărește axa nord-sud din 
Peninsula Scandinavă până în sudul 
Europei în domeniul sculpturii și 
sculpturii lemnului. Un alt proiect, 
care va fi prezentat de România, este 
colaborarea cu Italia și țările latine, 
în vederea redescoperirii rădăcinilor 
comune romane și care se dorește 
finalizat prin reabilitarea capului de 
pod de la Turnu Severin.

Proiectul “Europa - patrimoniu 
comun” va continua în zilele de 12 și 
13 septembrie, în județul Sibiu, unde 
vor fi prezentate participanților, la 
lansarea proiectului european, 
posibilitățile de investiții economice 
în domeniul cultural.

Ministrul Culturii a mai spus că 
un factor important în reușita 
proiectului îl poate avea Camera de 
Comerț și Industrie a României care 
poate intermedia, , cu succes, 
intervențiile investitorilor străini în 
vederea reabilitării patrimoniului 
cultural românesc.
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„Nu s-a pus niciodată problema
închiderii primăriei

Comuna Bunila - una dintre 
cele mai mici din județul 
Hunedoara - are 5 sate in care 
mai locuiesc doar 600 de 
oameni, fiind cu siguranță una 
dintre comunele care se sting 
încetul cu încetul. Depărtarea de 
centrele urbane și viața din ce în 
ce mai grea au condus la 
depopularea satelor; tinerii au 
plecat în căutarea unei vieți mai 
bune, iar în sate au mai rămas 
doar cei bătrâni. Pentru mai 
multe lămuriri în legătură cu 
problemele de aici l-am 
chestionat pe dl primar.

Rep.: - Die primar, nu cu 
mult timp în urmă comuna 
Bunila a ajuns cunoscută în 
toată țara, mai multe posturi 
de televiziune prezentând 6 
știre conform căreia primăria 
a dat faliment.

P.P.: - Mă bucur că mă 
întrebați despre acest subiect, 
dându-mi posibilitatea de a 
explica acel nefericit incident. 
Sunteți cea mai respectabilă și 
serioasă instituție de presă din 
județ așa că nu mă voi feri și vă 
spun că ceea ce au făcut acei 
colegi ai dumneavoastră din 
presa audio-vizuală a fost un 
lucru josnic. în stilul lor 
caracteristic, căutând ca de 
obicei scandalul, au dat pe post 

PE SCURT Sinistrații pot veni
Școală după 15 ani la Bunila

Timp de 15 ani clădirea școlii din Bunila nu a 
fost folosită, copiii din sat fiind obligați să învețe 
la școala din Poienița Voinii. Dar din anul școlaf 
1998-1999 aici au reînceput activitățile școlare, 
mutarea unei numeroase familii de pocăiți în satul 
Alun impunând reluarea cursurilor și la școala Bin 
Bunila.

Conform declarațiilor dlui primar 
Petre Pițian, sinistrații care au avut de 
suferit de pe urma ultimelor inundații 
sunt bineveniți la Bunila: „Ați văzut că în 
țară mulți oameni au rămas fără case, 
le-a luat apa tot ce aveau; mulți dintre 
ei ar putea veni aici, în satele care sunt

depopulate și s-ar putea stabili în 
casele celor care au plecat.”

O comună 
îmbătrânită

Media de vârstă a locuitorilor 
comunei Bunila este, conform celor 
spuse de dl primar Pițian, de 60 de 
ani. Majoritatea celor tineri au plecat 
la oraș, iar comuna s-a depopulat.

doar un crâmpei dintr-un interviu 
lung de o oră. Pe deasupra au și 
răstălmăcit declarațiile mele, 
punându-le în cu totul alt context 
decât cel inițial.

Trebuie să spun răspicat că 
nu s-a pus niciodată problema 
închiderii primăriei din Bunila; eu 
am spus doar că riscăm - în 
lipsa banilor - să trimitem o parte 
din oameni acasă, ceea ce se și 
întâmplă. Pentru a face econorhii 
am trimis o parte din angajați în 
concediu fără plată o lună de zile.

- discuție cu dl Petre Pitian, 
primarul comunei Bunila -
Rep.: - Spuneți-mi care sunt 

în acest moment cele mai 
arzătoare probleme cu care vă 
confruntați?

P.P.: - Probleme sunt destule, 
mai grav este însă faptul că e din 
ce în ce mai greu să le rezolvăm. 
Cred că Gea mai arzătoare dintre 
ele este aceea a drumurilor care 
ați văzut și dumneavoastră cum 
arată. După ultimele ploi drumul a 
fost spălat și sunt necesare lucrări 
de reparații. Datorită faptului că 
drumul de acces în comună este 
unul județean am sperat într-o 

acțiune a celor care îl 
administrează, dar din păcate, de 
mai bine de o lună de zile, nu a 
venit nimeni să facă ceva. Credeți- 
mă că am înroșit telefonul de câte 
ori i-am sunat pe cei de la 
drumuri; i-am luat și cu binișorul, 
i-am luat și mai tare și tot 
degeaba. Sincer, nu știu cum voi 
mai putea să ies înaintea 
oamenilor și să le spun că nu se 
poate face nimic. Din păcate, și 
drumurile comunale sunt serios 
afectate de ultimele ploi și 

alunecări de teren. Pentru 
întreținerea și repararea acestor 
drumuri am primit de la buget doar 
50 de milioane de lei, bani 
insuficienți dacă ținem cont de 
problemele mari pe care le avem 
aici.

Rep.: - Die primar, mal 
mulțl ceățeni s-au plâns de 
lipsa unui mijloc de transport 
în comun. Ce ne puteți spune 
despre acest fapt?

P.P.: - Da, este adevărat. 
Vedeți dumneavoastră, pe vremuri 
existau autobuze care făceau 

legătura între comuna noastră și 
municipiul Hunedoara. în ultimii 
ani autobuzele au fost scoase de 
pe această rută, în parte datorită 
numărului tot mai mic de călători, 
dar și datorită stării extrem de 
proaste a drumului. Mai 
rămăsese doar mașina minei 
care făcea legătura de la Ghelari 
la Bunila, însă acum și ea a fost 
scoasă de pe acest traseu. 
Restructurarea la mină și 
costurile mari au condus la 
situația din prezent. Practic, 
acum nu mai există nici un mijloc 
de transport în comun, fapt 
extrem de grav. Doar eu cu dubrța 
primăriei mai pot - atunci când 
vin și când plec de la serviciu - 
să mai aduc doi-trei oameni, însă 
este nesemnificativ.

Rep.: - Care este cea mai 
mare nemulțumire a 
dumneavoastră?

P.P.: - Cea mai mare 
nemulțumire este aceea că nu 
pot să fac ceea ce mi-am propus 
să fac pentru a-i ajuta pe acești 
oameni. Din cele 250 de milioane 
pe care le-am primit vă dați 
seama că posibilitatea de 
mișcare este foarte limitată. Aș fi 
vrut să fac mai multe, dar nu am 
cu ce.

Rep.: - Die primar, vă 
mulțumim..

Ne urcăm cu un pic de teamă în 
„teveul” vechi de 30 de ani al 
primăriei din Bunila, pentru a merge 
în satul care altădată era mândria 
acestor locuri: Alun. „Nu știu dacă 
o să putem ajunge acolo că drumu' 
îi tare rău” - spune șoferul. Spre 
surprinderea noastră, la volan se 
urcă chiar primarul, în timp ce 
adevăratul șofer se așază în spate, 
alături de noi. Pornim într-un uruit 
asurzitor și de-abia reușim să ne 
agățăm de ceva pentru a nu cădea, 
„în douăzeci de minute suntem la 
Alun", spune primarul care 

De pitorescul peisajului de ia Buni ia se bucură doar... 
caii, turiștii ocolind această zonă din cauza dificultăților 
de acces generate de starea deplorabilă a drumurilor.

dovedește că are reale calități de 
șofer. Coborâm un deal și apoi 
urcăm din nou într-o călătorie în 
care am ajuns să ne dăm seama 
de existența unor organe interne 
pe care până atunci nu le-am 
simțit. „Satul ăsta putea să fie el 
singur o comună la cât de mare și 
de frumos era; aveau 80 de perechi 
de boi pe vremuri aici, dar acum...” 

înainte de intrarea în sat ni se 
deschide în față cariera de 
marmură, exploatată și acum. 
Casele sunt frumoase, dar marea 
majoritate sunt nelocuite. Cea mai 
reprezentativă clădire rămâne însă 
biserica, impresionantă prin mărime 
și prin măiestria artistică cu care 
a fost zidită. Uitându-te la biserică 

îți dai seama că aici ești în țara 
pietrei și a marmurii. „Degeaba îi 
așa de frumoasă biserica noastră, 
că nu vine nimeni să o vadă; dacă 
drumu’ îi așa de rău, nu se 
încumetă nimeni să urce până aid”, 
spune Victoria Stâncone, una 
dintre cele 15-20 de persoane care 
mai locuiesc la Alun. într-adevăr, 
majoritatea celor care locuiau aici 
au „fugit’ la oraș.

Chiar și unii dintre cei bătrâni 
și-au cumpărat case la șes, 
venind aici sus la Alun doar două- 
trei luni în timpul verii. Clădirea 

școlii și internatul erau o mândrie 
pentru locuitorii din Alun, acum 
însă nu o mai folosește nimeni, 
degradându-se pe zi ce trece. S- 
a furat tot ce s-a putut fura din 
această clădire: „Am sesizat 
poliția - spune dl primar Pițian - că 
s-a furat o parte din țigla de pe 
școală, dar de mai bine de o lună 
nu a venit nimeni aici să cerceteze 
cauza."

Pășim pe ulițele satului 
simțindu-i sfârșitul; este un sat 
care moare în fiecare zi câte puțin. 
Dârzenia celor care s-au „cocoțat' 
aici pentru a-și face un rost este 
învinsă încetul cu încetul de 
bătrânețe și de singurătate. Păcat.

Festivalul folcloric
„Sărbătoarea pădurenilor''

în fiecare vară satul Poienița Voinii este gazda 
tradiționalului festival folcloric „Sărbătoarea 
pădurenilor” al cărui suflet organizatoric este 
cunoscutul interpret de muzică populară Drăgan 
Muntean, fiu al acestor meleaguri. în afara 
împlinirii sufletești pe care le-o aduce cântul și 
jocul din cadrul acestui festival, oamenii 
apreciază această manifestare și pentru că ea 
înseamnă efectuarea unor minime reparații la 
drumuri. în acest an se pare că din cauza lipsei 
de fonduri „Sărbătoarea pădurenilor" nu se va 
desfășura la data tradițională, ci va fi amânată 
pentru sfârșitul lunii august.
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Un singur telefon
în comuna Bunila există doar un singur 

telefon. Numai primăria beneficiază de acest 
mijloc de comunicare, cei 600 de locuitori ai 
comunei fiind nevoiți să îl folosească pe acesta. 
Din păcate, se pare că nici în viitorul apropiat nu 
există șanse prea mari pentru instalarea mai 
multor posturi telefonice.

Tradiție
f

între multele tradiții care încă se mai respectă 
în satele comunei Bunila, cea pe care am întâlnit- 
o cel mai des este portul costumului popular. Astfel 
acasă, la munca câmpului ori în zilele de 
sărbătoare, oamenii mai în vârstă poartă frumoase 
cămăși albe brodate cu motive populare și au pe 
cap basmale (femeile) și dopuri pădurenești 
(bărbații).

(Izolarea impusă de situarea 
pe vârful muntelui, dar mai ales 
de starea deplorabilă a drumurilor 
și de lipsa mijloacelor de 
transport în comun se răsfrânge 
negativ și asupra activității 
comerciale din satele comunei 
Bunila.Din cauza dificultăților de 
transport aprovizionarea puținelor 
magazine din comună este 
defectuoasă. Pâine se aduce 
doar de două ori pe săptămână 
(marțea și vinerea), iar produsele 
industriale (confecții, încălțăminte) 
și le procură fiecare cum poate 
din Ghețar ori Hunedoara pentru 
că magazinele sătești nu oferă 

ceva.
n Bunila, satul centru de

comună, dar cel mai îndepărtat 
de oraș, există un singur 
magazin. Petre Pițian, primarul 
comunei, s-a dedarat nemulțumit 
de faptul că “ deși spațiul în care 
funcționează acest magazin a 
fost construit prin munca 
oamenilor comunei, el se află în 
proprietatea unei societăți 
comerciale din Hunedoara, astfel 
că privatizatul cu magazinul în 
loc să plătească chirie Primăriei 
achită această taxă respectivei 
societăți comerciale hu- 
nedorene.” Dorica Popa, ges
tionara magazinului, ne spunea 
că “ la aprovizionare se ur
mărește asigurarea produselor 
alimentare de bază (zahăr, făină, 
paste, ulei) și a celor cu vânzare 
rapidă (băuturi alcoolice și 
răcoritoare, țigări, dulduri etc.). La 
cerere se aduc și produse in
dustriale (cuie, coase, seceri), dar 
deși oamenii au solicitat adesea 
cizme de cauciuc patronul nu a 
adus”.

|jn satul Poienița Voinii 

avantajat de situarea cu vreo trei 
kilometri mai aproape de oraș 
există două “ buticuri Aici 
aprovizionarea e mai bogată și 
mai diversă, existând și produse 
de sezon (înghețată, legume etc) 
dar tot insuficientă. Spre exemplu 
cu puțin timp în urmă când unul 
din buticuri a oferit spre vânzare 
varză , oamenii aproape că s-au 
bătut pentru a cumpăra acest 
produs care în piețele din Deva 
sau Hunedoara se găsește la 
discreție și pe alese.

Le parcă nu ar fi fost de 
ajuns că nu prea au ce și de unde 
să cumpere, oamenii din Bunila 
nici nu au posibilitatea să-și 
valorifice produsele pentru că ...nu 
există mijloc de transport cu care 
să le ducă la piață. "De când s-au 
făcut restructurări la mină și nu 
mai circulă Convenția noi nu mai 
avem cu ce să mergem la oraș"- 
ne spunea Arsenie Munteanu, 
pensionar din satul Bunila. “ Astfel 
nu mai avem cum să vindem 
laptele, brânza și lâna pe care le 
producem. Dacă ar exista măcar 
o dată sau de două ori pe 
săptămână un mijloc de transport 
spre Hunedoara sau ar veni vreun 
întreprinzător serios să ne 
colecteze produsele noi am fi 
mulțumiți. Dar așa... laptele 
ajunge în troaca porcilor, iar 
brânza și lâna le dăm la prețuri de 
nimic unor speculanți care ne 
vizitează doar atunci când vor ei 
să câștige bani nemunciți.”

z 
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De jumătate de an 
în căutarea dreptății
Gheorghe Nandra locuiește 

în Bunila la numărul 5. 
Necazurile l-au făcut să bată la 
uși de mai bine de jumătate de 
an. Mai exact în iuna noiembrie 
anui trecut o autodubă 
aparținând Exploatării miniere 
din Ghețar a poposit după ce 

( „conducătorulauto"a pierdut 
i controlul volanului în curtea 
I sa unde avea să-i rupă porțile 
| de la intrare, câteva panouri 
| din gard, un măr, iar în final s-
■ a oprit în șură, anexă 
j gospodărească pe care a
• avariat-o în urma impactului. 
I Gheorghe Nandra își 
| amintește și acum cu groază 
| secvențele matinale când
■ mașina scăpată de sub 
! control a ras tot ce a prins în 
' drum.
I „Era spre dimineață, ne 
| relatează interlocutorul nostru, 
| când vecinii mei au auzit un
■ zgomot zdravăn. Când s-au
* dus ia fața locului mașina era 
I în curte, apoi m-au anunțat la 
| Hunedoara să vin că s-a 
| întâmplat un accident acasă.
■ Ajuns acasă aici !a Bunila i-am 
! rugat să nu scoată mașina
■ până nu se întocmește un act 
I prin care să știu cine îmi 
| plătește pagubele. Acest lucru 
| nu s-a întâmplat spunându-mi-
■ se de către Vasile Lascău, de
■ la garaj de la exploatare, că nu 
I vor fi probleme cu reparațiile la 
\gard și la șură. Au scos 
| mașina remorcată, au plecat și
■ buni duși au fost. De atunci 
\nimeni nu a venit să mă ajute

■x 
I 
I 
I 
I 
I

cu nimic. La data când au /bsf| 
aici ne-am înțeles să-mi dea ■ 
cinci milioane de tei ca să-mi* 
repar gospodăria.

Dacă nu rezolvam pagubele I 
cu un milion, diferența le-ol 
restituiam. Nu vreau altceva| 
decât banii necesari pentru, 
stricăciuni. Dar, după cum v-! 
am spus, ei și-au luat mașina, I 
iar eu am rămas cu pagubele. I

Ce să fac? Sunt purtat pe | 
drumuri între poliție și parchet. | 
Or, cei care a condus mașina ■ 
nu avea nici permis și nici* 
autoduba nu era a lui”.

Cazul prezentat ridică mai\ 
multe semne de întrebare, iar\ 
faptul că în spatele acestei\ 
întâmplări sunt și alte interese, | 
face ca lucrurile să treneze. i

Din cercetările efectuate de | 
către Poliția din Bunila rezultă | 
că vinovat de producerea^ 
accidentului este Aron Ghiura | 
care a luat mașina lui iosif, 
Monenciu, fără a avea n/c/J 
măcar permis sau o altă* 
competență. Pentru faptele* 
comise i s-a întocmit dosar* 
penai având capete de acuzare I 
conducerea unui autovehicul 

fără permis și furtul mașinii. I 
Timpul însă trece, iar\ 

lucrurile rămân cel puțin\ 
deocamdată confuze. |

J 
IPagină realizată de: 

Andrei NISTOR, Ciprian
MAR1NUȚ, Corne! POENAR Ir—
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O IMPORTANTĂ ANALIZĂ A I
FENOMENULUI

S-ar putea să greșesc, dar 
cred că recenta apariție edito
rială privitoare la multdiscutatul, 
adulatul, hulitul, dar până la urmă 
acceptatul postmodernism ro
mânesc, este cea mai completă 
scriere de acest fel cel puțin din 
perioada postrevoluționară. Pre
cedenta carte, cu referiri mai 
concrete la fenomen, însă de 
dimensiuni cu mult mai reduse, 
despre care am eu știință în 
acest moment, aparține lui 
Gheorghe Perian și este intitu
lată mult mai concret: Scriitori 
români postmoderni. Chiar 
pretențiile autorului au fost altele 
dacă ținem seama că volumul 
este subintitulat "eseuri". Cu totul 
altfel stau lucrurile cu "Post
modernismul..." lui Cărtărescu, 
volum care "divulgă" intențiile de 
anvergură ale autorului înce
pând chiar cu partea întâi: Post- 
modernltatea ca experiență 
ontologică, epistemologică 
și istorică "slabă", (ghilimele: 
M.C.) într-adevăr, introducând 
fenomenul în context ontologic, 
cum bine face Cărtărescu, vom 
constata că o mulțime de autori- 
autorași s-au dezlănțuit sub 
această umbrelă protectoare 
producând "opere nemuritoare"

pe care nu le înțeleg nici măcar 
contemporanii cei mai avizați într- 
ale teoriei și criticii literare. însuși 
Cărtărescu afirmă, în deplină cu
noștință de cauză, desigur: 
"Structura sa specială (a post- 
modernismului, n. D.H.) se explică 
și prin amalgamul de idei și ma
niere artistice destul de eterodite 
care intră în compoziția sa", (p.

tivă. întorcăndu-ne la ale noastre 
(subiectul acestei prezentări), 
descoperim că din textul cărții 
rezultă două chestiuni (între al
tele, bineînțeles) care trebuie 
luate neapărat în considerare și 
anume: postmodernismul româ
nesc a fost "produsul optzeciș- 
tilor”, al bucureștenilor care frec
ventau "Cenaclul de luni” condus

Mircea Cărtărescu: Postmodernismul românesc 
Ed. Humanitas, 1999

144). în mod evident, pe Mircea 
Cărtărescu nu-l interesează res
pectivul lucru, ci acest ansamblu 
complicat și de-o complexitate 
aproape năucitoare. In acest 
sens, subscriu ideii ca el să fie 
comentat tocmai de unul dintre cei 
care au sosit în lumea literară 
odată cu manifestarea mai clară a 
postmodernismului la noi, adică 
începând cu anul 1980. De altfel, 
iubitorii de literatură, ceva mai 
vârstnici, își amintesc de volumul 
colectiv Desant '83, care a făcut 
mare vâlvă în acea vreme și da
torită căruia au curs râuri de 
cerneală în opinii pro și contra; iar 
Cărtărescu a fost unul dintre au
torii cuprinși în antologia respec

de Nicolae Manolescu (dar și al 
tinerilor scriitori din provincie - 
Cluj, lași, Timișoara...), și că este 
practic imposibilă o delimitare 
foarte exactă dintre modernism și 
postmodernism, "...linia de des
părțire modernism/postmodernism 
este mult mai flexibilă, inter
sectând capricios granițele lor...” 
(p. 157), spune analistul. Din 
păcate, în continuare voi recurge 
doar la câteva escale scurte prin 
cuprinsul cărții, tocmai pentru a 
releva importanța scrierii. Deci 
Partea a doua, intitulată Post
modernismul: sfârșitul ar
telor sau un nou început? 
Partea a treia: Către un post
modernism românesc; Par-

tea a patra: Postmodernis
mul românesc. însă nu voi 
putea să închei acest scurt co
mentariu la un op de peste 550 
de pagini fără a da următorul 
citat: "despre postmodernism s- 
a scris la noi și până acum (...). 
Lipsea totuși.o monografie 
densă, cu ambiții exhaustive, 
care să acrediteze teoretic, isto
ric, critic instaurarea și înflorirea 
noii paradigme în spațiul nostru 
cultural." (Paul Cornea, Postfață, 
p. 518).

Acum avem această exce
lentă "monografie"! Și, fără exa
gerare, cred că avem de lec- 
turat una dintre cele mai impor
tante analize a fenomenului ca 
atare. Incursiunile autorului prin 
ontologie, istorie, cultură, artă 
etc., precum și comentarii docte 
asupra postmodernismului înce
pând chiar cu definirea sa prin 
răspunsul la întrebarea: Ce este 
postmodernismul?, sau prin 
enumerarea trăsăturilor aces
tuia, sunt doar câteva elemente, 
considerabile, pentru lectură... în 
orice caz, o carte de stringentă 
actualitate, scrisă bine, docu
mentată și, desigur, extrem de 
utiă...

Dumitru HURUBĂ
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Variațiuni pe o temă dată

Uitarea drumului spre casă
Motto: "Frunzele cad,
Imperiile cad, »
Doar gândurile urcă." \
"Simetrie” - Ionel Amăriuței
Se dedică lui /. Amar

La est - casa de lumină ’
în care bătrânul anticar a rătăcit
dragonul de lapislazuli...

La nord - drumul de diamant, l
în așteptarea magilor,
pregătiți să reziste celor o mie de miracole...

La vest - catedrala de sunete 
în care orbi clopotari 
leagănă clipe de aur...

La sud - corăbii cu pânze 
în care mor alizee bătrâne...

Deasupra hărților antice, 
aplecat peste mori de vânt, 
semne divine unde sunt însemnate locurile cu lei, 
elipse de cuvinte, 
păduri tropicale-n care bântuie 
ploi carnivore, 
apoi 
uitarea drumului spre casă...

Constantin Stancu

Uitarea drumului spre casă
lui Constantin Stancu
Când privirea-ți rămâne captivă 
în memoria unui geam aburit, 
drumurile ți se strâng 
într-un ghem de metafore 
și rătăcești atunci, fără să vrei, 
în labirinturile unui veac obosit 
ce-și devoră propria istorie, 
singura scăpare ar fi 
să se îndure zeul candorii
să tragă o linie albă 
între realitate și vis, 
de aici înainte 
spaimele se vor îmblânzi 
și vor trece firesc în cuvinte 
înlănțuindu-se 
într-un poem scris cu degetul \
pe un geam aburit.

Ionel A măriutei

(-----~>
!n dezbatere

MUNCA Șt ROLUL 
BIBLIOTECARULUI

Despre rosturile civilizatoare ale cărții și despre 
menirea bibliotecii publice în viața unei comunități s- 
a scris nu în puține rânduri. Poate mai puțin pomenit, 
bibliotecarul își are și el rolul său bine definit în 
“configurația" unei activități care în ultimul timp își 
dovedește tot mai des necesitatea.

Biblioteca Municipală din Hunedoara a fost, cu 
puțină vreme în urmă, gazda unei întâlniri cu tema 
‘Metode și tehnici în munca intelectuală" a 
bibliotecarului, la care au participat reprezentanți ai 
bibliotecilor publice dig principalele orașe ale 
județului - Deva, Hunedoara, Petroșani, Orăștie, Brad 
și Hațeg. Invocând situații practice întâlnite la 
îndrumarea lecturii, mai cu seamă în condițiile unei 
școli în tranziție și ale unui învățământ în plină 
reformă, a fost subliniată misiunea complexă a 
bibliotecarului în viața mai mult ori mai puțin spiri
tuală a societății actuale.

Invitat la această masă rotundă a fost dl profesor 
Victor Isac, care s-a referit, de asemenea, la tehnica 
lecturii, exemplificată în cazul câtorva dintre cărțile 
sale donate bibliotecii hunedorene (900 de volume 
până în prezent).

întâlnirea amintită a fost și un prilej de "con

fruntare” a situațiilor privind achiziția de carte în acest 
an, situații care nu fac decât să confirme, din păcate, 
sărăcia ori chiar inexistența fondurilor alocate în 
acest sens de la bugetele locale. Și cum în urmă
toarele luni nimic nu prevestește o îmbunătățire a 
lucrurilor, probabil că va fi un an cu puține cărți noi 
pentru biblioteci și, implicit, pentru cititori.

Georgeta BÎRLA

Scrisese acasă o singură 
dată. Și atunci pentru Tia. intre 
două atacuri la Trieste simțise 
mai aproape ca niciodată atin
gerea de coasă a morții. De 
parcă s-ar fi aflat proptit în 
strunga prin care se petrec su
fletele ca niște ciute speriate în 
cârduri spre tărâmul de din
colo. ii era atât de dor de Tia. 
Erau doar logodiți dar știa că 
trebuie să-i spună ceva din 
colțul acela de lume.

Să fi avut cam patru ani. 
Era vară și nu plouase deloc 
în ultima vreme. Apa din fân
tână scădea văzând cu ochii. 
Bunica se ruga în flecare seară 
la icoană, "doar s-or desfe
reca puhoaiele din prinsoarea 
cerului ' Uncheșul, mai șugu
băț, îi repeta într-una prichin
delului de atunci despre greieri 
și brotăcei că de atâta sete s- 
au ascuns hăt departe în fundul 
pământului. Iar el, crezându-l 
bineînțeles, se spărgea de 
plâns ca prostul. Dar într-o zi, 
cum era și firesc, s-a întunecat 
zarea. Norii se izbeau cap în 
cap aidoma unor vite belânde, 
scăpărând trăsnete. Andrei, în 
nădragii scurți de cânepă, (op 
în mijlocul drumului. Începuse 
răpăiala cu stropii mari cât 
corcodușele. Dar lui nici că-i 
păsa. Râdea de bucurie că nu- 
i vor muri greierii, și mor
molocii. Cu brațele firave larg 
deschise către cer arfl vrut să 
prindă ploaia. Să fle numai a 
lui, atât de mult o râvnise pe 
ascuns. Nu pentru el cât pentru 
"orătăniile " cu care se juca. 
Peste drum, din tinda casei 
sale, baci Laioș, un moșneag 
dohănind din pipă, se pornește 
sărâdăinhohoteApoistrigă

la ăl bătrân: "No! Țâcă ăsta 
vrea să prindă ploaia-n 
pumn!... "

Pe hârtie a așternut doar 
câteva rânduri: “îmi va fl îngă
duit să deschid brațele larg că
tre picătura de cer din oc 'rii tăi? 
Să prind "ploaia ", să fle numai 
a mea! Nu pentru mine, nu pen
tru tine, cât pentru "orătăniile " 
cu care se joacă alții: inimile 
noastre... "

mirare? înaintea sa, zâmbind 
stângaci - fata cu mânzul.

La început nu are grai. Cel 
puțin să articuleze măcar un 
singur cuvânt. Pentru că nu înțe
legea nimic. “De ce seamănă ca 
două picături de apă cu Tia? " 
Ca într-un ritual de mult uitat, 
scoate încet cruciulița de lemn 
de la gât și întinde mâna așa cu 
talismanul spre ea pentru a se 
încredința că nu e doar o închi-

IZVORUL CERULUI (II)
Afară găsește piața de piatră 

pârguită în lumina cu irizări de 
mere coapte a asfințitului. Din 
cerdacul de marmură al cate
dralei poate să cuprindă pe de-a- 
ntregul cu îmbrățișarea privirii 
foiala din inima târgului. Lângă 
fântâna cu amoraș o fetișcană se 
căznea să adape un mănz roș
cat. Nu-i vede chipul, însă ceva 
anume din înfățișarea ei îi mag- 
netizează atenția; poate părul 
negru cum tăciunele dat pe spate 
■în unduirea de inele a buclelor.

Se gândește că ar ji bine să 
pună la cutia milei un bănuț. 
Scoate crăițaru' de aramă din 
buzunar și îl învârte scurt pe 
după degete. "Șmecherie de 
scamator, ce mai!" Nu știu cum 
se face dar scapă bănuțul din 
mână, iar acesta prinde să se 
rostogolească pe scări în jos, 
topindu-se în conul de umbră 
dintre două căruțe. "Sănătate 
bună și noroc. Unde să îl mai 
caute?!" Așa că-i vine rândul 
celei de-a doua monezi, însă de 
data asta direct în cutiuța de me
tal prinsă pe unul din stâlpii din 
tinda bisericii. Cînd se întoarce -

puire. Se pomenește că întrea
bă: “Nu mă recunoști? Sunt eu! 
Andrei. " Ea dă ușor din cap în 
semn că nu pricepe, apoi spune 
ceva în croată. E rândul lui să 
ridice din umeri. Fata repetă un 
singur cuvânt: "Ida, Ida, Ida... " 
O cheamă Ida.

Apoi se întâmplă nenoro
cirea. O trosnitură cumplită 
împrăștie acoperișul și pereții 
unei case din apropiere. Imediat 
alte două coloane de foc mușcă 
din dantelăria de piatră a pieței. 
Tunurile italienilor și-au pornit 
tirul distrugător al obuzelor. E 
ca într-un vis urât. Trupuri sfâr
tecate de animale, oameni prinși 
sub dărâmături sau loviți în plin 
de securea schijelor. Vede mân
zul cel roșu tăind în curmeziș 
arena aceea a morții - inima 
târgului. Prinde fata de mâneca 
hainei și instinctiv se culcă la 
pământ. In zăpăceala iscată 
abia apucă să se reîntoarcă în 
biserică împreună cu Ida. E pa
lidă la față ca cearcănul lunii. Se 
ascunde după un jilț de lemn 
aflat în preajma altarului, chiar 
sub cupola cea mare pe care stă

zugrăvit Pantocratorul. 
Speriată, cu inima cât o cutiuță 
cu licurici, stă în genunchi și 
se roagă în graiul ei. El își 
amintește de cruciulița de 
lemn. Nu mai e. Trebuie să o 
găsească pe undeva. Din prag 
zărește o frântură din haosul de 
afară. Pe locul fântânii cu 
amoraș se deschide gura 
știrbă a unui crater. Din nou o 
explozie face să se cutremure 
din temelii pământul, de parcă 
s-a surpat nicovala de stele a 
cerului. Un uruit puternic 
zdruncină nava catedralei. A 
căzut cupola bisericii într-un 
nor uriaș de praf, iar Ida era 
acolo cu inima cât o cutiuță cu 
licurici. Zidul poleit cu fresca 
Judecății de Apoi pornește să 
se miște spre el: " Nu se poate! 
E doar vis... " întuneric beznă. 
S-a smolit lumea sub aripa 
unui cocoș negru necântat. Ci
neva, un sihastru despre care 
se zvonea că îi e în putere să 
citească viitorul deschizând 
Pravila, îi spusese odat': “Pe 
pământ se ajlă oameni ce nu 
pot trăi și nu pot muri unul 
fără de altul..."

Așa nins cu flori albe, dru
meagul se pierde în codrii de 
sub "Cetatea Urieșilor" ca un 
.pârâiaș de lapte pentru mi
rese. Recunoaște locurile. E 
acasă în munții lui. De sub 
pleoapa de taine a pădurii răz
bat până la el mrejele unui 
descântec așezat în căușul de 
cristal al unei voci de copile:

"Laur, hălaur.
Cu pielea de aur, 
Cu luceferi potcovit, 
Mi-l adu pe-al meu iubit! 
Laur, bălaur... "

Dorin PETRESC
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REZERVA VALUTARA A BNR 
A SCĂZUT LA «13,1 
MILIOANE DOLARI

Drogurile și 
adolescenții

Rezerva valutară în devize 
a BNR a scăzut, la sfârșitul 
lunii iunie, la 813,172 milioane 
dolari, de la 1,023 miliarde 
dolari în mai, în urma plăților 
făcute în contul serviciului da
toriei externe, acesta fiind cel 
mai scăzut nivel din februarie 
1997.

Cele două miliarde dolari, 
care au fost plătite în șase luni 
în contul datoriei externe, la 
care s-a adăugat imposibili
tatea atragerii unor surse de 
finanțare externe, au topit 
efectiv rezerva valutară a 
BNR, care se refăcuse, în 
cursul anului 1997. în februarie 
1997, rezerva valutară era de 
697,7 milioane dolari; de la 
acea dată urmând o creștere 
continuă a acesteia până în 
septembrie 1997, când s-au 
atins 2,6 miliarde dolari.

Lipsa materializării prac
tice a promisiunilor de reformă 
și restructurare, la care s-a 
adăugat și criza din Asia și 
Rusia, au dus la reducerea 
dramatică a interesului inves
titorilor străini pentru România 
și, în consecință, a intrărilor de 
capital, având în vedere că 
economia era în declin. De 
asemenea, piața externă nefa
vorabilă, plus scăderea con
tinuă a ratingului de țară, a 
făcut ca România să nu se 
poată împrumuta pe piața ex

«xcqrpua mai
A.4/MC gÂAMIAff PRĂJIT"

C echipă de mezelari ger
mani a bătut recordul mondial 
în Germania, în localitatea 
Kumhausen, din Bavaria de 
sud, la capitolul “cel mai lung 
cârnat prăjit”, producând un 
cârnat cu o lungime de 5.880 
de metri, informează AFP.

Banii proveniți din vân
zarea, la bucată de un metru, 
a cârnatului, vor fi vărsați în 
contul unei asociații uma
nitare care se ocupă de ajuto
rarea copiilor din România, 
1.500 de persoane partici
pând la această acțiune.

Cârnatul este “opera" ma
estrului mezelar Bernhard 
Ossner și a 14 persoane care 
l-au ajutat să bată preceden

ternă, pentru a-și finanța ser
viciul datoriei externe. Din 
acest motiv, România a trebuit 
să-și plătească datoriile din 
rezervă, neavând alte surse 
de finanțare.
, Rezerva de aur a Româ
niei, de peste 101 tone, a fost, 
la 30 iunie, de 848,934 mili
oane dolari. Dacă și în luna 

•iunie, în continuare, cantitatea 
de aur din rezerva BNR a 
crescut, valoric s-a înregistrat 
o scădere de la 852 milioane 
dolari, la sfârșitul lunii mai, la 
849 milioane dolari în prezent. 
Motivul este scăderea prețului 
aurului pe piețele internațio
nale, de la 271,05 dolari/uncia 
la 262 dolari/uncia.

Rezerva totală a BNR, de
vize plus aur, a fost la sfârșitul 
lunii iunie de 1,6621 miliarde 
dolari.

“După ce, în primul semes
tru al acestui an, au fost plătite 
peste două miliarde dolari în 
contul serviciului datoriei ex
terne, acum obiectivul nr. 1 al 
Băncii Naționale este refacerea 
rezervei valutare. BNR își con
solidează în acest scop poziția 
de cumpărător net de valută pe 
piața interbancară internă. în 
același timp, rezerva va crește 
cu sumele ce vor rezulta dip 
acorduri și aranjamente inter
naționale de împrumut", se 
arată într-un comunicat al BNR.

tul record, datând de la 
Paște, care fusese înregistrat 
de un confrate din Thuringia, 
cu un cârnat lung de cinci 
kilometri.

Câteva zeci de porci au 
plătit cu viața noul record, des
tinat a fi înscris în “Cartea re
cordurilor” și care a necesitat 
1,7 tone de materie primă și o 
noapte întreagă de muncă.

Aproximativ 1.500 de per
soane au participat la aceas
tă acțiune cu scop umanitar, 
achiziționând una sau mai 
multe bucăți de cârnat lungi 
de câte un metru, contra su
mei de 5 mărci germane me
trul (adică 2,55 euro sau 2,65 
dolari).

Drogurile sunt substanțe 
care conțin compuși ce acțio
nează asupra organismului, 
în special asupra creierului. 
Ele determină o accelerare 
sau o încetinire a activității 
acestuia, însoțită de modi
ficarea gândirii și schimbarea 
comportamentului normal.

Orice drog este o otravă 
potențială care poate cauza 
incapacitate și chiar moarte, 
dacă este introdus în orga
nism, consumat în cantități 
greșite, sau amestecat la 
întâmplare cu alte droguri. 
Tipurile de droguri utilizate în 
general pot fi împărțite în 
următoarele categorii: alcool, 
marijuana, inhalante, seda
tive, excitante, narcotice, 
halucinogene.

Căutarea identității în pe
rioada adolescenței cere timp 
și multă energie. Anturajul și 
prieteniile constituie o influ
ență importantă și uneori do
minantă. Fără o suprave
ghere și o îndrumare adultă, 
ea poate lua o direcție destul 
de periculoasă.

Adulții trebuie să ofere 
modele de comportament să
nătos și responsabil tinerilor. 
Sprijinirea adolescenților în a 
învăța cum să ia decizii re
prezintă o componentă esen
țială a educației de prevenire 
a consumului de droguri.

Fiecare persoană are o 
individualitate aparte și poate 
avea propriile sale motive 
pentru a utiliza droguri. în 
continuare vă prezentăm 
unele dintre aceste motive:

- s-a ivit ocazia, iar tâ
nărul nu a făcut altceva decât 
să încerce;

SPITALUL C.E SIMBRIA
organizează în termen de minimum 15 zile de la 

data apariției în ziar CONCURS pentru ocuparea 
postului de:

ȘOFER AUTOSANITARĂ II
Condiții de participare:
- 5 ani vechime ca șofer
- permis de conducere profesionist cat. B și C
Informații privind participarea la concurs și 

tematica la sediul unității din Simeria, str. Avram 
lancu, nr. 26 sau la telefon 260681.

- utilizarea drogurilor este 
privită ca ceva incitant, ca o 
dovadă de curaj și de pericol, 
tinerii o fac tocmai pentru 
riscurile pe care acestea le 
implică;

- unii tineri utilizează dro
guri sau solvenți în încer
carea de a uita de proble
mele cu care sunt con
fruntați;

-.utilizarea drogurilor în 
unele cazuri reprezintă un 
mod de a reacționa în fața 
singurătății, în fața senzației 
de inutilitate, sau în fața lipsei 
de respect de sine și de în
credere în propria persoană.

Dacă tinerii vor fi ajutați 
să-și rezolve aceste proble
me atunci este foarte pro
babil ca ei să înceteze sau 
măcar să reducă consumul 
de droguri. Educația de pre
venire a consumului de dro
guri se va centra asupra:

- formării unor deprinderi 
de viață cum ar fi rezistența 
la presiunea anturajului;

- comunicării cu adulții 
(inclusiv familia);

- căutării unui sprijin în 
rezolvarea problemelor;

- sprijinirii altora;
- acceptării responsabili

tății personale și civice.
Lupta împotriva drogu

rilor se poate purta doar 
prin implicarea întregii so
cietăți, printr-o informare 
corectă asupra problemei și 
prin asumarea de respon
sabilități de către fiecare 
membru aî ei.

Direcția de sănătate 
publică a județului 

Hunedoara

Fundația Munciii
Filiala județului Hunedoara cu contribuție de 50%, organizează 

curs de operatori contabili pe calculator 
în perioada 12.07 - 30.09.1999.

Informații suplimentare la telefon 216138, luni-vineri între orețe 9-12.

cea mai bună calitate Acel mai bun preț

Ai nevoie de el zilnic!

E nofanote
E ce&utte

en gros
cCch,;

r iaurt extra.............. ...1880 lei
■ cremă BELCAR ... . 2250 lei
J smântână 25 % .... . 3900 lei
r cremă unt.............. ....3800 lei
| lapte bătut............. ...2950 lei
I lapte consum....... .. .2950 lei
1 Telemea de vacă . . 13500 lei

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

Universitatea "Spiru Haret”
Colegiul universitar pedagogic de institutori 

Blaj - specializare desen
- aprobat prin hotărâre de guvern 

Organizează concurs de admitere pentru formele 
Zi și FF în ziua de 21 iulie 1999.

Probele de concurs sunt:
- pentru absolvenții școlilor normale și pedagogice 

admiterea se face numai pe baza mediei examenului de 
bacalaureat.

- pentru ceilalți candidați media examenului de 
bacalaureat are pondere de 50% în media de admitere.

Informații suplimentare la Blaj, str. Dr. Vasile 
Suciu nr. 26, telefon 058/711231.

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

Casa de marcat cu memorie fiscală CAFMT 7500 FR~/esle lestinată I 
pentru înregistrarea vânzărilor în toate tipurile de unități comerciale.

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

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

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

articole la restaurante

•S Tipărirea automată a TVA (4 grupe).

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

fiscală)

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

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

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

X________ ___________ ______________________ >

Grupul de Pempieri "lancu de Hunedoara” 
al județului Hunedoara

Având în vedere preve
derile art. 19, alin. 2 din Legea 
nr. 121/1996 privind organiza
rea și funcționarea Corpului 
Pompierilor Militari, în baza 
prevederilor art. 19, alin. 2, lit. 
"1" și art. 49, alin. 1 din Ordo
nanța Guvernului nr. 60/1997 
privind apărarea împotriva in
cendiilor aprobată prin Legea 
nr. 212/1997 și în temeiul art. 
13, alin. 2 din Legea nr. 40/ 
1990 privind organizarea și 
funcționarea Ministerului de 
Interne, a fost emis un ordin al 
ministrului de interne care în 
esență se referă la intervenția 
pentru stingerea incendiilor în 
unitățile conduse de către pa
troni și/sau de către reprezen
tanții legali ai acestora și obli
gațiile pe care le au în cazul 
solicitării pompierilor pentru a 
stinge un incendiu.

în termen de 3 zile de la 
data incendiului unitatea va 
solicita de la aceștia plata inte

grală a cheltuielilor efectuate de la 
data și oră înregistrării apelului 
telefonic, respectiv până la data și 
ora reîntoarcerii în unitate a for
țelor și mijloacelor participante.

Intervenția
I 

pompierilor 
militari la 

agenții 
economici se 

plătește
Se au în vedere cheltuielile 

efectuate prin determinarea tari
felor de utilizare a autospeci
alelor și utilajelor de prevenire și 
stingere a incendiilor și a celor 
corespunzătoare personalului 
militar de pompieri care con
duce și coordonează intervenția. 
Menționăm că există și bene

ficiari exceptați de la plata 
intervenției, astfel că, potrivit 
legii, cheltuielile ocazionate de 
stingerea incendiilor, bunurile 
materiale aparținând domeniu
lui public și privat al statului, 
bunurile personale ale cetă
țenilor, precum și cele apar
ținând asociațiilor non-profit 
sau organizațiilor cu caracter 
cultural, politic, religios, sportiv 
sau umanitar sunt suportate 
de Grupul de Pompieri. Deci 
populația în acest caz nu va fi 
pusă la plata intervenției.

Aceste noi reglementări 
constituie un motiv în plus pen
tru agenții economici să adopte 
cele mai potrivite măsuri de 
prevenire a incendiilor, căci în 
fond nu fac altceva decât să-și 
apere proprietatea privată.

Comandantul Grupului 
de Pompieri "iancu de 

Hunedoara ’’ ai județului 
Hunedoara

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

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

CLUJ-NAPOCA

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

LA PREȚ DE PRODUCĂTOR
r

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

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

DE PESTE 100 DE ANI ÎN CASA TA I



11 L l • Vând urgent 30 bucăți

ANIVERSARI

• Cele mai frumoase gân
duri din lume dnei Aurelia 
Cercea, cu ocazia zilei de 
naștere, din partea lui Trifu 
Bogdan, cea care a fost și va 
fi pentru mine mai mult decât 
o mamă. D-zeu să vă binecu- 
vânteze!(8066)

____ urgent 30 bucăți 
stupi cu albine. Preț nego
ciabil. Informații tel. 054/ 
232521, 227650, 631222, 
după ora 20. (3212)

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

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

, VAN ZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând 1,30 ha teren intra
vilan, Archia, împrejmuit și cu 
fântână, 10000 lei/mp. Tel. 
214859. (8061)

• Vând urgent teren 
“Feredee” pentru casă de 
vacanță, 300 mp, proiect, apă, 
curent, toată lemnăria. 
Bobîlna, nr. 91, tel. 094/ 
829486(8070)

• Vând convenabil casă 
locuibilă, grădină, anexe, 
pivniță, garaj, trifazic, apă, 
Leșni’c. tel. 219088 (0743218)

• Vând apartament 3 ca
mere, decomandat, ultracen
tral, Deva. Relații tel. 227479. 
(3340)

• Vând apartament ultra
central, 2 camere, decoman
date, Simeria. Preț informativ 
80 milioane lei. Tel. 261193. 
(8063)

• Vând urgent garsonieră, 
Deva, Bejan, bl. Z 1, ap. 39, 
între orele 9-19. (3215)

• Vând garsonieră mobi
lată, Simeria (central). Infor
mații, tel. 262458. (3213)

• Vând spațiu de pro
ducție și comerț, 300 mp, 
Deva, bd. Decebal, bl. P, 
parter, tel. 094/515460, 094/ 
661254, (3202)

• Termosanitara Hune
doara, str. Dorobanților, 12, 
vinde la cele mai avan
tajoase prețuri centrale 
termice, radiatoare Dunafer 
și Stelrad, tub Henko și 
fitinguri, aporpetre. Informații 
tel. 092/701072 (3050)

• Vând chioșc în piața 
Hunedoara. Tel. 092/405005, 
624390.

• Vând bolțari din zgură, tel. 
261984, 094/152073, preț 
avantajos. (3201)

• Firmă particulară de 
păsări situată în Mintia, zona 
Casa Agronomului, vinde 
zilnic pui vii, orele 7-15. Tel. 
233484.

2kg/bucată și 
20 și 24 sticle.

631194, 
Burjuc.

• Vând cocoși vii, pentru 
tăiat, circa 
navete bere 
Informații tel.
(3346) ’

• Materiale pentru ame
najări interioare, tavan sus
pendat, cărămizi sticlă, ghips, 
carton, tâmplărie PVC, vată 
minerală, toate din import, la 
Termoprofil Orăștie. Tel. 092/ 
740048 (3076)

str.
42,

• Vând ouă de prepeliță 
(medicament) cu instruc
țiuni. Tel. 057/289966, 057/ 
248064 (4247)

• Cumpăr talon + CI+ plă
cuțe Ford Escort berlină, an 
fabricație 1984/1988. Tel. 
627636.’ (8056)

• Vând țuică prune, 34 
grade, 25 000 lei/litru, tel. 092/ 
329384, 092/403869 (2811)

• Vând casă, 3 camere, 
grădină în satul Tîmpa, nr. 94. 
Tel. 214247 (3197)

• Vând casă Deva, 
Elena Văcărescu, nr. 
30.000 DM. (7204)

• Vând apartament 2 ca
mere, îmbunătățit, zona gării, 
tel. 230697', 056/211156. 
(3206)

• Vând tractor U 650 stare 
foarte bună. Fintoag, nr. 144. 
Tel. 092/487123. (3336)

• Vând mașini de cusut 
Ileana și Singer. Inf. tel. 
211183. (8053)

• Vând Dacia 1300, fabri
cație 1979. Informații zilnic, 
tel.’215436, Deva. (8055)

• Vând Dacia Break, an 
fabricație 1998, Zam, tel. 
631197 și 092/635766 .

• Vând convenabil Dacia 
1310, înmatriculată, cu nu
mere noi, preț 11.000.000, tel. 
227876 (3211)

• Vindem chioșc metalic, 
vizibil lângă Cantina 
“Siderurgica” Hunedoara. 
Informații tel. 211275.

• Vând SRL, tel. 627366 . 
(8074)

• Vând ouă de prepeliță 
ou prospect pentru trata
ment. Tel. 214974 (8075)

SCHIMBURI ill 
LOCUINȚE

• Schimb garsonieră cu 
apartament 2 camere, plus 
diferență. Tel. 620177, după 
ora 17.(3214)

ÎNCHIRIERI

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

• Societatea Agricolă “Arde
leana” cu sediul în Sîntandrei 
(fost CAP) vinde paie de orz și 
grâu direct din câmp, la preț 
negociabil. Informații la sediul 
societății. (8001)

• Vând vitrină frigorifică 
orizontală. Tel. 094/600401. 
(8054)

• Ofer spre închiriere gar
sonieră, Deva, bd. Decebal, 
bl. 23, 100 DM, tel. 262911, 
după ora 16. (3327)

OFERTE DE
SERVICII

• Angajăm vânzătoare 
pentru chioșc piață, Deva. Tel. 
213201,222398.’(3341)

• Angajez secretară pentru 
Deva, rog seriozitate. Tel. 094/ 
854430.(8003)

• Angajez reprezentant 
vânzări pentru zonele Deva, 
Hunedoara, Simeria, Orăștie, 
Hațeg. Informații Tel.094/ 
641378. (8065)

• Angajăm bucătar pentru 
punct de lucru în Simeria, 
barman ospătar, bucătar, 
pentru Deva. Informații la tel. 
092/341452, 054/226388. 
(8064)

• Agenție selecționează și 
înscrie personal calificat în 
construcții civile. Angajări în 
străinătate. Tel. 094/316346, 
094/360321 (3030).

• Caut firmă de con
strucții pentru amenajare 
magazine în Deva și Hu
nedoara. Relații la telefon 
054/717480 ’sau 094/ 

579061 (OP)_____________

• Expert contabil țin evi
dență contabilă pe calculator. 
Prima lună gratuit. Tel. 092/ 
748580,620122(3203)

• Efectuez transporturi sau 
închiriez autoizotermă, 7 tone. 
Tel. 211480. (8060)

• Laboratorul de produse 
naturale Favisan vă oferă 
tratamente naturiste prin 
reprezentanța din Deva, str. 
Izvorului, nr. 6. Tel. 225684, 
094/256220 (3342)

• Cu adâncă durere anun
țăm că pe 9 iulie 1999 se 
împlinește un an de când a 
plecat dintre noi scumpa 
noastră soție și mamă

MARIA BUGNAR 
(N.MARTIN) 

din Deva. Să-i fie țărâna 
ușoară și odihna binecu
vântată. Soțul Petrică, fiica 
Monica și fiul Radu. (4342)

• Au trecut 6 luni grele 
pentru sufletele noastre de 
la moartea celui care a fost

GRATIAN ALBAt

soț, tată și bunic. Parastasul 
va avea loc în data de 10 
iulie, ora 10, la "Biserica 
Bunavestire”. (8072)

In atenția cumpărătorilor
Conducerea Pieței centrale din Deva anunță 

cumpărătorii că pepenii verzi și galbeni se vor 
comercializa în piața Mihai Viteazu, ce se află lângă 
Direcția Silvică, în apropierea pieței centrale.

Conducerea SC Corvintrans SA 
Hunedoara, str. Stufit, nr. 2

CONVOACĂ:
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A 

ACȚIONARILOR
in dala de 23.VII.1999, ora 10.00. la sediul firmei, cu 

următoarea ordine de zi:
/. Aprobarea de principiu a modificării Actului constitutiv/ 

statutului, referitor la administrarea societății, după cum 
urmează:

"Societatea este administrată de către persoane fizice sau 
juridice, române sau străine, in baza unui contract de administrație.

Principalele atribuții ale administratorului sunt cele 
prevăzute de contractul de administrație.

Prevederile contractului se completează cu dispozițiile Legii 
31/1990, republicată, precum și cu prevederile Codului 
comercial și ale Codului civil, aplicabile."

2. începerea procedurii de selecție a administratorilor, 
respectiv:

- Constituirea comisiei de selecție a administratorilor
- Aprobarea remunerării lunare a membrilor comisiei de 

selecție
3. Diverse.
in cazul când la prima convocare nu vor fi îndeplinite 

prevederile legale, AGA va avea loc în data de 24. VII. 1999.

Banca Agricolă SA
-Sucursala Hunedoara-Deva

DIVERSE

• Judecătoria Deva scoate
la licitație cu vânzare chioșcul 
și magazia (15 mp), situate în 
Deva, str. Aleea Romanilor, la 
curtea Școlii nr. 3 Dacia. 
Licitația are loc în data de 
15.07.1999, la biroul executor 
judecătoresc. (8059)

• S.C. Rusca SA orga
nizează la data de 26 iulie
1999, ora 10, licitație publică 
pentru închirierea braseriei din' 
Complexul Rusca. înscrierile 
până la data de 22 iulie, 1999. 
Informații la sediul societății 
din Hunedoara, bd. Dacia nr. 
10, sau la tel. 717575 (2814)

PIERDERI

• Pierdut legitimație de 
serviciu pe numele Zlătior 
Eftimie. O declar nulă. (2815)

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Boghiu Geta. îl 
declar nul. (2813)

if COMEMORĂRI

• Au trecut doi ani de 
lacrimi și durere de când 
soțul meu ne-a părăsit pen
tru totdeauna

col (rez) BÎLDEA 
GHEORGHE

Dumnezeu să-l odih
nească. Soția Maria, fiul 
Eugen, nora Eugenia și 
nepoții Bogdan și Oana. 
Parastasul de pomenire 
sâmbătă, 10 iulie, la Orăștie. 
(3079)

• Familia îndoliată anunță 
cu durere încetarea din 
viață, după o lungă și grea 
suferință, a celui care a fost 
un bun și iubitor soț, tată, 
socru și bunic

IONEL SABĂU
în vârstă de 63 ani. în
mormântarea, sâmbătă, 10 
iulie, ora 13, la Brănișca. 
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace! (8068)

• Familia mulțumește 
tuturor celor care au fost 
alături de durerea noastră, 
cu lacrimi și flori, cu ocazia 
trecerii în neființă a 
scumpului nostru soț, tată și 
bunic

ing. ILIE PĂUNESCU
(8073)

• Salariații Direcției de 
Telecomunicații Hunedoara- 
Deva deplâng dispariția 
fulgerătoare a celei care a 
fost o foarte bună colegă

EUGENIA MITELUTI
Suntem alături de colegii 

noștri, Miteluț Șerban și 
Camelia, în aceste clipe 
grele. (0743216)

Universitatea "Spiru Haret” Blaj
organizează CONCURS DE ADMITERE pentru 

Colegiul Universitar Pedagogic de Institutori-Desen în 
data de 21 iulie 1999 și pentru Institutori-Educație fizică 
în 22 iulie 1999.

Informații suplimentare la secretariatul Universității 
din Blaj, str. Dr. Vasile Suciu, nr. 26, telefon 058/711231

vinde Ia LICITAȚIE:
- ferma nr. 14 Petroșani, cuprinzând teren și 

hală de găini ouătoare, filtru sanitar, stație de 
hidrofor, post transformator, bloc de intervenție 
rețele electrice tehnoedilitare existente în incinta 
fermei în suprafață de 29.719 mp.

Licitația va avea loc în data de 13 iulie ora 8, la 
biroul executorilor Judecătorești de pe lângă 
Judecătoria Petroșani și se va repeta săptămânal.

Informații la telefon 213911, Banca Agricolă SA 
Deva.

Anunț
Se convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A 

acționarilor de la SC Prelucrări Mecanice SA Călan 
pentru data de 26.07.1999, ora 10, la sediul societății din Călan, str 

Furnalistului nr. 17/H, cu următoarea ordine de zi:

1. - Aprobarea de principiu a modificării Statutului, referitor la 

administrarea societății.
2. - începerea procedurii de selecție a administratorilor, respectiv:

- Constituirea comisiei de selecție a administratorilor

- Aprobarea remunerării lunare a membrilor comisiei de selecție.

3. - Diverse.

A doua adunare va avea loc a doua zi, la aceeași oră și în același loc, 
dacă prima adunare nu se va putea ține, conform prevederilor legale.

SC “SUIIMPROD” SA
Orăștie

cu sediul în Orăștie, str. Luncii, nr. 1
Convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR, în data de 
22.07.1999, ora 10.00, la sediul societății, cu următoarea ordine 
de zi:

1. Aprobarea de principiu a modificării Statutului referitor la 
administrarea societății.

2. începerea procedurii de selecție a administratorilor.
3. Diverse.
în cazul în care prima adunare generală nu va fi statutară se 

va ține a doua adunare, a doua zi la aceeași oră și în același loc.
Informații suplimentare la tel. 054-241640

SC DACIA SERVICE SA Deva
vinde la LICITAȚIE PUBLICĂ, la Consiliul local 

Hărău, prin executor judecătoresc, în data de 
12.07.1999, la ora 12.00, următoarele:

- Dacia 1304 21. HD 1833
- Dacia 1310 TLX 4 HD 4141

în atenția persoanelor 
disponibilizare!

CANA STAR COMPANY SRL, In cadrul Programului de 
Redistribuire a Torței de Muncă, organizează începând cu 
data de 12.O7.I999 cursuri GRATUITE de inițiere și orientare 
In organizarea și derularea propriei afaceri. Informații 
suplimentare și înscrieri la sediul societății din strada Mihal 
tniinescu, nr. 2 (sediul Tundației pentru Tineret) sau la 
telefoanele 230717 și 218111, zilnic Intre orele 10,00 -18,00.
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Viata politică

Un deceniu pierdut de 
cntre poporul român
întâlnirea cu presa a con

ducerii filialei județene Hune
doara a PUNR în cadrul con
ferinței de presă desfășurată 
miercuri la Deva a adus în 
dezbatere declarația adop
tată recent la Cluj-Napoca de 
către biroul permanent al 
PUNR, document ce conține 
o sinteză a principalelor pro
bleme de natură economico- 
socială cu care se confruntă 
țara.

Plecând de la realitățile 
grave în care s-a ajuns - ma
rasmul economic și social, 
scăderea dramatică a nive
lului de trai al populației, indi
ferența totală a actualei pu
teri față de problemele din 
economie, sănătate, învăță
mânt, înstrăinarea, lichidarea 
în mod inconștient și ires
ponsabil a avuției naționale, 
legalizarea în disprețul total 
al Constituției României a 
separatismului școlar și uni
versitar pe criterii etnice în 
învățământul românesc, pre
cum și destabilizarea admi
nistrației publice locale din 
Transilvania, prin introduce
rea ilegală a limbii maghiare, 
ca a doua limbă oficială în 
România - PUNR a stabilit 
câteva priorități naționale 
menite să pună bazele re
lansării întregii vieți econo- 
mico-sociale din România.

în esență se vizează sus
ținerea imediată a sectoa
relor economice de interes 
național - industria, agricul
tura, învățământul, armata și 
sănătatea, printr-un efort in
tern și extern, reorganizarea 
întregii activități agricole prin 
înființarea Asociațiilor pro

ducătorilor agricoli și sub
venționarea producției agri
cole de către stat în proporție 
de 30-40%, reducerea fis
calității cu cel puțin o treime, 
reglementarea corespunză
toare a regimului juridic al 
proprietății imobiliare și fun
ciare, promovarea de ur
gență a unui pachet legislativ 
pentru combaterea corupției 
și criminalității economice și 
financiare, cât și abrogarea 
actelor normative ce au fa
vorizat crearea unor structuri 
instituționale paralele cu cele 
ale statului național român, 
în principal Legea învăță
mântului, Legea adminis
trației publice locale și cea a 
funcționarului public.

Referindu-se la ultima 
sesiune a Parlamentului Ro
mâniei, dl deputat Petru Ște- 
olea a apreciat că “bilanțul 
acesteia nu poate fi decât 
unul negru, întrucât Guvernul 
a sfidat cu bună știință forul 
legislativ al țării, elaborând în 
sistem de urgență un număr 
impresionant de ordonanțe. 
Iar atunci când diverse acte 
normative s-au dezbătut în 
Parlament, actuala putere a 
ignorat în totalitate propu
nerile făcute de către opo
ziție. Este trist, s-a mai apre
ciat de către liderii hunedo- 
reni ai PUNR, că majoritatea 
românilor au ajuns în pragul 
sărăciei absolute, iar peri
oada de după 1989 nu a în
semnat altceva decât un de
ceniu pierdut pentru poporul 
român în care milioane de 
oameni trăiesc în condiții 
dramatice.

Corne! POENAR

Turiștii sunt așteptați cu drag
Continuăm - așa cum 

am promis - să ne ocupăm 
de pregătirea cabanelor și 
popasurilor turistice refe- 
rindu-ne astăzi la unitățile 
comunei Pui. în localitate de 
unde se urcă în Retezat 
există, întâi de toate, cabana 
Măgura. Având program 
non-stop și opt camere de 
cazare la etaj, “Măgura" este 
mult căutată de turiștii ce vin 
de la mari distanțe și urcă în 
Retezat. în plus, unitatea a 

câștigat aprecierea celor ce 
trec periodic prin zonă în 
drum spre Petroșani și in
vers. Cabana aparține “Con- 
sumcoop" Pui care se ocupă 
cu multă grijă de buna apro
vizionare a unității. în pri

măvara acestui an s-au 
efectuat zugrăveli, s-a re- 

X___________ __ ______________  

CERERE DE OFERTĂ
Consiliul Județean Hunedoara, cu sediul in municipiul Deva, 

str. 1 Decembrie, nr. 35
ANUNȚĂ

Organizarea CONCURSULUI DE SE
LECȚIE A ADMINISTRATORULUI LA RE
GIA AUTONOMĂ A APEI VALEA JIULUI, 
cu sediul în municipiul Petroșani, str. Cuza 
Vodă, nr. 23, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
49/1999, a Normelor metodologice apro
bate prin Hotărârea Guvernului României 
nr. 364/ 1999 și Hotărârea Consiliului 
Județean Hunedoara nr. 46/ 22.06.1999.

Documentația de concurs poate fi con
sultată Ia sediul regiei în zilele lucrătoare, 
între orele 9,00 și 12,00, iar cererea de 
ofertă completă la sediul Consiliului Jude
țean Hunedoara prin comisia de selecție.

Ofertele se depun în plic sigilat până la 
data de 13.08.1999, ora 13,(X), la registratura 
Consiliului Județean, cu mențitinea “Pen

tru Comisia de selecție a administratorilor 
la Regia Autonomă a Apei Valea Jiului”.

Evaluarea ofertelor, inclusiv pe bază de 
interviu, va avea loc în data de 18.08.1999, 
ora 10,00, la sediul Consiliului Județean 
Hunedoara - Deva.

Instituțiile selectate pentru testarea 
aptitudinilor legate de procesul decizional 
și cunoștințele în domeniul relațiilor eco
nomice internaționale sunt Centrul Națio
nal de Formare Continuă pentru Adminis
trație Publică Locală împreună cu Asociația 
Națională Patronală și Profesională de Gos
podărire Comunală și Locativă - București.

Relații suplimentare se pot obține la 
telefoanele 054/ 212358, Consiliul Jude
țean Hunedoara, 054/543144, 543291, 
Regia Autonomă a Apei Valea Jiului

amenajat terasa din față, s- 
a îmbunătățit dotarea.

- Cum este aprovizio
narea?, am întrebat-o pe lu- 
crătoarea Rodica lari, ce era

La Pui

de serviciu în ziua aceea.
- Foarte bună. Avem de 

toate. Servim permanent 
mici, virșli ș.a, dar putem 
satisface orice comadă, la 
orice oră din zi și din noaptă.

Am sugera conducerii 
“Consumcoop" să spo
rească numărul persona
lului ce lucrează aici, în 
special în week-end, în 
sărbători sau când se 
anunță grupuri mari de tu

riști, pentru a se asigura o 
servire promptă.

Tot în comuna Pui există 
popasul turistic ce se numește 
“Silva” ce aparține dlui Mihai 
Lupșa, după cum am aflat nu 
ușor. Unitatea este nouă, ri
dicată în întregime din lemn, și 
are două nivele. La parter este 
amenajată o bucătărie, sală 
de servire și o terasă aco
perită. La etaj s-a creat spațiu 
pentru amenajarea de încă
peri pentru cazarea turiștilor, 
dar acestea nu sunt încă ter
minate. în amenajare se află și 

spațiul din fața și din jurul 
“Silvei.” Popasul turistic res
pectiv încă nu este ce vrea să 
fie, dar, fără doar și poate, va 
deveni, într-un timp scurt, un 
loc căutat de turiști.

Traian BONDOR

[România a scăpat]
j de povara plății 
I datoriei externe
I în acest an

România a reușit să sca- 
| pe de povara plății serviciului 
I datoriei externe, plătind până 
! în prezent cea mai mare 
I parte a datoriei, iar riscul 
| intrării în încetare de plăți a
■ devenit aproape nul.
* De la începutul anului, 
I BNR a plătit până în prezent 

| în contul serviciului datoriei 
. externe 2,005 miliarde dolari, 
I iar până la sfârșitul anului 
| mai are de plătit numai 292 
I milioane dolari.
. “în ciuda tuturor temerilor 
I analiștilor, România nu a in- 
| trat în încetare de plăți față de
■ creditorii externi, iar piața 
] valutară n-a făcut explozie. 
I Timp de șase luni am plătit, 
| fără să primim nici un ban.
■ Acum avem certitudinea că
• vor intra banii de la FMI, 
| Banca Mondială, Uniunea 
I Europeană și alte organisme 
. și vom putea să ne refacem 
I rezerva valutară", a spus 
| Adrian Vasilescu, directorul 
i Direcției Comunicare a BNR. 
1 Ultimul vârf de plată din 
I acest an s-a consumat de 
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| curând, BNR plătind 246,9 |
■ milioane dolari, pentru răs- i
' cumpărarea euro-obligațiu- ' 
| nilor emise în 1996. i

i “BNR a vândut titluri | 
! americane pentru că are în . 
I portofoliu, a luat banii și a I 
| făcut plata către agentul fi- | 
i nanciar Citibank Londra, i 
] Acum urmează ca Merrill
I Lynch, managerul emisiunii, I 
| să plătească banii investi- |
■ torilor care dețin aceste obli- ■
' gațiuni", a adăugat Vasilescu. I 
< “Cu plata făcută, putem | 
| spune adio poverii plății da- | 
I toriei externe", a declarat . 
I Vasilescu. I
I în această lună mai sunt | 
i de plătit 8,5 milioane dolari în i 
! contul datoriei.

Un reușit concurs de călărie
Fără să rivalizeze între

cerile hipice de pe hipodroa- 
mele special amenajate, con
cursul de călărie - prilejuit de 
sărbătoarea Sânzienelor - de 
la Lupeni a reînviat o veche 
tradiție momârlănească pier
dută cu mai mult de 50 de ani 
în urmă.

După un TE DEUM oficiat 
de părintele Traian Ciocan, 
binecuvântarea cailor și a 
călăreților, startul dat din fața 
bisericii Eroilor de către Emil 
Părău, un inimos animator al 
multor acțiuni cultural-sportive 
și creștine, cai și călăreți, îm- 
brăcați sărbătorește cu flori, 
eșarfe tricolore, cu frumoase 
costume populare, au parcurs 
aproape 2000 m la trap ofe
rind multor privitori ocazionali 
înșiruiți de-a lungul traseului o 
adevărată paradă sărbăto
rească plină de farmec și har.

Deși nu părea o curiozi
tate la prima vedere Eva Fa- 
zecaș - 16 ani, elevă a Gru
pului Școlar Industrial Lupeni, 
anul III - sudori, se detașează 
prin prezență, eleganța cos
tumului și mai ales prin nă
bădăioasa “Mierlă” care mai 
tot timpul tropotea “deran- 
jându-și” adversarii de 
întrecere.

La intrarea în Calea Brăii, 
urmând Drumul Crucii, concu- 
renții puși pe fapte mari își 
luaseră în serios rolul dând 
pinteni “prietenilor” lor, îndem- 
nându-i cu strigăte și vorbe de 
îmbărbătare spre victorie. La 

un “hop”, din asfaltul proaspăt 
întins, Eva Fazecaș încer
când să se ridice în scărițele 
de pe șaua de lemn se dez
echilibrează și cade lovindu- 
se destul de grav. "Mierla" își 
continuă cursa de una sin
gură în plutonul încă compact. 
“Recuperată” de către orga
nizatori, Eva prinde plutonul 
aproape de dealul Grafitului. 
Cei doi frați lancu și Artur 
Ulari - și ei concurenți - o rețin 
pe “Mierla" cu mare greutate 
pierzând grosul călăreților.

La strigătele Evei, aproa
pe gâtuite de un început de 
plânset, "Mierla” nechează. 
Băiețește, cu mișcări iuți, des
face din chinga baierelor le
gate de bunicul ei șaua lus
truită de ani, o azvârle la una 
din porțile caselor, se aruncă 
pe coama Mierlei și... mai 
prinde-o de mai poți. De de
parte părea o zvârlugă con
topită cu prietena ei de 4 ani. 
Aproape de pârâul Mutu - ce- 
și făcuse de cap la ultimele 
ploi torențiale ieșindu-și din 
matcă, Eva prinde plutonul. O 
îmbărbătează pe Mierla stre- 
curându-se ștrengărește chiar 
și pe lângă veteranul Turcilă 
Gheorghe, un bătrân hâtru cu 
flori roșii la colopul lui mo- 
mârlănesc - cei aproape 70 
de ani netrădându-l încă, și 
unul câte unul din călăreți 
rămân în urmă.

Cel din față - Sava Viorel 
- părea să nu mai fie prins. 
Mihalcea Tudor și Postolache 

Marius, doi bruneți prea tu
ciurii, strămutați parcă din 
Șatra lui Zaharia Stancu, pe 
drumul ce urcă serpentios 
spre Straja, sunt tot mai 
aproape de un finiș sigur.

Se trece la galop forțat 
pâraiele Stâncilor, Scobei, 
se lasă în urmă stația de în
toarcere a telescaunului, 
Vârful Mutu, frumoasa bise
ricuță ce se ridică în po
ienița cu flori. La mai puțin 
de 200 m, zvâcnind puternic 
pe coama muntelui spre 
crucea metalică înaltă de 28 
m, iluminată, vizibilă în se
rile senine de la zeci de km, 
toți concurenții își văd visul 
încununat de succes par
curgând cu bine cei aproa
pe 12 km. Se bucură vizibil 
concurenții, deopotrivă și 
cei aproape 500 turiști 
prezenți.

Primilor trei clasați - 
Mihalcâa Tudor, Postolache 
Marius, Eva Fazecaș - li se 
atribuie premii substanțiale în 
bani, iar celorlalți - Loza 
Ștefan, Ciulavu loan, Purece 
Marius, Turcilă Gh., Ulari 
lancu, Ulari Artur, Sava Viorel, 
Cocolea Viorel, Fâță Marian, 
Țimbalmoș Francisc, Ițvu 
Aurel, Murg Trifu - premii de 
consolare câte 400.000, 
200.000 lei și câte o gură de 
pălincă “arsă” chiar la fabrica 
din Straja de pe Valea 
Scobeiului, aproape de stâna 
“Braia”.

Eugen POPA

CREDIT BANK DEVA
vinde la LICITAȚIE PUBLICĂ PORCINE, 

CABALINE Șl TAURINE, ce va avea loc în 
data de 15.07.1999, ora 10.00, în Simeria, 
la sediul firmei "Canarom” (fosta fermă de 
miei).

Informații suplimentare la sediul băncii 
din str. 1 Decembrie, nr. 16 sau la telefon 
211853.

Regulatoare de 
presiune cu filtru 

încorporat pentru gaz 

GIULIANI ANELLO 
standard internațional ISO EN 9002

ESICOM SRL
Tel./Fax: 062-432300 

Tel: 092-385231, 018-592539 

importator direct 
căutăm distribuitori

Cu Snoopy în Jurul lumii.

HAWAI... | ...HONC KONG.

în număr de 30.
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