
Inundațiile continuă să provoace mari distrugeri
După valul inundațiilor 

de duminică spre 
luni, când s-a produs drama 

de ia colonia de ia Gura 
Apei - ioc unde și-au pierdut 
viața 13 persoane • ploile 
torențiale au provocat mari 
distrugeri și în aite localități 
aie județului.

în Ohaba-Sibișei circa 
125 de familii au rămas 
izolate datorită distrugerii 
drumului comunal pe 
porțiuni întinse. Afectarea 
drumului face imposibil 
accesul cu mașina sau 
căruța în localitate, cei 
puțin încă o săptămână. 
Prin comisiile ce s-au creat 
ia nivel local oamenii 
locului sunt ajutați cu 
pături, pâine, conserve, apă 
minerală și brânză, iar 
Crucea Roșie a început o

acțiune de colectare de 
haine pentru familiile 
păgubite de inundații. Ploile 
torențiale au creat mari 
pagube și în zona Râușor, 
localitate care de 
asemenea a rămas izolată 
datorită ruperii drumului și 
a podurilor de acces: 
Pagube fără precedent se 
înregistrează în amonte de 
barajul de ia Gura Apei 
spre zona Rotunda - Poiana 
Peiegii, unde podurile au 
fost distruse în totalitate, 
iar pe porțiuni mari drumul 
a fost rupt de ape. Turiștii 
care au fost evacuați din 
zona Rotunda cu 
elicopterul spun că locurile 
arată mai groaznic ca după 
un bombardament. Mii de 
copaci au fost iuați la vale 
de ape, iar drumul nu se

știe când va mai fi 
circulabil. Tot aici au rămas 
blocate 9-10 mașini, iar o 
stână a fost aproape rasă 
de pe fața pământului de o 
alunecare de teren.
Comandantul batalionului ai ior. Operațiunea de 
de jandarmi a! județului evacuare a molozului se

Gura Apei, muncitorii de ia 
Hidroconstrucția de ia Râul 
Mare continuă acțiunea de 
dezafectare a zonei unde a 
fost demolată colonia și au 
dispărut cei 13 semeni de-

r'
De la Comisia județeană de 

Apărare împotriva dezastrelor 
_______ *

desfășoară mai încet, 
întrucât se caută cu atenție 
corpurile decedațiior 
prinse sub mormanul de

Hunedoara, It. col. Viorel 
Sălan, ne-a precizat că 
dintr-o discuție pe care a 
avut-o cu ciobanul de ia
stână, din 2000 de oi au mai pământ, piatră și moloz, 
rămas doar 100, diferența 
de 1900 fiind îngropate de 
vii de pământ sau altele au 
fost luate de ape.

Revenind la drama de la

Până ieri dimineață, din 
cete 13 persoane 
presupuse a se afla sub 
pământ, au fost scoase la 
suprafață cinci cadavre.

Este vorba de Crăciuneanu 
Nico/ae, născut în 1995, 
Colibaș Cristina
Georgiana, născută în 
decembrie 1997, Boscor 
Esztera Reka, de un an și 
două luni, Hăiăciugă 
ioachim și Hăiăciugă 
Savina (soț și soție), ultimii 
doi fiind găsiți sub moloz în 
jurul orei 7. Tot în cursul 
zilei de ieri, până ia prânz, 
au mai fost recuperate încă 
două corpuri ale 
persoanelor îngropate de 
viitură, diferența de 6 fiind 
căutate în continuare sub 
dărâmături și pământ.

Efectele inundațiilor au 
fost discutate și ieri în 
cadrul ședinței Comisiei 
județene pentru apărare 
împotriva dezastrelor, 
unde reprezentanții

Prefecturii și a! 
Consiliului județean au 
cerut instituțiilor direct 
implicate în limitarea 
efectelor inundațiilor o 
mai bună prezență în 
zonele afectate cu utilaje 
și mână de lucru pentru 
intrarea în normai a vieții 
oamenilor din localitățile 
lovite de ape.

De asemenea, s-a 
făcut un apei ca fiecare 
angajat să contribuie cu 
suma de 5000 de iei 
pentru ajutorarea 
sinistraților, iar pentru 
persoanele juridice care 
doresc să facă donații s- 
a deschis contul 
500.743.742.96 ia
Trezoreria Deva.
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ACORDĂ DOBÂNZI 

ATRACTIVE LA 
DEPOZITELE ÎN LEI 

PERSOANELOR FIZICE!
x la 30 de zile - 

60% /an 
prin capitalizare - 80%/an 

x la 90 de zile - 
62% /an 

prin capitalizare - 78%/an

Recomandări de 
la Direcția de 

Sănătate Publică

Olanda donează 
bani pentru 

sinistrati
9

sale pentru cei afectați de 
recentele inundații.

Prin intermediul 
ambasadorului său din 
România, < Ministerul 
Afacerilor Externe al 
Olandei - în specia! di 
ministru Jozias van 
Aartsen, care a efectuat 
nu de mult o vizită în țara 
noastră - a fost de acord 
să ofere un sprijin finan
ciar pentru înlăturarea 
efectelor dezastrului 
natural din zona Retezat, 
ajutor în valoare de 
250.000 de dolari.

Conform unui comu
nicat primit ia Prefectura 
județului Hunedoara, din 
partea Ambasadei Olan
dei ia București, 
asistența va fi analizată 
prin intermediul orga
nizației neguverna
mentale olandeze EMDA. 
(A.N.)

Sâmbătă și duminică !a Hunedoara

Memorialul
fotbalistic

Pagina a V-a

culturală .
r*

Hunedoara
în urma ploilor 

abundente din ultima 
săptămână care au ăfecat 
teritoriul județului nostru a 
crescut foarte mult 
turbiditatea apei, iar 
distribuirea apei potabile in 
rețea a fost afectată în 
sensul scăderii presiunii la 
consumatori.

Aceste deficiențe vor ff 
remediate în cei mai scurt 
timp posibil, dar până 
atunci, pentru a preveni 
îmbolnăvirile, Direcția de 
Sănătate Publică
Hunedoara recomandă 
întregii populații fierberea 
apei minimum 30 de minute, 
înainte de consum.

informații suplimentare 
la telefoanele: 225242, 
225927_________________ J

........... .......... "

Ambasadorul Olandei la 

București, excelența sa dl. 

Van Hanswijk de Jonge

ieri, 15 iulie a.c., ia 
Prefectura județului Hune
doara a sosit Excelența sa 
di. Van Hanswijk de Jonge, 
ambasadorul Olandei in 
România, aducând 
mesajul de sprijin a! țării

SOLIDARITATE
LIMA NA

Profund afectați de dezastrul care a lovit 
lucrătorii și locuitorii din zona Râu Mare- 
Retezat, sindicaliștii din cadrul Sucursalei de 
Distribuție Deva, au hotărât
colectate cu puțin timp în urmă, 
umanitare, să fie
concetățenilor loviți de calamități. Cu sprijinul 
Federației “UNIVERS” '
SA au fost alocați 300 milioane de lei în acest 
scop. Prin grija acelorași sindicaliști, banii vor 
ajunge direct și operativ la semenii aflați în 
suferință.

ca fondurile 
în scopuri 

destinate ajutorării

și al SC “ELECTRICA”

Lider, Adolf MUREȘAN

Michael Klein
între 17 și 18 iulie, pe stadionul Corvinul din 

Hunedoara se desfășoară „Memorialul Michael 
Klein” la care participă echipele de fotbal 
Szombathely din Divizia A (Ungaria), Celtic 
Zenica, din prima ligă iugoslavă, Gloria Bistrița 
și Corvinul Hunedoara. Sâmbătă, primele meciuri 
se desfășoară de la 16.30 și 18.30. Duminică, 
de la ora 9, are lor partida dintre învinse (pentru 
locurile 3-4) și de la ora 11.00, echipele 
victorioase sâmbătă dispută finala. (S.C.)

Vremea va fi în general 
instabilă în regiunile 
extracarpatice unde cerul va 

prezenta înnorări mai accentuate; în restul teritoriului, cerul va fi 
variabil și aversele izolate. Vântul va sufla slab până la moderat. 
Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 30 de grade, iar cele 
jninime între 10 si 20 de grade. j

BANCA TRANSILVANIA
Acțiunile TLV - un nou record

t

al volumului de tranzacții
Ziua de 30 Iunie 1999 consemnează o dublă 

performanță a titlurilor Banca Transilvania atât 
prin tranzacționarea unul număr record de acțiuni 
- 1.703.449 cât ți prin realizarea unei valori a 
tranzacțiilor de 3,022 mid lei. Volumul de acțiuni 
tranzacțlonate reprezintă 1,7% din capitalul so

cial al băncii. Este de remarcat de asemenea faptul că două 
dintre tranzacțiile realizate au avut ca obiect pachete de peste 
300.000 acțiuni.

interesul Investitorilor pentru acțiunile băncii le situează in 
continuare, in mod constant, in topul celor mai tranzacțlonate 
titluri din cadrul B.V.B., numărul acțiunilor TLV tranzacțlonate in 
zilele de 21, 29 și 30 Iunie a.c. depășind 1.000.000 de acțiuni.

Conform unul studiu comparativ realizat de agenția de ra
ting BERG (Bucharest Equity Research Group) pe un eșantion 
reprezentativ cuprinzând 7 bănci românești (Banc Post, BRD, 
BTR, BCR, Banca Agricolă, Banca Albina) șl 4 bănci est-europene, 
Banca Transilvania are cel mal buni Indicatori de profitabilitate 
(ROE*73%  șl ROA=13%) șl o foarte bună lichiditate curentă.

E bine sa știm când cumpărăm 
produse alimentare proaspete

Produsele alimentare 
proaspete - lapte și produse 
lactate, carne și preparate din 
carne, pește etc. - se alterează 
rapid și se pot contamina ușor 
cu microorganisme dacă nu 
sunt manipulate corect și 
păstrate în condiții speciale.

La cumpărare, este bine 
să ne asigurăm că agenții 
economici care
comercializează produse 
proaspete dispun de 
echipamente și condiții 
specifice acestui gen de 
comerț (vitrine frigorifice, 
prezentarea peștelui sub 
bulgări de gheață); se va evita 
cumpărarea produselor

alimentare dacă vânzătorul are 
mâini murdare, este gripat sau 
tușește, are răni la mâini sau 
furunculi. Se va verifica data 
limită până la care produsul 
poate fi consumat fără riscuri. 
Un produs care se încadrează 
în termenul de valabilitate, dar 
nu este păstrat și expus la 
vânzare în condiții 
corespunzătoare, poate deveni 
impropriu consumului (spre 
exemplu comercializarea 
laptelui, untului, margarinei în 
stradă, expuse la soare, în 
special în anotimpuri calde, este 
incorectă, ducând la 
degradarea acestor produse).

Imediat după achiziționare,

produsele alimentare vor fi 
depozitate în frigider sau, după 
caz, în congelator până în 
momentul consumului. Este 
recomandabil să fie consumate 
cât mai rapid.

Prbdusele alimentare 
proaspete nu se vor expune la 
temperatura ambiantă, decât în 
timpul necesar porționării sau 
preparării lor. Se va verifica 
buna funcționare a frigiderului 
și/sau congelatorului și 
produsele vor fi păstrate 
conform indicațiilor de pe 
ambalajul acestora, sau din 
cartea tehnică a utilajului.

Produsele alimentare 
perisabile vor fi cumpărate

numai în limita strictului 
necesar și vor fi consumate 
cât mai rapid posibil, mai ales 
dacă nu dispuneți de incinte 
frigorifice.

Temperaturile maxime de 
păstrare a produselor 
alimentare perisabile sunt 
următoarele: lapte proaspăt, 
pasteurizat la 6°C, brânză 
proaspătă, iaurt, smântână la 
10°C, preparate proaspete 
din carne la 4°C, legume 
crude sau preparate la 
aceeași temperatură, 
semipreparate și produse de 
cofetărie la 3°C.

Oficiul pentru Protecția 
Consumatorilor

\
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Deputatul hunedorean Petru Șteolea susține că neteseep

hidroenergetice
După cum ne-a mărturisit - legând 

intervențiile sale în parlament șl de 
evenimentele tragice petrecute de cu
rând pe Râul Mare-Retezat - de câțiva 
ani dl deputat Șteolea a insistat să se 
acorde prioritate finalizării obiectivelor 
hidroenergetice aflate în construcție, 
asigurându-se sursele de finanțare 
necesare.

în interpelarea adresată ministrului 
Industriilor și Comerțului, dl Radu Ber
ceanu, în luna mai a.c., în legătură cu 
stadiul investițiilor de amenajări hidro
energetice din județul nostru, cu sur
sele de finanțare și crearea de noi 
locuri de muncă pentru disponibilizații 
din Valea Jiului, s-au adus drept argu
mente o serie de motivații. între aces
tea dl deputat a arătat că în luna ianu
arie a.c., prin poziții exprimate în 
mass-media românească de către 
membri ai Guvernului României, inclu
siv din cadrul Ministerului Industriei și 
Comerțului, s-a făcut cunoscut opiniei 
publice cât și celor interesați în mod 
direct - persoanele disponibilizate din 
activitatea minieră din Valea Jiului - că 
se vor crea de urgență condițiile de 
reluare a lucrărilor de construcții- 
montaj la “obiective hidroenergetice 
din zone învecinate Văii Jiului".

’ în Legea bugetului de stat pe anul 
1999 nu a fost prevăzută finanțarea 
acestor obiective, iar amendamentul 
subsemnatului de a se nominaliza 
resursele financiare pentru aceste 
obiective - 5 obiective pe râul Strei, aval

Hațeg, la care activitățile de execuție au 
fost sistate în perioada 1990-1991 - nu 
a fost acceptat, motivându-se lipsa unei 
analize tehnice și economice temeinice 
la acel moment al dezbaterii din par
lament a proiectului de lege. Nu a fost 
acceptată nici propunerea subsem
natului de a se suplimenta, prin redistri
buire d^la alte obiective aflate în stadii 
mai puțin avansate de execuție, sursele 
financiare prevăzute pentru cele două 
obiebtive hidroenergetice menținute în 
execuție după 1990 în această zonă, 
respectiv AHE Râul Mare-Retezat și 
AHE Bucium-Strei.

într-o dezbatere televizată la 
TVR1 - președintele României, dom
nul Emil Constantinescu, referindu- 
se la problemele sociale ale Văii 
Jiului, considera o prioritate reluarea 
execuției la “obiective hidroener
getice, baraje din imediata vecină
tate a Văii Jiului, unde pentru un 
mare număr de disponibilizați se vor 
crea locuri de muncă".

Cum până în prezent, faptic, în te
ren, lucrările de construcții-montaj nu s- 
au reluat la nici unul din cele.5 obiective, 
este necesar ca ministrul Industriilor și 
Comerțului să aducă clarificările 
necesare.

în răspunsul dlui Berceanu la inter
pelare se fac unele referiri vagi la pro
blemele concrete supuse atenției, ară- 
tându-se, între altele, că simultan cu 
reducerea anuală a consumului intern 
de energie electrică și termică, posi-

bilitățile de constituire a surselor proprii 
și a Fondului Special pentru dezvol
tarea sistemului energetic, în vederea 
finanțării acestor lucrări, au cunoscut o 
scădere constantă. în această situație, 
pentru CONEL, în anul 1998 a fost 
întocmit un studiu de dezvoltare cu 
costuri minime, de către un consorțiu 
alcătuit din renumiți consultanți, res
pectiv TRACTEBEL (Belgia) - SEP 
(Olanda) - EdF (Franța).

Datorită faptului că toate amenajă
rile hidro cu folosințe multiple sunt 
finanțate exclusiv de CONEL, rezulta
tele acestui studiu aq indicat, în mod 
clar, necesitatea opririi lucrărilor la 
numeroase obiective, ele fiind, din 
punct de vedere strict energetic, inefici
ente. Pentru continuarea lucrărilor 
considerăm necesar ca și în bugetele 
celorlalți beneficiari de folosințe să fie 
prevăzute fonduri de investiții, respectiv 
la Ministerul Apelor, Pădurilor și Protec
ției Mediului, Ministerul Agriculturii și 
Alimentației, consiliile județene și lo
cale, în principal pentru folosința de 
apă și protecția împotriva inundațiilor, 
precum și la Autoritatea Națională 
pentru Turism.

Având în vedere impactul social 
foarte mare pe care îl poate avea o 
asemenea măsură, Ministerul Indus
triei și Comerțului încearcă să gă
sească soluții de finanțare pentru lu
crările de investiții hidro care nu au 
indicatori de eficiență atât de defa
vorabili.

în plus, Ministerul Industriei și Co
merțului a întocmit un material privind 
proiectele hidroenergetice aflate în 
curs de execuție, între care se afla și 
amenajarea râului Strei, cu centralele 
Plopi, Bretea, Strei, Călan, Băcia și 
Simeria, cu un necesar de finanțare 
total estimat de 115 mil USD; care a 
fost difuzat misiunilor economice din 
străinătate și este prezentat la toate 
întâlnirile conducerii ministerului cu 
potențiali investitori, în cadrul comi
siilor mixte interguvernamentale sau la 
târguri de investiții - se arată în înche
ierea răspunsului.

în context mai este de amintit fap
tul că dl Șteolea a cerut ca în bugetul 
pentru acest an să fie suplimentată cu 
5 miliarde lei alocația pentru finali
zarea amenajării hidroenergetice Râul 
Mare-Retezat și cu 14 miliarde lei 
amenajarea râul Strei-Subcetate. 
Această cerință formulată pentru a 
finaliza obiectivele hidroenergetice 
începute a fost susținută și de către alți 
deputați, între care și Varujan 
Pambuccian, care a arătat că lucrarea 
la Râu Mare-Retezat este realizată în 
proporție de 98 la sută și merită efortul 
investițional solicitat pentru a se în
cheia amenajarea hidroenergetică din 
această zonă. Era un obiectiv de mare 
interes și poate că realizarea lui ar 
merita mai multă atenție din partea 
parlamentarilor și guvernanților.

Nicolae TÎRCOB

Partidul Unității Naționale 
Române

\ t Vineri
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Comunicat
Având în vedere situația dramatică creată în țară 

datorită calamităților naturale, soldate cu mari pierderi 
umane și marteriale, facem următoarea declarație publică:

1. PUNR solicită primului ministru și Guvernului 
României să promoveze în cel mai scurt timp o ordonanță 
de urgență privind derularea unui program național de 
apărare împotriva dezastrelor naturale cu responsabilități 
concrete și directe pentru administrația centrală și locală.

2. PUNR condamnă inexistența unor măsuri și acțiuni 
concrete la nivelul Ministerului Apelor, Pădurilor și 
Protecției Mediului pentru preîntâmpinarea efectelor unor 
asemenea catastrofe naturale la nivel național. în con
secință, PUNR cere stabilirea responsabilităților pe 
persoane la nivelul acestui minister în raport cu aceste 
probleme grave și demiterea imediată a acestora din 
funcțiile pe care le dețin.

3. Ca urmare a gravității evenimentelor care au avut loc 
la barajul hidroenergetic de pe Râul Mare din Retezat, 
PUNR solicită primului ministru demiterea din funcție a 
ministrului mediului, Romică Tomescu, și a lui Vlad 
Roșea, șeful Administrației Publice Locale.

4. PUNR apreciază că nu există nici o justificare din 
partea autorităților centrale pentru dezastrele provocate la 
barajul de pe Râul Mare țjin Retezat. Reamintim actualei 
puteri că PUNR a solicitat atât la adoptarea legii bugetului 
pe acest an, cât și în cadrul unor interpelări direct 
adresate Guvernului României, alocarea unor fonduri 
necesare pentru finalizarea lucrărilor la acest baraj. Din 
păcate, solicitările PUNR nu au fost luate în considerare 
de către actuala coaliție guvernamentală, iar consecințele 
umane și materiale în zonă sunt de-a dreptul'dramatice.

5. PUNR solicită președintelui României și primului 
ministru să-și onoreze așa cum se cuvine angajamentele 
luate față de locuitorii județului Hunedoara, atât în ceea ce 
privește finalizarea lucrărilor hidro-energetice din această 
zonă, cât și crearea unor noi locuri de muncă la aceste 
obiective pentru persoanele disponibilizate din industria 
minieră a Văii Jiului.

Președinte,
Prof.univ.dr Vaieriu TABĂRĂ
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9.30 Matineu de vacanță 
11.00 TVR Cluj-Napoca 
12.00 TVR lași 13.00 TVR 
Timișoara 14.10 Santa Bar
bara (r) 15.00 Ecoturism
15.30 Emisiune în limba 
germană 17.00 De la lume 
adunate... 19.10 Sunset 
Beach (s/ep. 489) 20.00 Jur
nal, meteo, sport 21.00 Din 
dragoste sau din prietenie 
(dramă Germania/ltalia 
1995, p. III) 23.10 Planeta 
Cinema

SUA 1994) 15.00 Ape 
liniștite (s, ep. 80) 16.00 Luz 
Maria (s, ep. 51) 17.00 Știri 
17.25 Leonela (s, ep. 83, 84) 
19.00 Observator 20.00 
Acuzata Jean Harris (dramă 
SUA 1989) 21.30 Baywacht 
Nights (s, ep. 37) 22.15 
Observator 22.45 Party 
Time - în direct de la Olimp

PRIMA TV

PRO TV

TVR 2
9.00 Lumină din lumină (r)

9.40 Timpul Europei (r)
10.10 Integrale (r) 11.10 
Miracole (r) 12.00 Cu ochii’n 
4 (r) 13.00 Rebelul (s, ep. 94) 
14.30 TVR Cluj-Napoca
15.10 Limbi străine pentru 
corpii. Italiană. Engleză 
15.35 Sailor Moon (d.a) 
16.00 Grecia (s, ep. 94) 
16.45 Santa Barbara (s, ep. 
910) 18.Q0 Ce sunt vulcanii? 
(do) 19.10 Arhive rbmânești
19.40 Dreptul la adevăr 
20.20 Căsuța din prerie (s, 
ep. 69) 22.45 Ai grijă de Jo 
Jo (s)

7.00 Bună dimineața, PRO 
TV e al tăul 10.00 Tânăr și 
neliniștit (r) 11.00 Melrose 
Place (r) 11.45 Mercenarii (r)
12.30 Dragul de Raymond 
(s) 13.00 Știrile PRO TV 
13.10 Un membru al familiei
(r) 14.40 Oglinda timpului
(s) 15.05 Familia Bundy (s)
15.30 Ștrengărița (s) 16.15 
Tânăr și neliniștit (s) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 Aripile 
pasiunii (s, ep. 35) 18.30 
Inimă de țigancă (s, ep. 41)
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Corpul, îngerul negru (s)
21.30 Stephen King’s Shin
ing I (dramă horror SUA 
1997) 23.10 Millennium (s)

7.00 Show-ul de noapte de 
la discoteca "Enigma" din 
Mamaia (s) 9.00 Dimineața pe 
plajă 13.00 Nimeni nu e per
fect (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 22.30 Dul
cea amăgire (dramă SUA ’95)

ANTENA 1
7.00 Știri 10.45 Știri 11.00 

Aventurile lui Smoke Bellew 
(s) 13.00 Știrile amiezii 
13.15 Prințesa Caraboo (co.

ACASĂ
7.00-12.45 Filme și seriale 

(reluări) 13.30 Maria (s) 14.15 
Amatorul (r) 16.00 Gua
dalupe (s) 17.00 Celeste se 
întoarce (s) 18.00 Dragoste și 
putere (s) 18.45 Căsuța po
veștilor 19.30 Viața noastră 
(s) 20.15 înger sălbatic (s) 
21.15 Lanțurile iubirii (s, ep. 
6) 22.10 Milady (s) 23.00 
Avarul (co. Franța 1979)

10.00 Hugo și Floyd (co. 
SUA 1996) 11.30 Franklin (s) 
12.00 Curcubeul (dramă 
SUA 1989) 14.00 Pământul 
făgăduinței (dramă SUA ’87)
15.45 Stupizii (co. SUA 1996) 
17.15 Războiul fiarelor (s)
17.45 Obsesia (f. p. SUA 
1995) 20.30 Misiunea (thriller 
SUA 1997) 22.30 Striptease 
(co. SUA 1996) 0.30 Jurnalul 
Pantofului Roșu (s, er.) 1.00 
Puterea (thriller SUA 1997)

PRO TV - DEVA
06.15-06.50 Program co

mercial PRO TV Deva 06.50 
-07.00 Știri locale (r) 07.00 - 
10.00 “Bună dimineața, PRO 
TV e al tăul” (coproducție cu 
stațiile locale) 10.00-10.45 
Program comercial PRO TV 
Deva 17.00-17.30 Știrile 
PRO TV (coproducție) 00.05- 
00.15 Știri locale

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

Vineri, 16 iulie
3 BERBEC

Nu vă omorâți cu firea pentru 
nimic, în schimb cereți celorlalți 
să vă facă tot felul de servicii. 
Controlați-vă limbajul și nervii 
pentru că s-ar putea să aveți 
mari neplăceri.

O TAUR
Puteți să faceți speculații finan

ciare și să câștigați. Vă așteaptă o 
serbare în familie, ocazionată de 
un mare succes. Este o perioadă 
amețitoare și n-ar strica să vă 
faceți rost de niște bani.

Z GEMENI
Astăzi veți avea multe 

responsabilități, dar le veți duce 
la bun sfârșit, pentru că astrele 
vă răsfață. Dar n-ar strica să vă 
protejați sănătatea și să vă feriți 
de dușmani.

Z RAC
Sunteți impulsivi și 

dominatori, așa că nu e 
momentul potrivit să intrati într- 
o nouă afacere sau să țineți 
locul șefului. Finisați mai bine 
proiectele vechi.

O LEU
La locul de muncă aveți idei 

originale, deși întâmpinați unele 
dificultăți în a vi le exprima. 
Lăsați inhibițiile deoparte, căci 
nu veți regreta clipele în care 
veți fi îndrăzneți.

Z FECIOARĂ
în această perioadă veți lua 

hotărâri care vor &vea efecte la 
începutul anului viitor. Sunteți 
tensionați, vă simțiți nedreptățiți 
și din aceste cauze veți 
întâmpina multe obstacole.

O BALANȚĂ
Atmosfera este tensionată în 

familie, așa că ar trebui să vă 
stăpâniți și să fiți mai toleranți 
cu cei din jur. E o perioadă 
favorabilă pentru afaceri ori 
pentru atragerea unor parteneri 
“de cursă lungă”.

Z SCORPION
Aveți o perioadă bună, 

armonioasă, rrrai ales în plan 
afectiv. Aveți noroc în dragoste, 
dar vi se ivește și șansa de a vă 
consolida situația financiară.

O SĂGETĂTOR
Unii dintre dv. vor avea o 

dezamăgire sentimentală, iar 
alții vor descoperi cu bucurie că 
au alături un om adevărat. 
Situația financiară nu este 
tocmai fericită, așa că n-ar 
strica să fiți mai economi.

O CAPRICORN
Sunteți optimiști și veți atinge o 

mare parte din scopurile propuse. 
Nu mai țineți cont însă de cei care 
v-au susținut în vremurile dificile, 
așa că s-ar putea să aveți de 
pierdut în plan afectiv.

3 VĂRSĂTOR
Intervin schimbări în bine în 

viața personală, dșr încă nu 
sunteți mulțumiți. Vă simțiți 
vulnerabili și nu sunteți prea 
siguri că meritați afecțiunea 
partenerului.

Z PEȘTI
Depășiți toate piedicile și vă 

realizați toate obiectivele cu 
ajutorul unor persoane influ
ente. Veți reuși să vă faceți 
ascultați și chiar să vă impuneți 

qjunctul de vedere.__________ j
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Bunuri ale familiei Ceaușescu - 
scoase la licitație

Regia Autonomă Administrația Patrimoniului 
Protocolului de Stat (RAAPPS) va scoate la 
licitație, în această vară, bunuri care au aparținut 
familiei Ceaușescu, pe baza unei Ordonanțe de 
Urgență adoptate de Executiv.

Documentul se referă atât la valorificarea cât 
și la transmiterea fără plată a unor bunuri confis
cate sau provenite din cadouri, devenite 
proprietate a statului și aflate în administrarea, 
respectiv custodia RAAPPS.

Regia va proceda la valorificarea, prin licitație 
publică cu strigare sau în regim de consignație, a 
bunurilor aflate în administrarea regiei, în baza 
HG 763/1997 privind trecerea în administrarea 
instituției a unor bunuri devenite proprietate de 
stat prin confiscare precum și a celor provenite 
din cadouri din țară și străinătate, oferite 
reprezentanților statului român pînă la data de 25 
decembrie 1989.

Bunurile provenite din cadouri vor fi supuse 
inventarierii și evaluării. Bunurile evaluate vor fi 
valorificate prin licitație publică cu strigare sau în 
regim de consignație. Prețul de pornire al licitației 
va fi cel rezultat din evaluare.

Fac excepție bunurile culturale comune, ca 
și cele susceptibile de a fi clasificate în patrimoniul 
cultural național, care se transmit fără plată în 
administrarea Ministerului Culturii.

Bunurile care nu se valorifică vor fi atribuite, 
cu titlu garantat, unităților de asistență socială, 
pe baza propunerilor făcute de consiliile locale și 
județene.

RAAPPS va reține din sumele încasate un 
procent de 4,4%, restul banilor urmând să fie 
vărsați la buget.Ordonanța adoptată marți va 

k permite și vânzarea bunurilor care au aparținut

Abonamentul pentru televiziunea publică 
este majorat la 20.000 de lei

Noul tarif, care va intra în vigoare la 1 august, 
nu va afecta ahpnații care, până la 31 iulie, au 
plătit anticipat abonamentul tv până la sfârșitul 
anului, la vechiul preț. Vechiul abonament, de 
11.000 de lei pe lună, a fost stabilit la 19 

^noiembrie 1998. La acea dată, Executivul a mai 

familiei Ceaușescu, RAAPS intenționând să 
organizeze o licitație în luna august, datorită 
numărului mare de turiști care se estimează că 
vor veni în România cu ocazia eclipsei totale de 
soare.

Bunurile familiei Ceaușescu, care au fost con
fiscate de executorii judecătorești după procesul 
din 1989, au fost evaluate la suma totală de 
aproximativ 4,5 miliarde de lei. Din cele peste nouă 
mii de articole, 7.050 vorfi vândute la licitație sau 
prin consignație. Acestea au o valoare actualizată 
de aproximativ 4,4 miliarde lei și sunt reprezentate 
de blănuri, costume de damă și bărbătești, 
cupoane de material textil (stofă și mătase), 
covoare și bibelouri.

O sută patruzeci și șapte de tablouri (Tonitza, 
Pallady, Ressu și alții), obiecte din fildeș prelucrat 
și obiecte de decorație interioară au valoarea de 
162.716.000 lei, stabilită de RAAPPS în 1992, când 
Guvernul a însărcinat instituția să facă evaluarea. 
Ele au fost acum declarate ca făcînd parte din 
categoria “Bunuri proprietate publică a statului, 
de interes național" și vor fi preluate de Ministerul 
Culturii pentru reactualizarea valorii și includerea 
în patrimoniul național. Altă categorie de bunuri 
este cea a confecțiilor, care vor fi date în grija 
prefecturilor de județ, pentru a fi donate 
persoanelor defavorizate. Cele 1.961 de produse 
de îmbrăcăminte și încălțăminte au fost evaluate 
la 7.001.000 lei, prețul de inventar din 1992.

Odată cu hainele, tablourile și alte bunuri, la 
licitație vor fi vândute și automobilele soților 
Ceaușescu. Obiectele a căror valoare nu 
corespunde cerințelor caselor de licitație vor fi 
vândute prin consignație. (Mediafax) 

decis ca majorările abonamentului pentru 
televiziune să se facă prin Hotărâre de Guvern, o 
singură dată pe an, la propunerea Consiliului de 
Administrație al Societății Române de Televiziune.

Taxa de abonament reprezintă peste 50 la 
sută din bugetul anual al TVR.

Caravana Blitz- 
Raidul către 

. eclipsa de soare .
In organizarea AS Motor - 

Sport Blitz Timișoara se 
organizează Caravana -Raidul 
către eclipsa de soare. Aceasta 
va pomi din Timișoara în ziua de 
7 august a c., străbătând traseul 
Caransebeș - Hațeg - Petroșani - 
Groapa Seacă - Voineasa - 
Călimănești - Rm. Vâlcea - Curtea 
de Argeș - Cabana Cumpăna - 
Câmpulung Muscel. Revenirea la 
Timișoara se va face la 12 
august a c. Pentru probele 
speciale vor fi oferite prime 
participanților la caravană. (N T.)

“PATRIA” DEVA - 
Aleargă Lola, aleargă (16- 
22)u

“FLACARA” 
HUNEDOARA - Gorila Joe 
(16-22);
^“PARANG” 

PETROȘANI - Avocatul (16- 
19); Jackie Brawn (20-22);

y “CULTURAL” LU- 
PENI - Jackie Brawn (16- 

JI9); Avocatul (20-22);

Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare Profesională a județului Hunedoara
K SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, LA DATA DE 13.07.1999 y

agent de asigurare 15
agent comercial 21
agent marketing 20
agent pază și ordine 30
agent reclamă publicitară 23
agent turism 1
ambalator manual 1
arhitect 2
asistent veterinar 1
barman 12
brutar 3
bucătar 8
confecționer - asamblor
articole din textile 109
consilier juridic 1
croitor 24
cusător piese din piele
și înlocuitori 5
electronist 2
femeie de serviciu 1
gestionar depozit 1
inginer construcții civile,
industriale și agricole 2
inginer textile, pielărie 4----------------- —---

inspector de specialitate medic 3
izolator hidrofug 4
maistru în industria textilă - pielărie 4
medic medicină generală 1
medic veterinar 2
modelor 2
muncitor necalificat 6
ospătar (chelner) 25
patiser 1
paznic 2
secretar administrativ 1
șofer autocamion 1
șofer de autoturisme și camionete 2
tehnician veterinar 1
țesător-restaurator manual de covoare 25
tâmplar universal 3
tinichigiu carosier 1
vânzător 17
vânzător de ziare 3

tot. locuri de muncă vacante 390
--------------- i---------------------------------------------- -------- .

'Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Agenția Județeană pentru Ocupare' 
și Formare Profesională puteți primi de la Centrul de Informare și Documentare, Clubul Șomerilor 
Deva, precum și de la agențiile din Hunedoara, Călan, Orăștie, Brad, Simeria, Hațeg, Petroșani, Lupeni, 

K Vulcan, Ilia, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 8.00 -12.30

y “DACIA” HAȚEG-' 

Actorul și sălbaticii (16- 
19); Salvați soldatul Ryan 
(20-22);

y “ZARAND” BRAD
- A sosit poșta (16-19); 
Lanțul crimei (20-22);

y “ P A T R I A ” 
ORĂȘTIE - Lanțul crimei 
(16-19); BD în alertă (20- 
22);,

V “LUCEAFĂRUL” 
VULCAN - 007 și imperiul 
zilei de mâine (16-19); 
Drumul oaselor (20-22);

y “LUMINA” ILIA - 
BD în alertă (16-18).

ÎNT>r 14 HJNKm AUGUST
IVlP*  LUMINA SOAnHjul o NOUĂ OFO.tĂ:

* Prețurile nu includ TVA. 
’* In limita stocului disponibil.

În loc de 25$, cartela CONNEX GO! e acum 
doar 15$: Cu o cartelă valorică de 12$ inclusă!

Cumpărând orice pachet CONNEX GO!, vei 
primi o pereche de ochelari pentru eclipsă.

N-ai mai avut o ocazie așa mare. Și dacă nu 
profiți de ea, o să rămâi cu ochii-n Soare!
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Fabrica Zarand s-a 
privatizat: cu adevărat!
Mult discutatul proces 

de privatizare a SC Fa
brica Zarand SA Brad a 
fost clarificat de curând.

în urma unui protocol 
semnat pe data de 10 iu
nie a.c. între FPS - acțio
narul majoritar al socie
tății, care a deținut un 
pachet de 93,3 din totalul 
acțiunilor -, și Călin Mi- 
trea din Oradea în cali
tate de persoană fizică 
societatea brădeană a tre
cut pe lista celor privati
zate. Diferența de acțiuni 
a fost cumpărată de către 
salariații societății în nu
măr de 42 prin cupoane 
sau certificate odată cu 
programul de plasare a 
acestora.

Prin contractul sem
nat între părți s-a sta
bilit menținerea activi
tății de profil a socie
tății, confecții textile și 
metalice, precum și păs
trarea personalului într- 
o primă fază.

Prin semnarea contrac
tului de privatizare condu
cătorii societății brădene 
sunt de părere că întreaga 
activitate se va revigora, iar 
din punct de vedere teh
nologic se vor achiziționa 
utilaje ce permit creșterea 
standardului de calitate și

După luni de 
procese 

a productivității muncii.
Procesul de privatizare a 

societății a fost tergiversat 
în timp datorită unor litigii 
între firmă și Consiliul 
Local Brad, care a reven
dicat o parte din patrimo
niul societății.

Litigiul dintre părți a 
luat sfârșit din punctul de 
vedere al legii, întrucât în 
urma procesului derulat la 
Curtea de Apel din Alba 
Iulia Fabrica Zarand a avut 
câștig de cauză printr-o 
sentință definitivă și ire
vocabilă.

Atât conducerea socie
tății cât și reprezentanții 
sindicatului mai spun că 
dacă consilierii locali nu 
aveau un dinte împotriva 
Fabricii Zarand procesul de 
privatizare era de multă 
vreme încheiat, întrucât 
au existat mai multe ofer
te, dar investitorii au re
nunțat aflând că societatea 
este în litigiu pentru patri
moniu, dar starea econo- 
mico-financiară și numărul 
de salariați erau altele.

De asemenea, condu
cerea fabricii brădene va 
solicita Consiliului Local 
Brad ca banii cheltuiți 
pentru procese să fie re
cuperați de la acei con
silieri care au determi
nat acțiunile în instanță, 
întrucât cheltuielile de 
judecată s-au făcut din 
bugetul local, or, acești 
bani ar fi normal să fie 
folosiți în interesul ora
șului, nu în demersuri 
administrative.

La Consum Coop Brad

Activitatea comercială pe 
un nou drum

Unitățile comerciale din 
zona Brad se confruntă cu 
mari probleme, iar lipsa ba
nilor conduce cel mai des 
la rezultate financiare 
firave.

într-o asemenea situa
ție a fost până mai ieri și 
Cooperativa de Consum 
Brad care s-a confruntat cu 
dificultăți din această per
spectivă. Adoptarea unui 
alt mod de lucru pe prin
cipii economice și comer
ciale net superioare a con
ducerii actuale - conduce
re ce a fost numită la sfâr
șitul anului trecut, a început 
să dea rezultate. La prelua
rea conducerii cooperației 
brădene unitatea înregistra 
pierderi de zeci de milioa
ne, iar plata furnizorilor se 
făcea cu mare întârziere.

După cum ne-a decla
rat dl Vasile Duna, preșe
dintele Cooperativei de 
Consum Brad, între prime
le măsuri adoptate a fost 
aceea a aprovizionării a 17 
unități cu amănuntul cu 

produse de interes pentru 
localnici, în special pentru 
cei de la țară, de unde cum
părătorii pot să-și cumpere 
acum o gamă diversă de 
produse necesare vieții.

De asemenea, printr-un 
efort investițional propriu, s-a 
repus în funcțiune brutăria 
de la Botău unde zilnic se 
fac 800-900 de pâini care 
se vând prin rețeaua 
proprie.

Pentru a se asigura o ca
litate a serviciilor în acest 
domeniu, pâinea proaspătă 
este oferită cumpărătorului 
în cel mult două ore de la 
scoaterea din cuptor, lucru 
ce oferă o vânzare foarte 
bună a acestui produs.

în plan investițional s-a 
reușit renovarea localului 
INTIM din Brad, unde con
sumatorului i se oferă un 
ambiant plăcut, iar la Gura- 
barza s-a redeschis Maga
zinul Universal - unitate care 
a fost închisă de câteva luni. 
Adaosul comercial practicat 
aici nu depășește 15 la sută, 

fapt ce asigură un rulaj bun 
al mărfii și implicit un 
câștig mic dar constant.

Investiții în modernizare 
s-au făcut și la Restauran
tul Național din Piața Brad, 
iar pentru a se păstra în 
unități produsele în stare 
proaspătă s-au mai cum
părat trei combine 
frigorifice.

Dl Vasile Duna ne-a 
mai precizat că în prezent 
s-a reușit ca unitatea să fie 
profitabilă, iar la stat se 
achită cu regularitate toate 
obligațiile. Recent s-a mai 
reușit și o creștere a sala
riilor celor 33 de angajați în 
medie cu 15-20 la sută, 
fapt ce motivează oamenii 
să lucreze mai cu tragere 
de inimă.

în viitor se intenționea
ză o aprovizionare și mai 
bună a magazinelor de la 
sat cu produse de uz ge
neral, pentru ca oamenii să 
nu mai fie nevoiți să facă 
zeci de kilometri până la 
Brad pentru mărunțișuri.

Poluarea afectează 
culturile

Timpul nefavorabil din 
ultimele săptămâni a 
creat numeroase pro
bleme agricultorilor din 
zona Bradului. Potrivit da
telor pe care le-am primit 
de la dl ing. Viorel Cean 
Matei, șeful Centrului Agri
col Brad, acest an nu este 
unul dintre cei mai favo
rabili. Dincolo de ploile 
torențiale ce au făcut mari 
pagube în gospodăriile 
țăranilor, au apărut feno
mene noi. Cultura carto
fului îndeosebi este afec
tată de către poluare, în

Deseori am încercat 
să cuprindem în paginile 
ziarului nostru cât mai 
multe date referitoare la 
noua reformă în domeniul 
sănătății. Am consemnat 
opinii ale celor direct im
plicați în sistem, respectiv 
medici, cadre medii medi
cale și, nu în ultimul rând, 
am notat păreri ale pa- 
cienților. Și unii și alții 
dețin informații insuficien
te despre modul în care 
decurge (sau nu) reforma 
în sănătate. Și asta nu din 
vina lor, ci pentru că la ni
vel înalt, central, lucrurile 
nu au fost nici până azi 
clarificate. încă se mai 
ivesc confuzii, încă se 
mai omit chestiuni impor
tante și cei afectați sunt 
cine alții decât medicii și 
pacienții. Trist dar ade
vărat, peste tot în țară si
tuația este aceeași.

La Policlinica din Brad 
am discutat cu dl dr. Mihai 

principal de mană. Ploile 
acide căzute au determi
nat pe zone întinse scur
tarea vegetației cartofului, 
fapt ce conduce la însem
nate reduceri ale produc
ției în acest an.

Specialiștii brădeni de 
la Centrul Agricol ne-au 
mai precizat că producțiile 
de orz și grâu în acest an 
sunt bune, iar atunci când 
apar fenomene similare cu 
cele ale culturii cartofului 
agricultorii pot să apeleze 
la sfatul specialiștilor fără 
cea mai mică reținere.

Pacientii sunt nemulțumiți
r re

Doda, medic generalist, 
devenit, conform legislației 
în vigoare, medic de fami
lie. Pe lista dumnealui au 
dorit să se înscrie 2800 de 
persoane. Cum limita pa- 
cienților înscriși pe lista 
unui medic este, după lege, 
de 2500, dl Doda a accep

Pentru că farmaciile nu onorează rețete 
compensate și gratuite

tat 2340 de pacienți. înscri
șii fac parte doar din rândul 
populației adulte, aproxi
mativ 90 la sută din 
pacienți sunt domiciliați în 
municipiul Brad, iar 10 la 
sută reprezintă locuitori ai 
satelor învecinate. 
Cabinetul medical în care 
își desfășoară activitatea 
dl dr. Doda, împreună cu un 
alt coleg medic de familie, 
este închiriat de spitalul 
municipal. Cei doi medici,

împreună cu cele trei 
asistente, se străduiesc să 
asigure asistență medicală 
pe întreg parcursul zilei, 
acoperind două schimburi.

Deocamdată, o mare 
parte a consultațiilor se 
realizează la cabinet, de
plasările la domiciliu fiind 

necesare în cazul unei ur
gențe sau în cazul bolna
vilor cronici și nedeplasa- 
bili. De remarcat este faptul 
că medicii colaborând ex
traordinar de bine cu ser
viciul de ambulanță răs
pund cu operativitate și pro
fesionalism solicitărilor. Cu 
alte cuvinte, medicul în
cearcă să facă față ori
cărei situații, în pofida 
faptului că dotările cu 
aparatură, ustensile și 

medicamente lasă de dorit 
(n.r. - în dotare există doar 
un tensiometru). Dar poate 
că de multe ori o vorbă 
bună și o mângâiere dau 
rezultate mai eficiente de
cât orice alt tratament. Pe 
lângă toate acestea , dl dr. 
Mihai Doda mai spunea:

“Oamenii sunt nemulțu
miți pentru că nu pot be
neficia de medicamente 
compensate și gratuite. 
Noi scriem rețete, însă 
farmaciile, aflate într-o si
tuație financiară gravă, 
refuză să le onoreze. Și 
atunci, pacientul profund 
dezamăgit vine din nou la 
noi, întrebându-ne: ce să 
facem? unde să mergem? 
Cei care au posibilități de 
a-și plăti medicamentele o
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fac. Dar sunt mulți care 
nu au bani, renunțând la 
tratament. în plus, oa
menii știu prea puține lu
cruri despre ceea ce în
seamnă instituția medi
cului de familie, ce este 
casa de asigurări de 
sănătate, care trebuie s£ 
fie relația medic-pacient. 
în acest sens noi încer
căm să facem o educa
ție fiecărui pacient în 
parte, însă aceste as
pecte ar trebui mai mult 
mediatizate, pentru ca 
orice om de rând să înțe
leagă concret sistemul’’.

Zi după zi, cu toții 
asistăm neputincioși la 
agravarea stării celui 
mai important domeniu 
al vieții sociale: sănă
tatea. S-a dorit o reformă 
după modelul occidental 
în combinație cu cel 
american. Rezultatul? 
Deocamdată numai 
încurcături...

X *

_

Pagină realizată de 
Crist/na CÎNDA, 
Cornel POENAR

Foto: Traian MÂNU

Un consilier 
nemulțumii 

t
Dl Gheorghe Circo 

este consilier indepen
dent în cadrul Consiliului 
Local Brad. Domnia sa 
spune că este nemulțumit 
întrucât o parte dintre co
legii săi nu se implică în 
rezolvarea problemelor 
satelor din împrejurimile 
Bradului.

Deși a ridicat de mai 
multe ori problema pârâ- 
ului Mesteacăn - pârâu 
care în câteva rânduri a 
inundat circa 30 de hec
tare de teren, nimeni nu a 
mișcat un deget. "Banii 
lipsesc, iar atunci când se 
face rost de câte ceva pri
oritar este numai orașul, 
oamenii satelor sunt ne
glijați în totalitate. Colegii 
mei, ne-a mai spus între 
altele consilierul brădean 
- cred că prioritar este 
numai apa caldă și agen
tul termic în municipiu, or, 
dacă este să fim corecți și 
oamenii satului sunt plă
titori de impozite și taxe, 
ceea ce îi îndreptățește să 
fie sprijiniți în rezolvarea 
unor probleme dificile ce 
apar în anumite zone."

De asemenea -dl 
Gheorghe Circo și-a mai 
arătat nemulțumirea față de 
felul cum se depozitează 
gunoiul, acesta este arun
cat la întâmplare, lucru ce 
duce la blocarea căilor de 
acces la terenurile agricole 
din zona depozitului me
najer și la o debandadă pe 
suprafețe întinse.
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Kecoinsaderâra necesare
în principiu, personal sunt 

împotriva "reconsiderărilor” 
atât de la modă acum, când tot 
felul de criticaștri cu acces la 
spațiu tipografic prin revistele 
de cultură se dedau la atitudini 
care, nu rareori, degenerează 
în reale diatribe vizavi de opera 
cutărui sau cutărui scriitor, alt
fel solid fixat în contextul lite
raturii române. Cele mai celebre 
“cazuri'' fiind încercările de 
receptare pe cu totul alte coor
donate a operelor lui Eminescu 
și Călinescu... Spun “în prin
cipiu", fiindcă există încă, din 
păcate, destui inși-’persona- 
lități” cărora li s-a construit un 
statut nemeritat în spiritua
litatea românească, pe baza 
unor considerații aparținând 
câtorva critici literari aflați în 
grațiile curții ceaușist-dicta- 
toriale și în slujba unui realism 
socialist pentru care valoarea 
reală era un pericol, iar pro
ducătorii acesteia persoane 
non grata. De aceea, atunci 
când respectul, bunul simț și 
responsabilitatea față de patri
moniul nostru cultural pun în 
funcțiune angrenajul... recon
siderărilor corecte, fenomenul

este cel puțin îmbucurător. 
Această afirmație este valabilă 
măcar în două cazuri arhicu
noscute și la fel de dureroase: 
cel al lui N. Steinhardt și cel de 
față, al lui Vasile Voiculescu, 
fiecare având particularitățile 
sale indiferent din care unghi am 
privi lucrurile. în acest sens, 
tipărirea de către Editura Anas

profesionalism a cercetătorului, 
literatului și omului de cultură 
care este Roxana Sorescu, în
grijitoarea ediției. Ea însăși re
cunoaște: “Este o semeție fără 
margini a încerca să prezinți, fie 
și într-o schelărie neîmplinită, 
opera literară a lui V. Voiculescu 
fără a fi refăcut, oricât de timid, 
de imperfect, de șovăielnic, ma

( Vasile Voiculescu: INTEGRALA OPEREI POETICE 
I Editura Anastasia, 1999.

tasia a Integralei operei poe
tice voiculesciene mi se pare 
un gest perfect mulat pe ideea 
constituirii fondului de valori au
tentice ale literaturii și culturii 
române. Și, cu atât mai important 
este acest lucru, cu cât că auto
rul a voit ca “nimic din ceea ce a 
scris după 1944 să nu fie pu
blicat sub regim comunist. Ulti
mele cuvinte adresate fiului său 
mult iubit, Ionică (...), au fost: 
“Ionică, să nu le dai nimic! Tu nu 
știi ce perverși sînt" (p.9).

Apărut în condiții editoriale 
și grafice deosebite, volumul 
Integrala operei poetice al 
lui V. Voiculescu este o probă de

rile lui experiențe sufletești și 
spirituale" (p.15). Parcurgând 
pagină cu pagină, conștientizăm 
imensul travaliu care a stat, 
într-adevăr, la baza acestei jm- 
portante... reconsiderări-res- 
tituiri, dar și - în special - excep
ționala valoare a creației lirice a 
autorului “Ultimelor sonete 
închipuite ale lui Shakes
peare în traducere imagi
nară”, pus la index de autorită
țile comuniste. Dar nu mi-am pro
pus să zăbovesc prea mult 
asupra nici uneia dintre laturile 
acestei apariții editoriale, ci 
vreau doar să atrag atenția asu
pra ei ca element indispensabil

în completarea bagajului poetic 
al oricărui îndrăgostit de litera
tura lirică. în context, pot asi
gura că satisfacția spirituală, în 
urma lecturii, va fi de înălțare 
sufletească, cititorul având 
parte de surpriza plăcută a 
contactului cu lumea creației 
unuia dintre cei mai mari poeți 
români. “INTEGRALA OPEREI 
POETICE (ediție monumentală, 
îngrijită și prefațată de cerce
tătoarea literară Roxana 
Sorescu) cuprinde totalitatea 
poeziilor publicate până astăzi 
în volume sau periodice, -ci și 
un mare număr de texte ine
dite, mai ales din ultima fază de 
creație (cea a Ultimelor so
nete închipuite), revelând 
dimensiuni nebănuite ale per
sonalității și liricii voiculesciene, 
care încearcă să realizeze 
unitatea contrariilor. Se repune 
astfel, în mod fascinant, pro
blema destinului postum al 
unuia dintre cei mai mari poeți 
creștini ai secolului XX”. Am 
citat de pe ultima copertă a 
ediției, la care aș mai adăuga 
că atât aspectul cât și conți
nutul o recomandă ca pe o 
prezență de cinste pentru bi
blioteca fiecăruia dintre noi...

Dumitru HURUBĂ
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ITlesaj de pe Insula Zidului
Știu, 
prietene, că stă în obiceiul zidurilor 
să ne sufoce casele;
să nu mai putem fugi 
prin tufișuri cu prăzile aburinde între dinți, 
tu încalecă șarpele 
și mână-l, 
bate-l,
până ne-aruncă-n ochi 
ispita merelor virtuale.

mesaj într-o sticla
haideți, oameni buni, 
vă dăm gratuit 
toate secundele noastre, 
(n-om avea altceva, 
timp avem din belșug) 
clonați-le, mâncați-le, 
să umble și pe la voi 
câini vagabonzi 
cu gaura covrigilor 
aburinzi în coadă!

Roxana ȘiCOE-TiREA

Z-------------------------------------------------------------------------- *

Sub ploaia muzicii...
Pătrundem înăuntru cu lieni din secolele trecute

Luni seara, în holul mare al 
• Casei de Cultură Deva, a fost 

deschisă publicului - doar pen
tru 5 zile - o expoziție de icoa
ne gravate în sticlă și oglindă, 
de miniaturi. De ce o... altfel de 
expoziție? în primul rând pentru 
că ceea ce expune Valentin 
Bucur nu cred că s-a mai vă
zut la Deva, însuși creatorul 
fiind la prima sa expoziție. Și 
apoi pentru că, printr-un con
curs de împrejurări, expoziția s- 
a deschis pur și simplu fără 
un vernisaj în stilul consacrat, 
cu prezentări și cuvântări. Și 
dacă, din motive obiective, ofi
cialitățile au lipsit, iubitorii de 
frumos au fost prezenți în nu
măr mare.

Lucrările din expoziția, ce 
poate fi numită itinerantă, căci 
la toamnă va fi în București 
apoi la New York, sunt rodul a 
șase ani de muncă. O icoană, 
gravată în sticlă de 3 mm, cu o 
pilă, se realizează în 3-5 luni, 
după complexitatea detaliilor și 
umbrelor. Dar după acest efort 
în care munca brută se îmbină 

Lcu delicatețea cu care trebuie

tratat un material de lucru atât 
de fragil sticla ordinară se înno
bilează prin imaginile încrustate 
în ea cu atâta migală. Mai puțin 
numeroase decât cele în sticlă, 
icoanele gravate în oglindă sunt 
și mai de efect, deosebit de re
ușite fiind chipul Fecioarei, icoa
na lui lisus. De altfel în general 
este preocupat să "imprime” în 
sticlă pildele lui lisus.

Chiar și miniaturile, foarte 
apreciate de vizitatori, au su
biecte religioase: o biserică din 
5000 de granule de zahăr și o 
carte de 4/4 mm, cu 14 file în 
care e înscris Tatăl nostru cu 
889 segmente de fire de păi 
Uimitoare sunt și celelalte mi
niaturi - o bicicletă de 7 mm, un 
peisaj rural de 4/4 mm din fire d 
păr, bobul de orez secționat și 
părțile legate cu o balama, iar pe 
o jumătate scris China cu rubine 
sau sculptura în scoică cu 
montură de 89 de rubine. Și nu în 
ultimul rând e uimitor că Valentin 
Bucur la 42 de ani face aceste 
lucrări minuscule fără ochelari și 
intenționează ca pe viitor să 
lucreze cu ajutorul microsco

pului, miniaturile actuale pă- 
rându-i-se... prea mari. Merită 
remarcată și răbdarea înge
rească a celui care a zăbovit 
2 ani numai la modelarea cărții 
și bicicletei.

Cine este Valentin Bucur? 
Un împătimit de ceea ce face, 
care a pictat în biserici și este 
credincios. Nu are la bază ar
tele plastice, dar este artist prin 
vocație. Sau cum afirma 
artistul plastic Nicolae Adam, 
“are voluptatea muncii și din 
asta iese stilul" și, deși “fără un 
drum academic", a... ajuns la “o 
expoziție ' selectă ce 
depășește icoanele colorate la 
tonă".

Icoanele sunt puse în va
loare1 printr-o iluminare spe
cială, pe un suport textil 
negru.

Mesajul creatorului a fost 
receptat de privitori, fundalul 
muzical adecvat susținând 
senzația pătrunderii într-un 
univers sacru plin de strălucire 
și puritate.

Viorica ROMAN

Awtte, Ion 
Bozeșan

Artistul Ion Axente Boze- 
șan a fost un om și un crea
tor aparte, animat de arderea 
fantastică a actului de creație. 
Cei care i-au urmărit evoluția, 
lucrările din expoziții au ră
mas impresionați de modali
tatea de îmbinare a culorilor, 
de tematica pe care a abor
dat-o: portretul, peisajul, lucra
rea figurativă, sculptura, 
pictura murală, în măsură să 
redea emoția și sensibilitatea 
artistică.

în această lună, Ion 
Axente Bozeșan ar fi împlinit 
70 de ani. Viața n-a mai avut 
însă răbdare cu acest creator 
de excepție. în 22 iulie a.c., ora 
17, la Galeriile de artă "Forma” 
din Deva, prin grija soției ar
tistului, dna Miorița Bozeșan, 
se va dechide o expoziție re
trospectivă care să ne aducă 
aminte că arta este eternă și, 
alături de ea, creatorul. Un 
adevărat remember, prilej de 
bucurie artistică și sufleteas
că pentru cei care l-au cu
noscut pe Axente Ion 

i Bozeșan! (M.B.)____________

pași ușori, pentru a tulbura 
cât mai puțin liniștea bise
ricii. Rând pe rând, ocupăm 
aproape toate locurile și aș
teptăm în tăcere; așteptăm ca 
de undeva din spatele încă
perii și pe deasupra noastră 
să înceapă rostogolirea mira
culoasă a sunetelor muzicii.

Peste câteva clipe, prime
le și inconfundabilele vibrații 
ale orgii ne “anunță” un reper
toriu ce se va dovedi remar-
cabil. Vioara își intră în rol și,
mânuită de un maestru, ne
promit împreună un concert
cu adevărat extraordinar, după 
cum eram “avertizați” chiar 
din programul manifestării. 
“Promisiunea” este onorată 
până la capăt. Puterea sedu
cătoare a muzicii compozito
rilor germani, francezi și ita-

(Hăndel, Leclair, Massenet, 
Veracini, Corelli și Albinoni) 
ne acaparează în întregime. 
Acordurile când grave, când 
delicate, ale viorii, "dublate” 
într-o sincronie perfectă de 
cele ale orgii, sunt însoțite 
pentru câteva momente și de 
ropotele repezi ale ploii, 
amestecându-se astfel cu 
muzica naturii...

Totul pare a se termina 
mult prea repede; ne despăr-
țim cu greu și cu o oarecare
nostalgie de protagoniștii
concertului.- Ștefan Ruha și
Ecaterina Botăr - susținut 
recent la Biserica Reformată 
din Deva, organizat de Aso
ciația Umanitară “Hunyadi 
Jănos”și de Asociația de cul
tură maghiară din Transil
vania. (G.BÎRLA)

V
V

Un resort nevăzut îi poartă 
pașii la nesfârșit prin păien
jenișul de cărări. E ostenit dar 
nu poate poposi pentru odihnă. 
Și foarte aproape, din ce în ce 
mai aproape, glasul chemător 
ce repetă fără-ncetare același 
refren.

încremenise pentru că 
ochii săi refuzau să dea cre
zare la ceea ce vedeau. Luna 
plină îneacă totul din jur in 
lumina ei rece, străvezie. Lu
ciul apei pare a fi scăldătoa
rea cerului. Printre cârdurile 
de stele ce-și oglindesc scli
pirea în inima de argint a la
cului înoată o femeie tânără. 
O secundă, un minut, o oră, 
poate mai mult să fi trecut așa 
cu el fermecat în nemișcare. 
Fata din lac e acum pe mal și 
se îndreaptă înspre piramida 
unei stânci. Nu mai cântă. Se 
întoarce și o încearcă senzația 
că privește drept spre el. Are 
părul de aur lung până la pă
mânt, iar ochii aprinși ca do
uă boabe de jăratec. Și vâlva 
aceea cu chip de copilă îi în
lănțuie trupul cu lăstarii de 
vrajă ai șoaptei: "Andrei! 
Andrei!... " De unde cunoaște 
numele lui? Cine e ea?

X___________ __ _____________

Pe neașteptate se întorc până 
la el din fântânile uitării vorbele 
Uncheșului, depănând povestea 
despre alea Șoimane: "O singură 
dată în an, la vremea când li se 
plinește sorocul, după miezul 
nopții, vin Vântoasele, Șoimanele 
- ielele. Se scoboară din locuri 
neștiute și nerostite în codrii cei 
neumblați. Deți ies în cale ți se va 
întâmpla tot ce poate fi mai rău. 
Năzdrăvane frumoase ca o lună 
plină purced la drum în căutarea 
flăcărilor, cuprinzând poienile și 
crângurile în îmbrățișarea 
amețitoare a descântecelor. Ii 
ademenesc și-i duc la pierzanie 
ori le rătăcesc mințile, ficiorii de 
cele mai multe ori se sting și 
Vântoasele le iau sufletul în 
lumea de dincolo. Că numai așa 
se poate pătrunde în împărăția 
aceea, iar ele se vor nunti cu ei. 
Nimenea de pe pământ nu poate 
zice mai mult despre nălucile 
astea. Că, Doamne iartă-mă, 
încă nici unul n-o scris carte de 
acolo... ”

De-ahia acum începe să-i fie 
teamă. Ar vrea să fugă dar nu 
poate. Rădăcini nevăzute îl pece- 
tluiesc locului fără de scăpare și 
singur. Pe măsură ce sufletul său 
se zbate în închisoarea spaimei.

IZVORUL CERULUI (III)
natura se contorsionează. Pădu
rea își împreună crengile într-o 
horă imensă de tentacule, ca 
niște Gorgane despletite ce par a 
sorbi sevele din sâni de cometă. 
El e acolo ca cireșul din grădina 
lui baci Laioș când acesta era 
plecat la piață, iar vâlva se în
fruptă cu voluptate-din vlaga 
inimii lui, precum copiii cu cer
ceii sângerii ai cireșelor. De nu 
cânta cocoșul, "salutare taică și 
noroc ”, pentru că ăla era. Boa
rea răcoroasă a vântului îl dez
meticește, netezindu-i a mângâ
iere ceafa. Pe șirea spinării i se 
prelinge șopârla de gheață a 
unui firicel de sudoare. Pe trun
chiul unui fag din apropiere făp
tura unui melc mic își întinde cor
nițele de sub cochilia din sticlă. 
Apoi fecioara cu ochi de jăratec 
dispare. Intră în pieptul de granit 
al muntelui. Farmecul se dezle
gase. Intr-un târziu își face larg 
semnul crucii: "Doamne apără și 
păzește!” A scăpat!

Nepătrunsul nopții se destra
mă la întâiul trâmbițat al zorilor. 

Iar soarele privește cum se varsă 
ziua peste lume prin vramița răsă
ritului. Află șuvoiul repede al 
unei ape. Se lasă în voia curen
tului. La un moment dat își dă 
seama că ceva e împotriva legilor 
firii omenești. Că e purtat spre 
izvoare, spre vârful muntelui. Nu 
se împotrivește. Și apoi e atât de 
bine așa. "La ce bun să contest 
eu, un simplu muritor, eă nu sunt 
râuri care își reped apele spre 
deal? "Umerii de piatră ai ma
lurilor sugrumă curmeiul de cris
tal prefăcăndu-i albia în trupul 
unui pârâu ce descrie o săritoare 
peste grumazul de granit al mun
telui. Fără a ști unde, firul apei se 
pierde, vărsându-se în oceanul de 
albastru al seninului. "își va fi 
continuat drumul prin grădinile 
Raiului”, cum zic cei bătrâni? Că 
de aici izvorăște ceriul?. „ ”

E pe o pajiște chiar în creș
tetul muntelui. Prin văzduh un 
vultur alb descrie cercuri largi, 
ocrotind sub aripei sa tihna 
acestui colț de paradis. Fără să 
poată spune cuiva, are sim

țământul că a pășit peste pra
gul unui ținut iscat tocmai din 
pulberea de stele din basmele 
bunicilor. Iar aici, în mijlocul 
de verde crud al ierbilor. e Ea 
Tia? Ida? Cui îi mai pasă de 
nume? Așteptându-l din alte 
vieți, sau dintoldeauna. 
"Andrei, vino să vezi cum se- 
adapă cerul! " "Mai sunt doar 
câțiva pași până să o cuprindă 
pe după mijloc. Cum stă, îm
brăcată în cămeșa aceea lungă 
până la călcâie, pare o fătucă 
a luminii țopăind paparudele, 
întinde căușul palmei spre el. 
De brăcinărițele înflorate ale 
mânecii e legată o cruciuliță 
mică. Odat ’, poate într-un vis 
vechi, o pierduse pe treptele 
unei biserici ca o crăiasă albă 
cu umerii de marmură. Curios 
lucru, dar ochii ei sunt două 
boabe de jăratec. Pe negândite 
vulturul se repede din tării și-i 
răpește talismanul. Chipul i se 
încețoșează, formele dimprejur 
se topeșp, iar el cade din nou în 
tăul cel adânc al nopții. Apucă 
doar să-i mai audă glasul: 
"Laur, bălaur, / Cu pielea de 
aur... ”, urmat de țipătul 
răscolitor al unei lighioane 
necunoscute...

Cineva îi strigă numele. 
Deschide ochii: doar o lumină 
tulbure, alburie, în care se lea
gănă o umbră roșie. "Andrei! 
Andrei! Andrei!” Mirosul pă
trunzător de cloroform îl face să 
creadă că totuși nu visează. Ce 
se întâmplase cu el? începe să 
distingă chipul ființei care îl 
cheamă. E Tia? Ce minune se 
întâmplase de a apărut ea aici 
în rochia aceea înflorată cu 
maci roșii? E țintuit pe un pat 
de spital, iar pieptul înfășat într- 
un ghem de bandaje. Oare cât 
să fi zăcut acolo? In pervazul 
geamului e un buchet de ior
govan înflorit. Pe inimioara 
unei frunze făptura unui melc 
mic își întinde cornițele de sub 
cochilia din sticlă.

Glasul ei tremurător, muiat 
în rouă de suspine a izvorului 
lacrimii, revarsă ieztțre de ne
liniști peste adierea din șoapte: 
« Știi? Știi! Știi...» Atât de 
mult ar fi dorit să-i spună că "îl 
iubește până la cer și ‘napoi!"

El duce încet degetul ară
tător in dreptul buzelor:

« Inima ta, în inima mea: 
IZVORUL CERULUI... »

Dorin PETRESC, 
Deva, 20 iunie 1999
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Mergeți acum în 
parc, la Eminescu!

în ziarul nostru din 26
iunie a.c. 
însemnare, 
“Eminescu 
judece...”, 
subliniam 
deplorabilă

publicam o 
sub titlul 

să ne 
în care 

starea 
a soclului

statuii marelui poet, din 
parcul de la poalele Cetății 
Devei, la o importantă 
comemorare: 110 ani de la 
trecerea în eternitate a
Luceafărului poeziei 
românești. Totodată, 
făceam apel la eventuale 
suflete patriotice,
caritabile, pentru
repararea acestei imagini.

Reacția Primăriei Devei 
a fost promptă și mai mult 
decât lăudabilă.
Conducerea instituției l-a 
sensibilizat pe patronul SC 
“Capitel Construct” SRL 
Deva, care, într-un timp

record, a renovat 
complet soclul statuii și 
întreaga platformă pe 
care este așezat. Plăci 
grele din marmură albă, 
cu câteva insulițe pentru 
flori, dau monumentului 
o lumină ... marmoree, 
demnă de numele și 
renumele poetului 
nepereche Mihai
Eminescu.

Felicitări, oameni 
buni! Se mai poate. însă 
ar mai fi ceva. Organele 
îndrituite cu paza și 
ordinea în zonă să 
arunce mai insistent 
privirea spre superba 
priveliște... eminesciană 
pentru ca nimeni și 
nimic să nu-i altereze 
frumusețea și
integritatea.

Dumitru GHEONEA

Era în a doua jumătate 
a lunii iulie, o căldură 
sahariană și călătoream 

spre Constanța - nouă inși 
într-un compartiment de opt 
locuri, privindu-ne pe furiș 
să vedem care va leșina 
primul și astfel să se mai 
descongestioneze spațiul. 
Nu era foarte cald, adică nu 
cred că în vagon 
temperatura trecea cu mult 
peste patruzeci de grade, 
deși un tip cu figură de 
haiduc, interpretat de Jean 
Constantin, întreba din 
când în când pe femeia de 
lângă el, o brunețică pentru 
care nevastă-mea m-a 
faultat de văteva ori la 
glezne:

- Am ajuns deja la 
Neptun, mami?

Iar ea răspundea sec:
- Am ajuns la dracu’l Mai 

taci...
- Bine, mami...
Chestie nesemnificativă, 

vorba Iu' socru-mi-o când 
era să se înece soacră-mea 
în primul lor concediu pe 
litoral:

- Stai liniștită, dragă, a 
încurajat-o, că s-au mai 
înecat destui și nu s-a găurit 
cerul... E nesemnificativ,

Căutări, încercări de a supraviețui
Conducerea Coope

rativei de Consum din 
Sălașu de Sus se declara 
nemulțumită de felul în 
care “merge” activitatea 
comercială în magazinele 
de desfacere cu 
amănuntul, dar și de aceea 
a brutăriei. “Aș dori ca 
brutăria să-și mărească 
producția, să nu lucrăm în 
pierdere - afirma dna 
Viorica Sora, contabil șef. 
Noi depunem eforturi, ne 
străduim să facem cât mai 
mult. Dar în condițiile 
apariției concurenței 
neloiale (mă refer la cei 
care vând tot felul de 
produse de import cu 
sacoșa) este greu.”

Cooperativa s-a
confruntat în ultima vreme 

'__________________________

zău!
Soacră-mea l-a ascultat, 

că ținea la el din tot sufletul 
și trei zile nu și-a revenit din 
comă.

Eh, alte vremuri...
Deci, noi eram trei: 

nevastă-mea, Claustrina, 
șefă de incubator la 
“Avicola", puștiul nostru de 
cinci anișori, Șvarțeneger- 

concediul unui 
SENTIMENTAL RATAT
lon-Ronaldo, îmbrăcat în 
costum național, cu 
tricolorul la brâu și cu 
căciulă de astrahan trasă pe 
urechi, și eu: economist 
stagiar, privind la restul 
călătorilor cu infatuarea 
celui îmbrăcat în costum de 
stofă neagră și cu cravată 
de mătase naturală. Trenul 
alerga prin câmpie, pe sub 
soarele tropical și, din când 
în când, îl vedeam în geam 
pe domnul ministru 
Băsescu alergând călare 
pe-un țap după o Fata 
Morgana pe fundul căreia

cu o problemă de natură a 
neliniști salariații.
Deoarece a scăzut cererea 
de pâine, brutăria a fost 
închisă timp de șase luni, 
redeschizându-se la 
mijlocul lunii iunie. De ce a 
scăzut cererea de pâine? 
“Pentru că - spunea dna 
Sora - iarna femeile coc 
pâinea acasă, în plus este 
o brutărie particulară la 
Coroiești, apoi mai vine de 
la Hațeg cu produse 
(inclusiv cu pâine) un 
patron care are aici două 
magazine de desfacere.

în opt din cele 11 sate 
funcționează magazine ale 
cooperației. “în Sălașu de 
Jos proprietarul a vândut 
localul și gestionarul nu 
ne-a spus nimic, la Paroș 

scria cu litere strălucitoare: 
MĂ, AICI-S BANII VOȘTRI! 
Ei, dar în compartiment 
eram oameni serioși și 
nimeni nu mai credea în 
vedenii... Nici măcar 
Șvarțeneger-lon-Ronaldo 
nu părea interesat de 
fenomene paranormale. La 
vârsta lui și pe distanță de 
vreo trei sute de kilometri, 

puștiul ' s-a comportat 
excelent, adică n-a scos 
nici un scâncet, nu a vrut la 
geam, nici la veceu sau să-l 
ia nevastă-mea în brațe. 
Curgea transpirația pe el în 
valuri și. la un moment dat, 
văzând cum o doamnă de 
pe bancheta de vizavi îl 
privea și își făcea din când 
în când cruce, am îndrăznit 
să-i zic Claustrinei:

- Iubito, n-ar fi mai bine 
să-l îmbrăcăm cu tricoul?

S-a uitat la mine ca 
Baiazid la Mircea cel Bătrân 
când l-a luat scurt: “Tu ești

magazinul funcționa în 
casa gestionarei,
activitatea n u era
eficientă, dar s-a
privatizat; în fine
activitatea celui din satul
Peștera nu era rentabilă, 
aici existând doar 20 de 
case.”

Notăm că întreaga 
aprovizionare se face de 
către conducerea Coope
rativei pe bază de comenzi 
depuse de către 
gestionari, existând în 
acest scop o Dacia - 
papuc, deplasările
făcându-se numai în 
județ, cu prioritate la 
depozitele cooperației.

în perioada care a 
trecut de la începutul 
acestui an, volumul total

Mircea?”, și m-a întrebat:
- Vrei să te cerți iară 

cu mama? Că asta 
urmărești tot timpul... Ai 
uitat ce-a zis când ne-am 
despărțit la gară?

Ei, cum să fi uitat?
- Nu, am răspuns 

școlărește. Mama ta i-a I 
zis ăstuia mic așa: dragu' 
Iu' buni, să nu asculți pe 
păgânu’ (păgânul eram 
eu) și să dezbraci 
hăinuțele astea de pe 
tine. Las'să vadă toți 
nădrăgarii cum arată un 
pui de dac.

- Și-atunci, ce vrei? m- 
a întrebat Claustrina.

- Poate i se face rău, 
am continuat eu, și-or 
vedea nădrăgarii un pui 
de dac mort...

- Cobe tâmpită!, mi-a
șuierat Claustrina
aplecâncțu-se spre mine 
și mângâindu-mă pe 
fruntea leoarcă de 
sudoare.

Doi călători leșinaseră 
între timp, dar în privirile 
celorlalți se vedea clar 
invidia față de cuplul 
nostru atât de armonios...

Dumitru HURUBĂ

de desfacere a fost 
realizat în proporție de 
80 la sută, crescând în 
ultimele trei luni, 
rentabilitatea fiind de 2 
la sută. Aport mai 
însemnat în realizările 
de ansamblu l-au avut 
bufetele din Sălașu de 
Sus, Nucșoara, Ohaba și 
Râu Alb.

“Aș dori din suflet ca 
activitatea să meargă - 
spunea interlocutoarea - 
, nu stăm cu mâinile 
încrucișate, dar din 
păcate puterea de 
cumpărare a scăzut, 
oamenii așteaptă să ia 
pensia pentru a-și 
cumpăra cele
necesare.”

Estera SÎNA

f---------------------------------------

Din decembrie 1991 și 
până în prezent, 
filosoful chinez Zhang 

Shaohua a publicat o serie de 
scrieri filosofice în șase 
volume masive, a câte 5-600 
pagini, fiecare. Luna viitoare va 
apărea a șaptea carte. Lucrul 
acesta a uimit .mediile 
intelectuale chineze. "China 
Reform Journal" consemna în 
numărul din 16 februarie 1998: 
“Poate că publicarea celor 
șase lucrări filosofice ale lui 
Zhang Shaohua reprezintă cel 
mai important și mai plin de 
semnificație eveniment din 
cercurile filosofice chineze de 
când China a inițiat politica de 
reformă și deschidere către 
exterior".

Această prodigioasă operă 
a necesitat 28 de ani de muncă 
și a iscat dezbateri încă din 
1983. în prezent, în Beijing a 
fost creat un Institut al gândirii 
academice a lui Zhang 
Shaohua.

Autorul s-a născut la 19 
ianuarie 1952 (în a 24-a zi a 
lunii a 12-a din Anul Dragonului, 
după calendarul lunar), în 
provincia Shandong, într-un sat 
aflat la numai 5 km de Fluviul 
Galben - leagănul civilizației 
chineze, într-o familie de țărani 
neștiutori de carte. Din cauza 
revoluției culturale, a făcut 
liceul târziu și nu și-a încheiat 
studiile universitare. S-a născut 
cu un dar pentru speculația 
filosofică. De la 12 ani i-au 
plăcut scrierile politice și 
filosofice, în prezent putând 

\__________ _ _______________  

declara că a citit tot ce a găsit în 
China în domeniu. Creator 
complex, Zhang Shaohua a 
publicat cartea de poezie “ 
Floarea și spinul" și câteva 
volume de proză.

Zhang Shaohua propune o 
nouă filosofie din perspectiva 
naturii umane și a vieții, un spirit 
cosmic al lumii. El analizează 
evoluția omenirii prin curentele 
filosofice din est și din vest, din 
timpurie dintâi și până astăzi. O 
privire largă privește “mar
xismul, gândirea și adevărata 
intenție a lui Marx”. Filosoful 
țintește să
stabilească o nouă 
filosofie, relevând 
natura umană și re- 
analizând viața 
omului, total diferit de 
“filosofiile determi
niste, non-determi- 
niste, dualism și pluralism".

Punctele-cheie ale
demersului său sunt: prefacerea 
filosofiei, evidențierea naturii 
umane, remodelarea vieții 
omului.

Cartea a șasea se 
intitulează Yuzhou Jinashen. 
Spiritul Cosmic și are drept 
motto următorul text:

"DUMNEZEU ZICE: Universul 
întreg îmi aparține.

BANUL ZICE: Cine are 
putere are și arginti.

POLITICA ZICE: Eu hotărăsc 
totul în lume.

ARMATA ZICE: Cine are 
pușca are putere.

POPORUL ZICE: Fiecare 

epocă este creația soldaților, 
care fac din popor cerul lor.

ISTORIA ZICE: Ce atâta 
vorbă? Vom vedea din mers.

ÎMPĂRATUL SE
ENERVEAZĂ: Plecați de-aici! O 
mână de netoti!

SPIRITUL COSMIC: lată, 
aceasta este rădăcina tragediei 
omului...”

în esență, zice profesorul 
Zhang, omul este unicul produs 
de carne și spirit al cosmosului, 
care trăiește în relația triplă: 
Dumnezeu, fiară sălbatică și 
om.

Spiritului cosmosului s-au 
dedicat atâția gânditori și 
oameni de știință. Filosofii văd 
în cosmos “ideea teoretică 
absolută" sau “ideea ideilor", 
teologii identifică acest cosmos 
cu “Dumnezeu, Buddha, Allah 
sau Tao", iar oamenii se referă 
la el ca la “natură”, ori “viața 
cerului". Ce este spiritul 
cosmic? se întreabă Zhang 
Shaohua, pentru a răspunde: 
“Acel fel de putere, simțire și 
voință a cosmosului care a fost 
manifestată și înțeleasă de 
abilitatea și potențialul 
oamenilor în cursul formării și 
evoluției cosmosului: un spirit 
determinist anti-determinist, 
super-evoluționist, care a 

permis omului să capete 
natura umană, care a permis 
omului să înțeleagă spontan și 
conștient spiritul cosmic și prin 
omenire să realizeze conștiința 
de sine, evoluția conștientă și 
creația liberă a cosmosului".

Din seria “noii gândiri", 
emise de Zhang Shaohua, 
cartea a șasea este cea mai 
fascinantă. Omul aparține lumii, 
spune autorul, dar lumea nu 
este numai a omului. Omul 
aparține lumii și viața i-a fost 
dată omului de spiritul cosmic. 
Omul aparține lumii și poate fi 

demn de numele de “om" numai 
trăind lumea în spiritul 
cosmosului...

Ce este cel mai prețios 
lucru în viața omului, în lume și 
în cosmos? Răspunsul este: 
viața omului.

Pe ce cale omenirea 
prețuiește viața? Răspuns 
printr-o nouă idee a vieții.

Din ce unghi e posibil să 
înțelegem adevărata esență și 
semnificația reală a vieții? Din 
punctul de vedere al spiritului 
cosmic.

Civilizația actuală, conchide 
filosoful chinez, este una 
externă sau o civilizație a 
subzistenței. Va fi nevoie de 
un alt “măr al cunoașterii” 

pentru apariția celei de-a doua 
civilizații, una internă sau o 
civilizație a vieții.

El avansează ideea că, pe 
orizontală, există un “sistem 
auto-deschis, auto-controlat și 
auto-creat”, ca integrare a 
cerului și a omului, modelarea 
reciprocă a dorințelor și 
moralei și conformarea trupului 
cu sufletul; pe verticală, există 
un “proces de sine conștient, în 
sine și pentru sine”, unificat în 
evoluția speciei, a individului și 
a relației dintre specie și individ, 
în aparență, este un anumit 

grad de fericire, 
longevitate, sănătate 
și armonie și starea 
relațiilor reciproce 
dintre acestea, cum 
se spune în mod 
obișnuit. Dar, în 
esență, este o etapă 

în procesul extinderii de către 
cosmos a propriului spirit. Pe 
scurt, viața umană este în 
esență spirit cosmic.

Deschizând cartea, cititorul 
are un sentiment puternic că 
se află în fața unui edificiu 
impresionant. înțelegând 
filosofia din punctul de vedere 
al spiritului cosmic, suntem 
forțați să revedem valorile, 
aspectele pozitive și negative, 
factorii raționali și iraționali ai 
teoriilor filosofice clasice și să 
îmbrățișăm, fie și parțial, cu 
anumite dubii, formarea unei 
filosofii a spiritului determinist 
contra-determinist, o filosofie 
care conține în ea spiritul 
cospnosului.

Comentatorii operei lui 
Zhang Shaohua vorbesc 
despre “supercuraj", despre 
“perspicacitate înaltă", despre 
“dezvăluirea adevărului vieții", 
a unei vieți umane care poate 
fi identificată. în aceasta ar 
sta atractivitatea. Totodată, 
se recunoaște puterea 
filosofulpi de a crea un 
“sistem teoretic cu o 
structură integrală și un 
conținut bogat, capabil să se 
justifice prin sine însuși".

încheiem această
semnalare cu declarația unei 
somități de talia profesorului 
Gao Qinghbi de la 
Universitatea Jilin,
exprimăndu-ne speranța că 
această operă va interesa 
editurile românești: “într- 
adevăr, de acum înainte, nu 
mai putem spune că noi, 
oamenii Chinei, nu avem 
propria noastră teorie 
modernă care să fie capabilă 
să întrețină un dialog cu alte 
popoare și care să ne 
aparțină în întregime nouă 
înșine. în opinia mea, lucrările 
filosofice ale lui Zhang 
Shaohua și în particular 
ultimele două volume, vor 
avea în viitor o și mai mare 
influență, care va depăși 
limitele geografice”.

Deocamdată atât despre 
teoria filosofică a Iul Zhang 
Shaohua, considerat drept 
singurul filosof adevărat 
apărut în China în ultimele 
decenii de viată.

Mihai! RUDEANU



• Cu adâncă durere, anun
țăm că pe data de 17 iulie 
1999 se împlinește un an de 
când a plecat dintre noi scum
pul nostru soț, tată și bunic

• Vând teren intravilan în" 
Brad (suprafața 4200 mp), 
preț 5000 DM (negociabil). 
Tel.’ 232060; 092/843454. 

(8363)
• Vând teren intravilan în 

Cristur, 4600 mp. Informații 
Cristur, 52. (8087)

• Vând apartament 3
camere, cărămidă, str. 
Scărișoara (lângă școa
lă), parter, bun pentru 
privatizare. Telefon 
219102, după ora 17. 
(8025)__________________

• Vând apartament 2 ca
mere, comuna Ilia, str. 
Avram lancu, bl. B, ap. 3, 
stare bună, preț negociabil. 
Telefon 410. (8026)

• Vând apartament 2 ca
mere, decomandate, par
ter, Deva, str. Minerului, 
bloc 30, plus teren garaj, 
preț fix 85 milioane lei, tel. 
622604, după ora 16. 
(8014)

• Vând apartament 2 ca
mere, garaj, Orăștie, Prica- 
zului, bl. 67/12, tel. 242716 
(3092)

• Vând VW Golf TDI
stare foarte bună, an fabri
cație 1988, înmatriculat. 
Deva, telefon 094/515534. 
(8092)__________________

• Vând Dacia 1410 sport

• Ofer spre închiriere 
spațiu central, 200 mp, tel. 
223468(3220)

• Ofer spre închiriere 
apartament 2 camere, ne
mobilat, ultracentral, tel. 
225942, 094/702454 (8095)

• închiriez apartament 2 
camere, mobilat, central, tel. 
215244,092/855812(3233)

OFERTE DE 
SERVICII

• Transport auto 1 tonă,
Renault Trafic. Telefoane 
216483, 092/712716.
(8096)

• Angajez croitorese. 
Telefoane 234674,217109. 
(8355)

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

• Firmă bobinaj motoare 
electrice preia comenzi în 
fiecare joi, lângă Jude
cătoria Brad. Tel. 094/ 
398487(2000)

• S.C. G.B. Matex Crișcior 
angajează șefă de echipă 
croitoreasă calificată. Infor
mații tel. 094/691850, 
651612, după ora 19. (1997)

ROMOȘAN IOAN ILIE 
din Deva. Soția, fiica, ginerii, 
nepoții și strănepoții. Paras
tasul va avea loc sâmbătă, 
la ora 9, la Catedrala Sfântul 
Nicolae.

• Familia Marila Mircea 
din Timișoara transmite 
sincere condoleanțe fa
miliei Popa Lucian din 
Deva, prin pierderea 
scumpei și iubitei soții 

POPA MARIA (MARA)
Dumnezeu să-i odih

nească sufletul ei blând și 
generos. (2831)

• LUCIAN! Suntem ală
turi de tine în aceste clipe 
grele. Cuvintele nu pot 
arăta ceea ce simțim prin 
pierderea soției tale, a 
colegei noastre

MARA
Odihnească-se în pace. 

Familia Neacșu loan din 
Hunedoara. (2832)

• Colegii de facultate 
deplâng dispariția fulgeră
toare a celei care a fost

POPA MARIA (MARA)

PIERDERI

• A încetat din viață 
după o grea suferință

CISMAS SAVETA
în vârstă de 67 ani. înmor
mântarea are loc azi, 16 iulie 
1999, ora 13, la cimitirul din 
Simeria. Familia. (8359)

suflet curat și de aleasă 
omenie. Va rămâne veșnic 
în amintirea noastră. 
(3234)

' ABONAMENTUL ITCIBIÎIILUBER"

(motor nou). Tel. 232060; 
092/843454. (8363)

• Vând Dacia 1300. Re
lații tel. 224096 sau 229416. 
(8360)

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

• Vând vitrină frigorifică. 
Telefon 094/600401. (8351)

• Vând porci vii, 25-80 kg
-15000 lei/kg; 80-110 kg- 
12000 lei/kg. Relații tel. 
233059, 092/780097.
(8028)

• Vând ouă de prepeliță 
cu prospect pentru trata
ment. Telefon 214974. 
(8364)

• 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)____________

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

• Vând urgent, ieftin,
pian cu coadă, necesită 
reparații. Tel. 713538 
(2827) ’________________

• Vând societate comer
cială, tel. 054/650662 (1998)

• Se declară pierdute B.l 
și legitimație de nevăzători 
pe numele Roșu Eleonora.

• Pierdut legitimație de 
veteran de război pe numele 
Boldescu Pavel. Se declară 
nulă.

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Rus Ileana 
Lucica, număr evidență 
012036 B. îl declar nul. 
(1999)

^■COMEMORĂRI

• S-au scurs 6 luni de 
la nedreapta despărțire de 
iubitul și inegalabilul nostru

SIMION GÎLEA
îi vom păstra mereu o vie 

și frumoasă amintire. Paras
tasul și slujba de sfințire a 
crucii vor avea loc în 18 iulie 
1999 la Biseria sf. Nicolae 
din Hațeg. Mama, soția și 
copiii. Dumnezeu să-l odih
nească în pace. (3103)

"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai 
apropiat de dumneavoastră, IAR ABONA
MENTUL este calea cea mai avantajoasă de a 
intra în posesia lui.

COSTUL UNUI ABONAMENT PE 
LUNA AUGUST 1999 ESTE DE 12.500 
DE LEI, PLUS TAXELE POȘTALE.

FAȚĂ DE VÂNZAREA LIBERĂ A ZIA
RULUI, PRIN ABONAMENT VEȚI ECO
NOMISI 8.500 DE LEI PE LUNĂ!

NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONA
MENTUL LA "CUVÂNTUL LIBER", iar 
dacă nu aveți abonament, solicitați factorilor 
poștali să vă facă.

Agenții economici și toți cititorii au 
posibilitatea să opteze pentru un abonament 
lunar, trimestrial, semestrial sau anual.

FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se 
fac la ghișeele oficiilor poștale,din județ, la 
factorii poștali, la firma RODIPET, în numerar 
și prin virament.
RĂMÂNEȚI CU NOI! 
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.
. —- . -—. . 

AGENȚIILE DE PUBLICITATE 
“aivfîrrraL liber"

Pentru a economisi timp și bani puteți publica 
anunțuri de mică și mare publicitate în ziarul nostru, 
apelând ia agențiile publicitare din:

* DEVA - ia SEDIUL REDACȚIEI din str. 1 Decem
brie, nr.35 (în clădirea Tribunalului Județean); - la 
chioșcul de lângă magazinul COMT/M, la chioșcul de 
lângă Sala Sporturilor; - la chioșcul din CARTIERUL 
MICRO 15 (stația de autobuz “Orizont");

* HUNEDOARA, pe “Bulevardul Dacia 
(tel.716926);

* BRAD, strada Republicii (tei. 650968), ia 
sediul S. C. "MERCUR";

* ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă magazinul 
“Palia";

* HAȚEG, pe str.Progresuiui, nr.1 (în spațiul 
secției foto). Telefoane: 770367, 770735.

Agențiile ziarului nostru asigură, ia taxe 
rezonabile, publicarea cu maximă promptitudine a 
tuturor anunțurilor de mică șl mare publicitate.

Primăria orașului Călan
ANUNȚ1

Vă facem cunoscut că pe data de 2 august 1999, 
ora 10.00, se va organiza CONCURS pentru ocuparea 
următoarelor posturi:

- 1 POST - INSPECTOR SPECIALITATE.
E> Studii superioare economice cu licență
E> Vechime în specialitate minimum 3 ani
E> Cunoștințe operare PC (probă eliminatorie).
- 1 POST - INSPECTOR (CU ATRIBUȚII AGENT FISCAL)
E> Studii medii economice
E> Cunoștințe operare PC
Condiție obligatorie - domiciliul în orașul Călan.
Actele necesare pentru înscrierea la concurs:
- cerere de înscriere la concurs, curriculum vitae, 

recomandare de la ultimul loc de muncă, adeverință 
medicală, cazier judiciar, copie după diploma de 
studii, copie după carnetul de muncă.

Bibliografia va fi afișată la sediul Primăriei orașului
- Călan.

Depunerea dosarelor se va face la Biroul Resurse 
Umane Salarizare, până la data de 30.07.1999, ora 
14.00. Informații la tel. 730223.

SC “ARDELEANA” SA
Cu sediul în Deva, str. N. Grigorescu, nr.45

închiriază spațiu comercial situat în Petroșani, 
b-dul 1 Decembrie 1918, bloc 82, parter.

Informații suplimentare la telefon 054-215554.

UNIVERSITATEA DE VEST 
“VASILE GOLDIȘ” ARAD 

organizează în data de 24 iulie 1999 
CONCURS DE ADMITERE la următoarele 

facultăți, colegii și școli postliceale:
• Facultatea de Drept (acreditată definitiv), tel. 057 280411,
• Facultatea de marketing (acreditată definitiv), 

tel. 057 230416,
• , Facultatea de Medicină Generală, tel. 057 256391, int. 25,
• Facultatea de Stomatologie, tel. 057 256391, int. 22,
• Facultatea de Științe Umanist - Creștine, tel. 057 282234,
• Facultatea de Științe Politice, tel. 057 280433,
• Facultatea de Educație Fizică și Sport, tel. 057 254108,
• Colegiul Universitar Pedagogic, tel. 057 243777,
• Colegiul Universitar de Tehnică Dentară, 

tel. 057 256391, int. 22,
- • Colegiul Universitar de Nursing, tel. 057 256391, int. 22,.
• Școala Postliceală cu specializările: Asistent farmacie și 
fitoterapie, Agent comercial, Agent social, Agent și ghid de turism, 
Contabilitate și informatică. Relații publice și secretariat, Agent vamal.

Toate Facultățile si Colegiile Universitare sunt autorizate prin HG nr. 
297/1997.

Absolvenții de liceu din promoțiile 1998fi 1999, care au obținut o 
medie peste 8 ia examen tui de bacalaureat, sunt admifi din oficiu.

La f coala Postliceală se pot înscrie și absolvenții de liceu fără 
diplomă de bacalaureat.

Informații suplimentare se pot obține zilnic intre orele 9-16, la 
Centrul de Informare din Arad, b-dui Revoluției, nr. 85, tel. 057 
280433, sau in Campusul Universitar, str. Feleacului, nr. 1, tel. 057 
256391, int. 18.

Ă
Consiliul de administrație al 

SC Crișbus SA Brad 
CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINA
RĂ A ACȚIONARILOR în data de 30 iulie 1999, 
la Casa de Cultură a municipiului Brad, ora 10, 
cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea de principiu a modificării 
actului constitutiv / statutului, conform Legii 
nr. 31/1990 republicată și H.G. 364/1999.

2. începerea procedurii de selecție a admi
nistratorilor.

3. Diverse.
în cazul în care la data de mai sus adunarea 

nu va fi statutară, aceasta se amână pentru 
data de 31 iulie 1999, la ora și locul menționate 
mai sus.

Procurile de reprezentare se depun la se
diul societății până la data de 29 iulie 1999.

Informații suplimentare la sediul societății 
din Brad, str. Goșa nr. 44, sau la telefon 054/ 
651242, între orele 7.00-10.00.

#
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ANUNȚ
Administrația

SC HATEGTRANS SA HAȚEG
I 1

convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 
A ACȚIONARILOR pe data de 6.08.1999, ora 10, la sediul 
societății, str. Horea, nr. 87, cu următoarea ordine de zi:

1. 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, în baza unui 
contract de administrație.

Principalele atribuții ale administratorului sunt cele 
prevăzute în 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 adminis
tratorilor, respectiv:

- Constituirea comisiei de selecție a administra
torilor;

- Aprobarea remunerării lunare a membrilor comisiei 
de selecție.

3. Diverse
în cazul în care nu se vor întruni condițiile legale 

pentru desfășurarea ședinței, Adunarea Generală a 
Acționarilor se va desfășura a doua zi la ora 10.

Adunarea Generală convocată pentru data de 21 
iulie 1999 se amână pentru data de 6 august 1999.

X Prețul nostru te face K
»

să vorbești!
BOSCH 608

*

(Preț vechi 129****) 1
‘ Până la 31.08 oferta CONNEX:

• conectare gratuită.
• două luni de abonament gratuit.**
• valabil și pentru CONNEX START 

cu abonament de numai 5 $.
Până la 31.08 oferta QUASAR:

• te conectezi***  și primești pe loc un 
tricou MYX.

Q CONNER
QUASAR - HUNEDOARA, Bd. Dacia, nr.37, 

bl.47, parter, tel. 054-740.647
QUASAR - ORĂȘTIE, Str. Eroilor, Bl. E, 

parter, tel. 054-247.540
QUASAR - BRAD, Str. Republicii, nr.11, tel. 054-651.517

Firi TVA, în limita atacului disponibil al numai cu conectară la CONNEX 
** I, a41-a luni al numai pentru aorvlcllle vocala.

Firi telefon Boich 608. 
*••• FiriTVA

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

In atenția persoanelor 
disponibilizate!

CAMA STAR COMPANY SRL, în cadrul Pro
gramului de Redistribuire a Forței de Muncă, orga
nizează începând cu data de 19.07.1999 cursuri 
GRATUITE de inițiere și orientare în organizarea 
și derularea propriei afaceri. Informații supli
mentare și înscrieri la sediul societății din strada 
Mihai Eminescu, nr.2 (sfidiul Fundației Pentru 
Tineret) sau la telefoanele 230717 și 218111, 
zilnic, între orele 10-16.

cea mai bună calitate «cel mai bun preț

^taclade. bzctrzte
Ai nevoie de el zilnic!

p/taadfaetc 

natcciale

en gros

{iaurt extra.......................1880 lei

cremă BELCAR....  2250 lei

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

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

SC HARER COMERCIAL SRL

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 
1990, din OUG nr. 49/1999 și a HG nr. 364/1999 
se convoacă ADUNAREA GENERALĂ A 
ACȚIONARILOR, la sediul societății, cu urmă
toarea ordine de zi:

1. Aprobarea de principiu a modificării 
actului constitutiv / statutului, referitor la admi
nistrarea societății, după cum urmează:

“Societatea este administrată de către per
soane fizice sau juridice, române sau străine, în 
baza unui contract de administrație.

2. începerea procedurii de selecție a adminis
tratorilor, respectiv constituirea comisiei de 
selecție a administratorilor, și aprobarea remu
nerării lunare a membrilor comisiei de selecție.

3. Diverse.
Adunarea generală a acționarilor va avea loc 

în data de 29 iulie 1999, ora 10.00. în cazul în 
care adunarea nu va fi statutară, se reconvoacă 
pentru data de 30 iulie 1999, ora 10.00.

Casa de marcat cu memorie fiscală MR47 Z500 FR-/este destinată 

pentru înregistrarea vânzărilor în toate tipurile de unități comerciale.

Caracteristici:

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

J Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori

J Programarea prețurilor (PLU) pentru 1.500 articole la magazine și 1.400 
articole la restaurante

Tipărirea automată a TVA (4 grupe).

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

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

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

SC
AVICOLA
SA DEVA
ANGAJEAZĂ

Angajează
Z ȘEF DEPOZIT
Cerințe:
- studii superioare (de preferință economice);
- experiență minimum 2 ani in gestiune;
- vârsta maximă 32 ani;
- domiciliul in municipiul Deva;
- disponibilitate de lucru pentru program flexibil;
- bărbat.
Curriculum vitae se va depune la sediul Depozit 

Deva, str. Depozitelor, nr.ll sau la tel/fax 230404 
până in data de 21 Iulie 1999.

FRIGOTEHNISTI
pentru exploatare 

și întreținere 
instalații cu 
amoniac la

Abatorul de păsări 
Șoimuș. (8017)

OA» AJDACOM
SRL Hațeg

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

farfurii din plastic de 
unică folosință, 
celofan;

■V jucării și articole 
de plajă;
■S papetărie și rechi

zite școlare.
Telefoane: 054-777442; 

094-667442; 094-862332.

PUBLICITATE

"CcnrAKWL
r ni

Z GESTIONAR
Cerințe:
-experiență minimum 2 ani in gestiune;
- vârsta maximă 30 ani;
- bărbat;
- domiciliul in municipiul Deva;
- disponibilitate pentru program flexibil.
CV se va depune la sediul Depozit Deva, str. 

Depozitelor, nr.ll sau la tel/fax 230404 până in data 
de 21 Iulie 1999.

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
Ș>

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 PRODUCĂTORr
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


