
La Balșa și Geoagiu,

Ploile torențiale s-au
r

abătut asupra oamenilor
Datorită ploilor torențiale căzute în cursul 

nopții de luni spre marți, în județele din vestul 
țării - Arad, Bihor și Hunedoara - numeroase 
localități au rămas fără curent electric. Ca o 
măsură urgentă, echipe specializate ale CONEL 
au lucrat din greu la restabilirea alimentării cu 
energie electrică în cele mai afectate localități, 
printre care Sebiș, Ineu și Pâncota.

Uitând parcă de durerea hunedorenilor 
pricinuită de catastrofa de la Râu-Mare-Retezat, 
natura s-a dezlănțuit iar înspăimântând de data 
aceasta locuitorii comunelor Geoagiu și Balșa.

Precipitațiile abundente căzute ieri noapte și 
care au depășit 50l/m2au produs inundații în

localitatea hunedoreană Aurel Vlaicu. Apa a 
afectat 10 gospodării și 100 ha teren agricol, 
precum și două poduri și o porțiune din șoseaua 
Geoagiu-Bozeș. Nici locuitorii comunei Balșa nu 
au fost iertați de furiile naturii. Ploile torențiale și 
grindina au produs însemnate pagube culturilor 
agricole, iar legăturile telefonice au fost 
întrerupte.

La închiderea ediției reprezentanți ai 
Prefecturii județului Hunedoara și ai 
Inspectoratului de Protecție Civilă Hunedoara se 
aflau încă în cele două zone afectate de 
inundații.

C. CÎNDA

Se anunță un nou sistem pentru alimentarea automobilelor

La Jumătate de preț, 
GPL in loc de benzină

SNP Petrom a inaugurat, la Miercurea Ciuc, în 
cadrul unei benzinării modernizate, prima instalație 
de autogaz din România, destinată alimentării 
automobilelor cu gaz petrolier lichefiat (GPL), pentru 
funcționare în sistem dual - benzină sau motorină 
cu GPL, situație în care motorul funcționează cu 
poluare redusă, conform normelor EURO 2. “Petrom 
este bucuros să ofere o alternativă la un preț care 
deocamdată este la jumătatea prețului benzinei 
Premium, pentru că nu include accize și alte taxe", 
a declarat loan Popa, directorul general executiv al 
Petrom. Litrul de GPL este vândut cu 3900 lei, iar 
consumul este de 9 litri la 100 km, față de 7,5 litri/ 
100 km în cazul benzinei.

Sistemul de alimentare prevede instalarea unui 
rezervor suplimentar, a unei supape

multifuncționale, a unei supape de siguranță și a 
unui comutator. Instalațiile și montajul costă 5,7 
milioane lei și sunt executate de două firme din 
Pitești.

Petrom va extinde noul sistem în București, la 
patru benzinării, în Ploiești, la două benzinării, și în 
Brașov, Sibiu, Constanța și Pitești la câte o 
benzinărie. A doua etapă prevede două instalații în 
Baia Mare și câte o instalație în Craiova, Timișoara, 
Cluj, Arad, Brăila, lași, Botoșani, Deva, Târgu Mureș 
și Bacău.

Alimentarea cu GPL a motoarelor auto a mai 
fost folosită în România înainte de 1989, folosindu- 
se instalații artizanale. In Italia, care aplică aceaastă 
metodă din 1960, circa 30-35% din autoturisme 
sunt alimentate în sistem dual. (Mediafax)
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PlAȚILE

AJUTORULUI 
SOCIAL PE
LUNA MAI
Biroul Autoritate

Tutelară și Protecție din 
cadrul Primăriei
municipiului Deva anunță 
că ajutorul social acordat 
în baza Legii nr.67/1995, 
aferent lunii mai, se va 
plăti în zilele de 28 și 29 
iulie 1999, la casieria 
primăriei.

Plățile se vor face între 
orele 10-15.

Persoanele care nu se 
prezintă la casieria unității 
până la data de 29 iulie 
1999 pierd drepturile 
bănești aferente
ajutorului social pentru 
luna mai deoarece nu se
niai^plățeșcj^eșțanjele^

• Un câine cere 
adăpost: mănâncă 
orice, îi plac mult 
copiii.

MEDICII DE FAMILIE INTERESAȚI 
DE NOUL PROIECT DE PRIVATIZARE

Procesul de privatizare din domeniul sănătății a 
suscitat fi continuă să suscite mult interes. S-a vorbit 
și s-a scris mult despre medicul de familie, despre 
statutul fi obligațiile acestuia. Noua ordonanță, ce va 
fi promulgată zilele acestea, ne-a îndemnat să aflăm 
mai multe despre acest subiect.

Ne-am adresat în acest sens dnei dr. Dorina Toma 
fi asistentei medicale, fenica Deheleanu, de la 
Dispensarul nr.l ■ Deva.

Cu acest prilej am constatat că nu există încă un 
contract între medic și pacient. Schimbarea constă 
doar în continuitatea tratamentului bolnavilor înscrifi 
la un anumit medic, iar deplasările la domiciliufpuține 
de altfel) nu se taxează. De asemenea, există și o 
evidență a bolnavilor diabetici, dar aceftia sunt tratați 
acum de medicul specialist.

Pacienții înscrifi la dna dr. Dorina Toma, în 
număr de 1600 ■ majoritatea din Deva - acoperă toate 
categoriile de vârstă; preponderenți însă sunt cei de 
vârsta a treia. Cele mai frecvente afecțiuni continuă să 
rămână hipertensiunea, cardiopatiile, afecțiunile 
reumatice, bolile cronice, sechelele rămase în urma 
accidentelor vasculare. Ca urmare, numărul pacienților 
care solicită rețete compensate sau gratuite este foarte 
mare.

în problema rețetelor compensate s-a găsit o soluție 
de compromis, conform căreia un pacient beneficiază 
de o singură rețetă compensată sau gratuită pe lună. 
Măsura a fost necesară întrucât unii pacienți veneau 
de mai multe ori pe lună pentru a li se elibera rețete 
gratuite sau compensate, fără a avea însă o justificare,

iar fondul destinat acestor tipuri de rețete - de 7 
milioane lei ■ nu poate fi depăfit. Din acest fond, 
fiecare medic are alocată o anumită sumă în care 
trebuie să se încadreze. Astfel, defi medicul preia 
pacienții colegilor aflați în special în această 
perioadă în concediu legal de odihnă, el nu este 
interesat în eliberarea rețetelor cu medicamente 
compensate.

în procesul timid de privatizare un prim pas a 
fost făcut : s-a încheiat contractul dintre Spitalul 
fudețean fi dispensar, potrivit căruia dispensarul este 
scutit de plata chiriei pe o perioadă de 1 an de zile. 
Potrivit noii ordonanțe, modalitatea prin care 
cabinetele medicale pot fi preluate de către medicii de 
familie o constituie contractul de comodat (folosire 
gratuită). Afadar, cei care beneficiază de spații 
atribuite în comodat trebuie să fie medici, care până 
la 1 iulie a.c. au contract de muncă pe perioadă 
nedeterminată fi folosesc spațiul solicitat. Contractul 
de comodat se încheie pe o perioadă de până la 5 ani.

Medicii, ne-a confirmat dna dr. Dorina Toma, sunt 
interesați în actualul proiect de privatizare. Aceasta 
și datorită faptului că aparatura aflată în dotarea 
dispensarului ■ mai mult simbolică (stetoscoapele fi 
tensiometrele aparținând medicilor) ■ poate fi 
achiziționată de către medici la un preț mai scăzut. 
Iar această facilitate, care se adaugă celor fiscale, 
prezintă interes deoarece medicii beneficiază în 
continuare de un salariu fix, plătit acum de Casa 
Asigurărilor de Sănătate.

Delia Lugojanu

(Viața politică)

Valeriu Tabără 

Candidat la 
Președinție

Recent în cadrul unei 
întâlniri cu presa conducerea 
Organizației Județene a-PUNR 
a anunțat că la viitoarele alegeri 
pentru funcția de președinte al 
României s-a hotărât să 
candideze dl Valeriu Tabără, 
președintele acestui partid. O 
delegație din staff-ul PUNR va 
efecuta un turneu electoral în 
județ în perioada 2-8 august, 
prilej cu care se va întâlni cu 
reprezentanți ai vieții economice 
și sociale hunedorene și din 
sfera serviciilor, cu oamenii din 
lumea satului.

De asemenea, dl Petru 
Șteolea, deputat PUNR de 
Hunedoara, a mai precizat că la 
viitoarele alegeri locale PUNR se 
va prezenta pe liste proprii, iar 
în turul doi probabil se va apela 
la sistemul de alianțe.

Grâul 
dispare 

incet dar 
sigur!

Problema grâului revine din 
nou în actualitate, iar opiniile 
despre ceea ce ar trebui să se 
înâmple în agricultură sunt 
diferite. Organizația județeană 
a PUNR consideră că prețul 
care se plătește pentru un kilo
gram de grâu în prezent nu este 
rentabil pentru țărani, fapt ce 
explică o decădere de la an la 
an a producției, cât și a 
suprafeței cultivate.

Referindu-se în concret la 
ceea ce se întâmplă numai în 
județul nostru liderii hunedoreni 
ai PUNR apreciază că este 
inadmisibil ca suprafața 
cultivată cu grâu să scadă de 
la 4000 de hectare la 1000 de 
hectare în zona Orăștie- 
Simeria, iar în județul Neamț 
suprafața cultivată a scăzut de 
aproape șase ori. Pentru 
sporirea suprafețelor ce se 
cultivă cu grâu și stimularea 
țăranilor, PUNR propune un preț

ComeiPOENAR
(Continuare în pag. 2)

Rata șomajului în România 
aste de 11,3 la sută

Numărul șomerilor înregis
trați la sfârșitul lunii iunie 1999 
în evidențele agențiilor județene 
de ocupare și formare 
profesională era de peste 1,1 
milioane persoane, repre
zentând o rată a șomajului de 
11,3 la sută, cu peste 11.000 
mai puțin față de cel înregistrat 
în cursul lunii mai, infdrmează 
Biroul de Presă al Agenției 
Naționale pentru Ocupare și 
Formare Profesională (ANOFP).

Din cei 1.121.800 șomeri, 
aproape 374.630 primeau ajutor 
de șomaj (33,4 la sută), peste 
114.000 ajutor de integrare 
profesională (10,2 la sută) și 
aproape 390.000 primeau 
alocație de sprijin (34,7 la sută). 
Aproximativ 244.900 de per

soane (21,7 la sută) nu 
beneficiau de nici un fel de 
ajutor financiar.

Cea mai ridicată rată a 
șomajului se înregistrează în 
județele Hunedoara (19,6 la 
sută), Botoșani (18,5 la sută), 
Brăila (17,6 la sută), Vaslui 
(16,8 la sută), Botoșani (18,6 
la sută) și Neamț (17,8 la 
sută). în aceste județe, 
aplicarea programelor de 
restructurare economică și 
implicit concedierile colective, 
structura monoindustrială a 
economiei, incapacitatea 
sectorului privat de a asimila 
forța de muncă disponibilizată 
din sectorul de stat au 
determinat mențirea unui 
număr mare de șomeri.

Cu mult sub nivelul ratei 
medii a șomajului pe țară se 
situează județele Vrancea 
(7,4 la sută), Bihor (6,7 la 
sută), Satu Mare (7,3 la sută) 
și municipiul București (5,7 la 
sută).

Muncitorii continuă să 
dețină ponderea cea mai 
mare în rândul șomerilor 
indemnizați, respectiv 73,8 la 
sută. Din numărul șomerilor 
neindemnizați 55,4 la sută 
sunt muncitori calificați, 38 la 
sută muncitori necalificați și 
6,6 la sută personal TESA.

Pe ansamblu, în perioada 
ianuarie-iunie a acestui an 
se constată o tendință relativ 
staționară a numărului de 
șomeri și a ratei șomajului.

S-a restrâns mica industrie, 
comerțul fiind majoritar

- Cooperativa de Consum 
Dobra și-a restrâns în anii din 
urmă activitatea, mai cu seamă 
rețeaua prestațiilor de servicii, 
numeroase spații de la parterul 
unor blocuri de locuințe 
rămânând nefolosite. Stimate 
die președinte Romulus Uscat, 
care este în prezent activitatea 
concretă a cooperativei?

- Ca proporție, comerțul este 
majoritar. Avem activitate în 
comunele Dobra, Lăpugiu și 
Bătrâna. în total, sunt 14 maga
zine de desfacere cu amănuntul, 
șase unități de alimentație publică, 
o brutărie, iar din rețeaua mare 
de prestații de servicii, existentă 
înainte de revoluție, au mai rămas 
o frizerie și o croitorie în Dobra.

- De ce considerați că s-a 
restrâns activitatea de mică

La Cooperativa 
de Consum Dobra 
industrie și sfera serviciilor?

— în primul rând pentru că 
nivelul de venituri era mic; o parte 
dintre meseriași au început 
activități pe cont propriu. Secțiile 
de plapume și vestimentație 
ușoară s-au închis din cauză că 
nu aveau desfacere. Croitoria 
care s-a menținut lucrează doar 
la comandă.

- Care este volumul total al 
activității pe acest an?

- Aproximativ 2 miliarde de 
lei, din care comerțul cu 
amănuntul 1,6 miliarde, 
alimentația publică 582 milioane, 
producția 302 milioane; la 
achiziții s-au realizat 5,6 
milioane de lei. Aprovizionarea 
se face în funcție de comenzile 
depuse, ponderea în 
desfacerea mărfurilor 
reprezentând-o produsele 
alimentare.

Am realizat un profit de 7 
milioane de lei. Nu avem nici un 
fel de restanțe față de bugetul

Convorbire realizată de 
Estera SÎNA

(Continuare în pag. 2)
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Unitățile sanitare 
nerentabile vor falimenta 

in sistemul asigurărilor
Unitățile sanitare cu 

cheltuieli nejustificat de mari, cu 
număr de paturi peste necesar, 
care spitalizează pe termen lung 
bolnavii și care utilizează 
aparatură depășită, vor da 
faliment în sistemul asigurărilor 
sociale de sănătate, pentru că 
pacienții vor cere servicii de 
calitate contra cotizației lunare 
destinate sănătății, a declarat 
agenției MEDIAFAX dr. Narcis 
Copcă, directorul Spitalului 
“Sf.Maria" din București.

în prezent, aproape 50 la 
sută dintre unitățile sanitare 
funcționează fără aviz sanitar, 
fapt care atestă starea precară 
a acestora, a mai spus directorul 
Copcă. Numărul paturilor dintr- 
un spital românesc este de 
șapte ori mai mare decât al unei 
clinici similare din SUA, în 
condițiile în care bugetul alocat 
sănătății românilor este de 
aproape o sută de ori mai mic 
decât cel al americanilor, a mai 
spus Copcă.

Unitățile sanitare nerentabile 
nu vor fi închise prin hotărâri 
de Guvern sau ordine 
ministeriale, ci pentru că nu vor 
mai fi solicitate de bolnavi, a 
adăugat directorul spitalului 
bucureștean.

La podul de peste Mureș

Lucrările de reparație ce se 
execută ia podul de peste Râu! Mureș, 
aflat la ieșirea din Deva spre Brad, se 
derulează în pas de melc. A cest lucru 
este dovedit și de timpul în care se 
lucrează efectiv și mai ales de “viteza 
de lucru”.

Cu toate aceste poticneli 
duminică dimineața lucrările ce aveau 
să se execute și devierea circulației 
pe barajul de la Mintia aveau să dea 
mari dureri de cap conducătorilor 
auto aflațiîn trafic. Drumul peste pod 
a fost blocat fără a se monta 
indicatoare de ocolire și orientare a 
străinilor aflați în zonă. Beleaua a 
căzut pe capul polițiștilor care mai

Miercuri
28 iulie 

TVR I
9.30 Matineu de vacanță 

11.00 TVR Cluj-Napoca 
12.15 TVR lași 13.00 TVR 
Timișoara 14.10 Santa Bar
bara (r) 15.00 Concertele 
Golden Brâu (r) 17.30 O 
familie ciudată (s) 18.10 
Voie bună la TVR 19.10
Sunset Beach (s, ep. 497) 
20.00 Jurnal. Meteo. Sport 
20.45 Camera misterelor
21.00 Lumea bărbaților (s, 
ep. 21) 21.30 Sub semnul 
eclipsei 22.00 în compania 
vedetelor 23.00 Jurnalul de 
noapte

TVR 2
8.00 Sailor Moon (d.a/r)

10.15 Limbi străine. 
Franceză 10.40 O familie 
ciudată (r) 11.10 Star Trek 
(r) 12.00 Ultimul tren 13.10 
Căsuța din prerie (s) 14.00 

<Emisiuneîn limba maghiară

Pentru a putea fi acreditate, 
acceptate de ' casele de 
asigurări, dar mai ales solicitate 
de populația din zona 
respectivă, spitalele trebuie, în 
primul rând, degrevate de acei 
bolnavi care ar putea fi 
investigați și tratați în ambulator. 
Doar 10 la sută dintre 
bucureșteni ajung la spital la 
recomandarea medicului de 
familie, pentru că ei au obiceiul 
să vină direct la specialist.

Directorul Copcă, numit în 
funcție la conducerea Spitalului 
“Sf. Maria” de numai o lună, 
spune că a preluat o unitate care 
nu are avizul inspectoratului de 
sănătate publică, pentru că 
puține dintre serviciile majore 
sunt funcționale. El susține că 
salariații din laboratorul de 
analize lucrează la fel ca acum 
40 de ani, numărând sub 
microscop globulele roșii sau 
albe. Mai multja morga spitalului 
nu există frigider, iar cadavrele 
rămân în sală până când sunt 
ridicate de aparținători. La una 
dintre mesele de necropsie 
funcționează numai apa caldă, 
din cauza circuitelor defecte.

Mâncarea bolnavilor se 
transportă, de la bucătăria 
situată în curte, cu găleți și

Lucrări
multe ore în șir au avut probleme 
serioase cu traficul, în special în zona 
barierei de la Mintia, unde coloana s- 
a întins pe mai bine de un kilometru 
datorită frecvenței mari a trenurilor. 
Nu au lipsit nici e venimenteie rutiere 
- o tampona re - iar accesul spre Arad 
s-a făcut cu dificultate întrucât cei 
antrenați în depășire trebuiau să 
parcurgă o distanță enormă până să 
re vină la un trafic normal.

Ne întrebăm, cum de altfel se 
întreabă și cei aflați la volan, dacă 
cei care răspund de lucrările la 
podul de peste Mureș au conștiința 
împăcată când au loc asemenea 
evenimente ? (C.P.)

în pus de melc

Devierea circulației spre Brad peste barajul de la Mintia a creat duminică, 
25 iulie, imagini ce nu mai necesită alte comentarii. O coloană de peste un 

kilometru și mult timp irosit la barieră.
. Foto: Corne! POENAR

15.00 Rebelul (s, ep. 102) 
15.50 Peru -1000 de ani de 
istorie 16.00 Grecia (s, ep. 
106) 16.45 Santa Barbara 
(s, ep. 922) 17.30 Medicina 
pentru toți (r) 18.00 Primul 
val (s, ep. 7) 19.00 Tinere 
talente 19.30 Emisiune 
pentru persoanele cu handi- 
cap 20.00 Cinderella Li
berty (dramă SUA 1973)

ANTENA 1
7.10 Cafea cu parfum de 

femeie (s) 10.50 Știri 11.00 
Kelly (s) 11.30 The Mighty 
Jungle (s, ep. 2) 12.00 Tropi
cal Heat (s, ep. 19) 13.00 
Știrile amiezii 13.15 Nash 
Bridges (s) 14.00
Esmeralda (s, ep. 80) 15.00 
Ape liniștite (s, ep. 88) 16.10 
Luz Maria (s, ep. 59) 17.00 
Știri 17.28 Leonela (s, ep. 
103, 104) 19.00 Observator 
20.03 Secolul XXI (f. SF ’97) 
2J.55 Damon (s, ep. 3) 
22.20 Observator 22.53 
Gunoierii (co. SUA 1990) 

bidoane, până la etajele 
superiore, pe lângă vasele cu 
mâncare, acoperite cu 
prosoape subțiri, trecând 
bolnavii, vizitatorii, studenți sau 
pacienți veniți la control. Noul 
director spune că, în aceste 
condiții, spitalul nu va putea 
funcționa în sistemul 
asigurărilor. De aceea, apelând 
la diverși sponsori, a demarat 
acțiunea de dotare a clinicii cu 
aparatură modernă, iar în cel 
mult trei luni întregul circuit va 
fi schimbat. Directorul Copcă 
vrea să încheie contract cu o 
firmă care poate pregăti hrană 
pentru bolnavi, care să fie 
oferită la casolete, după 
modelul utilizat de compania 
Tarom pe durata zborului.

Directorul Copcă crede că 
Spitalul “Sf.Maria" ar putea 
deveni unitate sanitară 
reprezentativă pentru sectorul 
1, pentru că altfel n-ar rezista 
concurenței dintre clinici 
pentru câștigarea celor mai 
mulți clienți. "Odată deschise 
pârghiile economiei de piață și 
în sistemul sanitar, managerii 
unităților sanitare trebuie să 
lupte pentru menținerea clinicii 
în funcțiune”, a conchis 
directorul Copcă.

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 10.00 
Tânăr și neliniștit (r) 10.45 
Doctor în Alaska (s) 11.30 
Walker, polițist texan (r)
12.30 News Radio (s)
13.00 Știrile PRO TV 13.10 
Ispita albă (r) 14.40 
Monștrii (s) 15.05 Familia 
Bundy (s) 15.30
Ștrengărița (s, ep. 68)
16.15 Tânăr și neliniștit (s) 
17.00 Știrile PRO TV 17.40 
Aripile pasiunii (s, ep. 45)
18.30 Inimă de țigancă (s, 
ep. 49) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.30 Deznodământul 
(co. SUA ’96) 22.25 Știrile 
PRO TV

ACASĂ
7.00-12.30 Filme și 

seriale (reluări) 13.15 
Maria (s) 14.00 Venera 
blondă (r) 16.00 Guadalupe 
(r) 17.00 Celeste se 
întoarce (s) 18.00

Grâul dispare incet 
dar sigur!

(Urmare din pag. 1)

de 1700-2000 de lei pentru un kilogram de grâu în funcție de zonele 
agricole, iar subvenția pe kilogramul de grâu să fie de 300-400 de lei.

De asemenea, reprezentanți hunedoreni ai PUNR își exprimă 
nemulțumirea față de ceea ce se întâmplă la Comtim unde cea mai 
performantă unitate agricolă din România până în urmă cu câțiva ani 
a fost pusă pe butuci, iar în replică la mai puțin de 50 de kilometri de 
graniță în Ungaria se pun bazele unui complex agroindustrial de 
tipul Comtim-ului, dar cu o producție de aproximativ trei ori mai mare, 
finanțat de către organismele financiare internaționale. în această 
situație conducerea județeană a PUNR este de părere ca actualul 
Guvern trebuie să promoveze o politică de susținere a producătorului 
indigen, nu cea de distrugere a acestui? care nu are alt scop decât 
promovarea importurilor și ruinarea în totalitate a țăranului român. 
Așa-zisa criză a grâului nu este altceva decât o politică ascunsă 
pentru promovarea unor cercuri de interese.

S-a restrâns mica 
industrie

(Urmare din pag. 1)

statului; nu ne plătim drepturile 
salariale înainte de obligațiile pe 
care le avem.

- Mai aveți spații 
disponibile. Ce veți face cu ele?

- Printr-o hotărâre a 
Centrocoop s-a dispus 
scoaterea la vânzare a spațiilor 
disponibile, ceea ce la noi s-a 
început. Am vândut un spațiu 
pentru Romtelecom și un altul 
unui întreprinzător particular. în 
discuție mai este și un alt spațiu 
lângă farmacia veterinară. Banii

^rezultațidinvănzăriledespații

Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)
21.15 Lanțurile iubirii (s, 
ep. 17) 22.10 Milady (s) 
23.00 Mafia drogurilor 
(dramă SUA 1983)

PRIMA TV
9.00 Dimineața pe plajă 

13.00 Nimeni nu e perfect 
(s) 14.00 Jerry Springer 
Show 15.00 Trăiește vara 
cu Nadine 17.00 
Pretutindeni cu tine (s) 
18.00 Știri 19.00 Karaoke 
Show 20.00 Comisarul Rex 
(s) 21.00 CI5:
Profesioniștii (s) 21.50 
Real TV 22.10 Știri 22.30 
Show-ul de noapte

HBG>
10.00 Monstrul din 

Glenorky (f.a. SUA 1995)
11.45 Hugo și Floyd (co. 
SUA 1996) 13.30 Verdict 

se vor folosi pentru intimizarea 
și dotarea spațiilor comerciale 
în funcțiune.

- Vă gândiți și la motelul 
din Lăpugiu?

- Da, cu atât mai mult cu 
cât este o unitate 
reprezentativă, de turism, 
situată pe șoseaua națională 
spre Timișoara, unde 
poposesc zilnic numeroși 
turiști în trecere prin județul 
nostru. Mărirea gradului de 
confort al spațiilor de cazare, 
îmbunătățirea condițiilor de 
■parcare sunt obligatorii la o 
asemenea unitate.

sub amenințare (thriller1 
SUA ’94) 15.15 Aleasa 
inimii (co. romantică SUA 
1992) 16.45 Un alt Karate 
Kid (f.a. SUA 1994) 18.30 
G. I. Jane (f.a. SUA 1997)
20.30 Aventuri pe mare 
(co. SUA 1994) 22.15 
Stargate (s) 22.45
Dorința unei mame 
(dramă SUA 1997) 0.15 
Inamicul public (f.a. SUA 
1997)

PRO TV * DEVA
06.15-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 
07.00 - 10.00 “Bună
dimineața, PRO TV e al 
tău!” (coproducție cu 
stațiile locale) 10.00-10.45 
Program comercial PRO TV 
Deva 17.00-17.30 Știrile 
PRO TV (coproducție) 
22.15-22.30 Știri locale '

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

neeeșaeț
Miercuri, 28 iulie

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Luna este în casa dv și asta 
înseamnă că vă va ușura 
munca. Veți clarifica o 
problemă care nu v-a dat pace 
să dormiti noaptea.
O TAUR 
(21.IV ■ 21.V)

Relația cu partenerul o vedeți 
dintr-un punct de vedere foarte 
egoist, ceea ce poate duce la 
conflicte, în special dacă 
partenerul este din Berbec, Rac 
sau Capricorn.
O GEMENI 
(22.V - 21.VI)

Veți primi noi sarcini, prilej de 
a vă dovedi profesionalismyl. 
Nu discutați cu alții planurile 
financiare pentru că s-ar putea 
să v-o ia cineva înainte.
3 RAC 
(22.VI - 22.VII)

Azi cheltuiți mai mult decât v- 
ați planificat sau ați dorit; însă 
mâine veți economisi bani și vă 
veți echilibra bugetul.
O LEU 
(23.VII ■ 22.VIII)

Cei dragi v-au provocat 
multe probleme în ultima 
perioadă. Urmează zile mai 
liniștite, în familie se 
reinstalează ordinea, ajungeți 
cu toții la un consens. La locul 
de muncă sunteți un exemplu 
pentru ceilalți și totuși sunteți 
nemulțumit de situația dv.
O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Partenerul este supărat din 
cauza comportamentului dv, 
dar puteți să-l faceți să 
zâmbească iar. Aveți nevoie de 
relaxare, nu acceptați sarcini 
dificile.
Z BALANȚĂ 
(22.IX - 22.it)

Dacă vă simțiți singur, nu vă 
supărați; prieten.! se luptă 
pentru fericirea dv. în dragoste 
se arată ceva nou și 
“consistent".
O SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Doamnele visează aventuri 
romantice, dar nu merg la 
plimbare, stau în casă. Aflați că 
Venus, planeta dragostei, este 
de partea dv și vă susține, dar 
trebuie să ieșiti în societate.
O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Executați o influență 
puternică asupra partenerului 
și anturajului dv. Puteți obține 
știri interesante din partea unor 
amici mai îndepărtați.
O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Dacă nu vă abordați cu 
teamă atribuțiile, puteți urca pe 
treptele succesului. Banii curg 
însă foarte încet. Poate 
“torentul" va fi în luna august. 
O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Sunteți creativi și rapizi. 
Doamnele au șanse să 
primească niște bani în 
perioada următoare. Vor fi bani 
munciți din greu, așa că vedeți 
ce faceți cu ei.
3 PEȘTI 
(19.11 - 20.1)

Agresivitatea și egoismul vă 
dau târcoale. Puteți avea 
certuri cu colegii, prietenii, chiar 
cu rudele. Nu este o perioadă 
prea bună pentru situația dv 

^materială._________________ >
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CORVINUL dorește 
sa readucă 

spectatorii în 
tribună

într-un dialog purtat cu dl ing. 
Vaier lacob, președintele executiv 
al FC Corvinul Hunedoara, în care 
subiectul a fost comportarea hu- 
nedorenilor în campionatul viitor, 
dânsul ne-a precizat că cerințele 
consiliului de administrație sunt 
creșterea valorii jocului Corvinului 
pentru readucerea spectatorilor pe 
stadion, evoluția formației să fie pe 
măsura așteptărilor iubitorilor fot
balului din anii de glorie ai Corvi
nului. Ne punem mari speranțe în 
jucătorii mai experimentați, dar și 
în cei tineri și cei aflați pe drumul 
afirmării. întregul lot de jucători s-a 
pregătit cu seriozitate, a susținut 
câteva partide amicale, de verifi
care în care, cum e și normal, nu s- 
au urmărit rezultatele imediate, ci 
pregătirea pentru reluarea campio
natului. Cu priceperea cunoscută, 
antrenorul principal Victor Roșea a 
rulat întregul lot de jucători, de 
regulă evoluând 2 echipe, fiecare 
câte o repriză, ceea ce a dat posi
bilitatea antrenorului de a vedea la 
ucru întregul lot de fotbaliști. Sus

ținătorii noștri, ziariștii, sunt foarte 
interesați de obiectivul fixat de Cor
vinul în noul campionat și noi repe
tăm mereu că dorința noastră arză
toare este readucerea publicului la 
stadion. Atunci când echipa 
“merge” și spectatorii vor fi prezenți 
în număr mare în tribună, vom pu
tea ataca și marea performanță. 
Acest lucru se poate întâmpla chiar 
în actualul campionat. Cu tribunele 
goale (cum a fost la recentul me
morial de la Hunedoara) nu putem 
stimula jucătorii să atace cu ade
vărat și cu șanse performanța pro
movării. De aceea dorim în primul 
rând ca hunedorenii noștri să joace 
fotbal de calitate, pe placul spec
tatorilor, dar care să ne situeze și pe 
un loc de frunte care să ne mobili
zeze să dorim mai mult.

lată și lotul pentru campionatul 
.999-2000: Rahoveanu, Clep, 
Pascal (curtat de Rocar), apă
rători: Rus, Haidiner, Marincău, 
Gheară, Sterean (?), Andone, Ba- 
barți, Ogneanu, mijlocași: Andrei, 
Dincă, Dinu, Mitrică, Mocioi, Muth, 
Sălăjan, Șchiau, înaintași: Șan- 
dor, Pavel, Bogdan Apostu.

Sabin CERBU

[3

JTULîși 
dorește un 

sezon liniștit
După o ediție de campionat 

mai slabă în care a tremurat până 
în ultima etapă pentru salvarea de 
la retrogradare, Jiul își dorește ca 
în noul sezon să aibă o evoluție 
ceva mai bună care să nu-i mai 
creeze emoții. Astfel obiectivul de
clarat de vicepreședintele Gheor- 
ghe Boboc, anume clasarea pe 
locurile 1-12, reflectă mai de
grabă dorința situării pe un loc 
călduț de la mijlocul clasamen
tului decât speranța obținerii unei 
performanțe.

Minerii au început pregătirile 
pentru acest sezon în 28 iunie, cu 
obișnuita vizită medicală și cu o 
serie de antrenamente ușoare de 
readaptare la efort. A urmat o peri
oadă de cantonament de 7 zile la 
Straja, după care pregătirea a con
tinuat cu 2-3 antrenamente/zi la 
stadion cu semicantonamente și 
jocuri amicale de verificare. în 
aceste partide conducerea teh
nică a vizat atât stabilirea unei con
cepții tactice de joc cât și testarea 
noilor achiziții: Istrate, portar de 18 
ani, de la F.I.C. Național, Cișmașiu 
- A.S. Paroșeni, Pricop - A.S. 
Grivița București și Zeno - Minerul 
Vulcan. După prima partidă pier
dută categoric 2-4 cu Petrolul 
Stoina, echipa a avut evoluții în 
creștere obținând rezultate destul 
de bune: 5-1 și 3-2 cu Unirea Alba 
lulia, 0-0 cu Minerul Certej, 4-3 cu 
Minerul Uricani, 2-1 și 0-1 cu Cor
vinul Hunedoara. Astăzi Jiul sus
ține ultima partidă de verificare cu 
divizionara C Parângul Lonea, iar 
sâmbătă în cadrul primei etape a 
Diviziei B-seria a Il-a - va juca în 
deplasare cu Minerul Motru.

Conducerea clubului: Tiberiu 
Cozma - președinte; Gheorghe 
Boboc - vicepreședinte.

Conducerea tehnică: Dorel 
Maria - director tehnic; Marin Tu- 
dorache - antrenor principal; 
Stelian Coman - antrenor secund.

Lot de jucători: Botezatu, 
Anton, Istrate - portari; Poienariu, 
Vesa, Szorady, Stanciu, Irina, Ciș
mașiu, Popa, Stoica, Mocanu, Pri
cop, Spafiu, Zeno, Neiconi, Stoian, 
Păcurariu - jucători de câmp.

Ciprian MARiNUȚ

LA OllA STARTULUI
Pentru CETATE DEVA 

promovarea e un 
obiectiv realizabil

Furtuna iscată în sânul clubului de- 
vean după nereușitele evoluții care au 
provocat retrogradarea a avut ca efect 
principal schimbarea conducerii tehnice 
și a lotului de jucători. Astfel cu un nou 
cuplu de antrenori - Ionel Stanca, prin
cipal și Iosif Molnar, secund - și o mul
țime de jucători noi Cetate Deva s-a 
grăbit să înceapă pregătirile pe 28 iunie 
pentru noul sezon, cu obiectivul de
clarat de a ataca promovarea.

După un prim meci de verificare cu 
Aurul Brad (scor 2-2) în care au fost 
testați jucătorii noi - Voinea, Berindei, 
D. Gabriel, Eșanu și Szidorak (toți de la 
Dacia Orăștie), Seinea, Simion Sîrbu, 
Șișcant - promovați de la juniori - 
echipa s-a deplasat la Sângeorz-Băi 
pentru un stagiu de pregătire cen
tralizată. Conform afirmațiilor antre
norului Ionel Stanca, în cantonament 
toți cei 23 de jucători au realizat o 
foarte bună pregătire fizică, cele trei 
antrenamente zilnice cuprinzând aler
gări de rezistență, sprinturi și forță 
conducând la încărcarea la maximum 
a bateriilor. Apoi, tot la Sângeorz odată 
cu primele antrenamente tehnico-tac- 
tice a început și seria partidelor ami
cale de pregătire. întâi Cetate a dispus 
cu 3-1 de divizionara C Crișul Aleșd, 
apoi a pierdut cu 2-4 (după 2-2 la pa
uză) în fața divizionarei A Gloria Bis
trița, pentru ca în final să fie învinsă 
(scor 1-2) și de echipa de tineret a 
bistrițenilor. La revenirea acasă Cetate 
a dispus cu 6-3 pe teren propriu de 
Metalurgistul Cugir, pentru ca sâmbătă 
în ultima partidă de verificare devenii 
să câștige la Simeria (scor 1 -0) în fața 
divizionarei D - CFR Marmosim.

La finalul acestui meci Ionel 
Stanca, antrenorul principal al deve- 
nilor, aprecia că "pregătirea realizată a 

• fost bună, echipa atingând un nivel de 
joc destul de competitiv astfel că pro
movarea este un obiectiv realizabil”.

Conducerea clubului: Victor 
Pascu - președintele Consiliului de 
Administrație, Simion Todoni - pre
ședintele secției de fotbal.

Conducerea tehnică: Ionel 
Stanca - antrenor principal, Iosif Mol
nar - antrenor secund.

Lot de jucători: Ciubotariu și 
Magyari - portari; Naniu, Răducă- 
nescu, Tănase, Chira, Bordean, Popa, 
Berindei, Luca, D. Gabriel, G. Ștefan, 
Eșanu, Szidorak, Dobrescu, Voinea, 
Chiliman, Szemely, Ardeleanu, Simion, 
Sîrbu, Șișcant, Seinea - jucători de 
câmp.

C. MARiNUȚ

MINERUL CERTEJ 
vizează menținerea 

în “Top 5"
După cum s-a văzut și din recenta 

confruntare Juventus - Ceahlăul, dincolo 
de nume, renume sau firmă contează 
seriozitatea, modul cum te pregătești și 
mai ales cum abordezi un joc. Chiar dacă 
nu încape comparație între cele două 
etape ce s-au confruntat în Intertoto și 
Minerul Certej, conducerea divizionarei C 
pare a fi învățat de mult, din proprie ex
periență, această lecție a fotbalului.

Minerul Certej dispune de un lot de 
jucători care pentru Divizia C reprezintă 
tocmai "nume, renume sau firmă”, lot care 
în opinia multora ar permite o câștigare la 
pas a seriei. Dar poate tocmai de aceea 
conducerea Minerului nu s-a hazardat în 
declarații sforăitoare și a încercat să nu 
neglijeze nici un amănunt legat de 
perioada de pregătire.

Ca toate celelalte echipe minerii și-au 
reluat pregătirile devreme. După vizita 
medicală și câteva antrenamente pe 
stadionul propriu, a urmat un stagiu de 8 
zile de pregătire centralizată la Herculane. 
Apoi a început seria jocurilor amicale de 
pregătire, antrenorul loan Petcu solicitând 
conducerii perfectarea unor jocuri cu 
echipe tari pentru a se realiza o testare 
a posibilităților echipei. Și deși a întâlnit 
echipe din divizii superioare - Jiul, Cor
vinul, Unirea Alba lulia, Gloria Bistrița - 
Minerul Certej a avut o evoluție apreciată 
chiar dacă nu totdeauna scorul i-a fost 
favorabil. Adevărata piatră de încercare 
a perioadei de pregătire pare a fi fost 
participarea la "Memorialul Michael Klein" 
unde din postura de outsideră Minerul 
Certej a învins Corvinul la 11 metri și a 
pierdut apoi onorabil (scor 0-2) finala cu 
Gloria Bistrița.

Apreciind drept mulțumitoare rezul
tatele din perioada de pregătire ing. Daniel 
Andronache, președintele secției de 
fotbal, ne spunea: "Sperăm să ne aco
modăm cu noua serie în care avem ca 
adversari echipe foarte puternice și să 
ne atingem obiectivul nostru tradițional- 
clasarea pe unul din primele cinci locuri 
ale clasamentului."

Informându-vă că noutățile de ultimă 
oră din lotul Minerului sunt: Nagy (Stea
ua), Mîcnea, Gherghescu (ambii Corvinul), 
Văraru (Zimbru Chișinău) și apreciind că 
pregătirile au fost bune, iar lotul este 
echilibrat și valoros, așteptăm de la 
Minerul Certej rezultate pe măsură.

Conducerea clubului: ing. Daniel 
Andronache, Dorin Nicșa.

Conducerea tehnică: loan Petcu - 
antrenor principal.

Lot de jucători: Dobre, Vezetu, 
Bobariu - portari; Fartușnic, Filip, Bozga, 
Țibichi, Drăgoi, Mîcnea, Gherghescu, 
Dragnea, Chezan, Costăchescu, Nagy, 
Polvrea, Hanganu, Rădos, Tăgârță, Vă
raru, Scurtu - jucători de câmp.

C.M.

Pregătirile 
loturilor 

reprezentative 
de seniori și de 

tineret
Selecționerul Victor Pi- 

țurcă a definitivat planul și 
programul acțiunii lotului na
țional - cu jucători numai din 
competiția autohtonă -, care 
urmează să se desfășoare în 
perioada 26-27 iulie. Fotbaliștii 
convocați pentru acest mini- 
stagiu de pregătire sunt: Ritli 
(Steaua), T. Lung (Univ. Cra
iova) - portari; Reghecampf 
(Steaua), Stoican, Chivu 
(ambii Univ. Craiova), Onuț 
(Petrolul), Ciobotariu, V. Năs- 
tase, Florea (toți Dinamo) - 
fundași; FI. Petre, Lupescu, 
Hîldari (toți Dinamo), Luțu, L. 
Roșu, Trică (toți Steaua) - 
mijlocași; Ciocoiu (Steaua), 
Vlădoiu, Mihalcea (ambii 
Dinamo) - atacanți. Toți acești 
18 jucători au intrat în canto
namentul de la Săftica.

Aseară "tricolorii” au sus
ținut pe terenul din incinta 
bazei de la Săftica o partidă- 
test în compania divizionarei 
B, Sportul Studențesc.

La rândul său , Nae Ma
nea și-a convocat elevii de la 
reprezentativa de tineret la 
hotelul "Sport” din cadrul 
Complexului Național Sportiv 
"Lia Manoliu”, duminică, la ora 
12.00. "Mânjii chemați la or
dinele secundului rapidist ale 
lui Mircea Lucescu sunt ur
mătorii: lliuciuc (Farul), D. Co
man (FC Argeș Dacia) - por
tari; FI.Dumitru (Astra), C. Cră- 
ciunescu (Rocar), Miclăuș 
(Univ. Craiova), Ogăraru 
(Steaua), M. Radu (FC Argeș 
Dacia), M. Stan (Farul) - fun
dași; FI. Cernat (Oțelul), M. 
Sava (Univ. Craiova), Șoavă 
(FC Extensiv), Bădescu 
(Farul), G. Coman (FC Națio
nal), Codrea (FC Argeș 
Dacia) - mijlocași; Cr. Vlad 
(Petrolul), Boștină (Oțelul), 
Mutu, M. Niculae, Kiriță (toți 
Dinamo), Cr. Bratu, Mara, 
Neaga (toți FC Argeș Dacia) - 
atacanți. Luni, de la ora 20.00, 
pe stadionul "Lia Manoliu", ti
nerii "tricolori" vor susține o 
partidă amicală în compania 
proaspăt divizionarei B, 
Juventus Colentina. Surprinde 
absența oricărui jucător de la 
Rapid din listele celor doi se
lecționeri, motivul fiind apro
piata confruntare a giuleș- 
tenilor din Liga Campionilor.

La Univ. Remin Deva,

Pregătirile suferă din cauza fondurilor 
limitate

Promovarea anul acesta a 
echipei devene de handbal fe
minin - Universitatea Remin 
Deva în liga națională presu
pune o pregătire intensă, o 
excelentă condiție fizică a ju
cătoarelor, astfel ca jocurile din 
cadrul campionatului să se 
poată desfășura la cei mai 
înalți parametri.

în acest sens, în perioada 
12-21 iulie a.c., echipa a efec
tuat un stagiu de pregătire pe 
litoralul Mării Negre, respectiv 
stațiunea Eforie Sud. Antre
namentele s-au efectuat doar 
sub bagheta prof. Ion Mătă- 
saru, director tehnic. De la pre
gătire au lipsit atât antrenorul, 
prof. Marcel Șerban - aflat în 
cantonament cu lotul de juni
oare al României în calitate de 
antrenor secund - cât și unele 
jucătoare (Violina Hențiu, Lă
crămioara Rădos, Alina Milă- 
șan - Famos Odorhei, Claudia 

Boronscki - LFS Buzău, Alina 
Cristina Cârnu - Rulmentul Bra
șov) care au susțiut în această 
perioadă examenul de admitere 
la facultate (Univ. Ecologică 
Deva). Acestea s-au alăturat 
lotului din 26 iulie a.c., dată ce 
coincide cu începerea pregătirii 
desfășurate în municipiul Deva.

Referindu-se la condițiile de 
cazare, masă și transport asi
gurate prin grija deosebită a 
conducerii SM Vețel, sponsorul 
principal al echipei - și de care 
handbalistele devence au bene
ficiat în stațiune, prof Ion Mătă- 
saru le aprecia ca fiind exce
lente, făcând posibilă încărcarea 
la maximum a bateriilor spor
tivelor.

Antrenamentele (zilnic, între 
orele 6,30 - 8,30 și 17,30-19) s- 
au bazat în special pe dezvol
tarea rezistenței fizice generale 
(kilometri de alergare pe nisip și 
trasee de durată), întărirea for

ței fizice generale (exerciții pen
tru mușchii picioarelor, brațelor 
și abdomenului), rezistență în 
regim de viteză și pregătirea 
unor elemente specifice jocului, 
capitole la care echipa era defi
citară. Din spusele prof. Ion Mă- 
tăsaru am mai reținut că în acest 
cantonament s-a pus un accent 
deosebit pe omogenizarea 
echipei, prin imprimarea unei 
discipline specifice, încercându- 
se realizarea unor legături mai 
reale între jucătoare, lucru 
foarte important în disputarea 
viitoarelor meciuri de campionat.

După finalizarea pregătirii 
începute la Deva, prin bunăvoința 
dlui Ovidiu Muntean - Romtele- 
com - echipa Universitatea Re
min Deva va putea încheia peri
oada de pregătire fizică generală 
la Vața Băi, programată în peri
oada 2-9.08.1999. Chiar dacă unii 
oameni de suflet, mari iubitori ai 
sportului, sprijină pe cât posibil 

echipa, greutățile de ordin fi
nanciar sunt încă foarte multe. 
“Durerea mare este că nici 
până la ora actuală echipa nu 
dispune de bani pentru a-și 
achiziționa necesarul de arti
cole sportive specifice jocului 
de pregătire: adidași, mingi, 
echipament de antrenament 
ș.a. De asemenea nu sunt bani 
pentru a face față costurilor 
curente pe care participarea 
într-o ligă națională o impune. 
Pe această cale dorim să ne 
facem auziți atât de autoritățile 
locale cât și de agenți econo
mici din județ care ar putea să 
ne acorde o mână de ajutor. Cu 
atât mai mult cu cât în 1.09. 
1999 Universitatea Remin Deva 
va debuta în Liga națională cu 
un joc pe teren propriu”, a mai 
adăugat dl prof. Ion Mătăsaru.

Cristina CfNDA 
Ciprian MARiNUȚ

în preliminariile Ligii campionilor

RAPID - SKONTO RIGA
Vinerea trecută a avut loc tragerea la sorți a partidelor 

din turul al treilea din Liga campionilor. Sorții au hotărât 
ca Rapid să întâlnească pe Skonto Riga (Letonia). 
Meciul se dispută azi, de la ora 17,30, pe stadionul din 
Giulești. Cine va ieși învingător după meciurile tur-retur va 
juca în compania cunoscutei formații Chelsea Londra.

Ceahlăul a părăsit Cupa 
Intertoto cu fruntea sus

Deși nu s-a calificat mai departe în Cupa UEFA 
Intertoto, Ceahlăul Piatra Neamț, elevii lui Viorel Hizo au 
părăsit competiția cu fruntea sus. în dubla întâlnire cu 
puternica formație Juventus Torino a reușit două rezultate 
de egalitate (1-1 la Piatra Neamț și 0-0 în deplasare) 
sâmbăta trecută. Deși au dominat și și-au creat câteva 
ocazii bune de gol, italienii n-au reușit să înscrie nici un 
gol la Torino!

în faza județeană a Cunei
Parângul Lonea - ASA Aurul Brad 4-1

în noua ediție a fazei jduețene din Cupa României la fotbal, la 
Lonea s-au întâlnit divizionarele C - Parângul Lonea și ASA Aurul 
Brad. Gazdele au dominat jocul și au învins cu 4-1. De subliniat 
că oaspeții au folosit și câțiva jucători tineri. (S.C.)
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La SC C/FSA Deva

deriva
După divizarea, în anul 

1991, a IEELIF Hunedoara- 
Deva în două unități distincte - 
RAIF și CIF (prima, regie 
autonomă de îmbunătățiri 
funciare, iar cea de a doua, 
societate comercială pe acțiuni 
de construcții și îmbunătățiri 
funciare), obiectul de activitate 
al acesteia din urmă devenise 
foarte limitat. Principalul motiv 
îl constituia reducerea 
considerabilă a lucrărilor 
specifice din domeniu. Treptat- 
treptat, preocupările au fost 
orientate și spre alte zone. 
Astăzi, SC CIF SA Deva 
execută: construcții civile și 
industriale, confecții metalice, 
lucrări de îmbunătățiri funciare, 
produse de balastieră, o serie 
de alte materiale de construcții 
(bolțari, cărămidă, tuburi pentru 
lucrări hidrotehnice și de 
canalizare, panouri și stâlpi 
pentru împrejmuiri, mortare și 
betoane de diferite specificații), 
reparații de drumuri etc.

Societatea are o solidă 
bază tehnică și materială - o 
balastieră la râul Mureș și un 
poligon de prefabricate, 
laborator de prelevare pentru 
calitatea produselor realizate-, 
se sprijină pe un colectiv harnic 
și bine pregătit profesional, 
întreține o colaborare susținută 
și fructuoasă cu alți agenți 
economici - de stat și particulari 
-, cooperează dinamic cu

“Finalizarea”

“Sidenirgica* 
Hunedoara

'»

pregătește 
privatizarea

Un pas important de 
făcut în calea privatizării 
ia “Siderugica" Hune
doara îi constituie 
trecerea activității dintr-o 
structură integrată într
una modularizată. O 
primă etapă va fi marcată 
de transformarea acti
vității de bază pe 
structura unor centre de 
profit, permițând con
trolul riguros ai costurilor 
de fabricație. Vor exista 
patru module de 
producție; primul va 
cuprinde OE1, laminorul 
de 800 și turnătoria de 
lingouri, ai doilea modul 
va reuni OE2 și turnarea 
continuă, cei de-ai treilea 
va focaliza activitatea de 
preluare și prelucrare a 
materiei prime, în speță 
fier vechi și, în fine, ai 
patrulea modul îl va 
constitui uzina de 
laminoare. Activitățile 
complementare din 
combinatul hunedorean - 
întreținere mecanică, 
transport, proiectare etc. 
-se vor externa Uza, AGA 
aprobând transformarea 
lor în filiale ca societăți 
comerciale pe acțiuni, cu 
o largă autonomie și 
pretabiie ia privatizare.

<■_ y 

clienții și beneficiarii produselor 
și serviciilor sale, precum și cu 
furnizorii, în spiritul avantajului 
reciproc.

Când a venit la conducerea 
societății, la 1 septembrie 1998, 

•Obiectul de activitate s-a diversificat
• Statutul de proprietar a schimbat 
mentalitatea oamenilor
•Fără datorii, cu profit în creștere

dl ing. Gheorghe Nicola a intuit 
imediat că firma, cu valorosul 
său potențial tehnic, material și 
uman, se pretează foarte bine 
la privatizare. A ales metoda 
cea mai avantajoasă pentru 
angajați - PAS-ul -, s-a consultat 
cu oamenii și a început 
demersurile necesare.

- Au fost și rezerve ale 
unora și împotriviri ale altora - 
spune dl director Gheorghe 
Nicola -, însă împreună cu cei 
mulți și optimiști am mers 
repede înainte. Ne-am bucurat 
și de înțelegerea Sucursalei 
Hunedoara a FPS și în data de 
8 februarie 1999 a fost 
consemnată privatizarea SC 
CIF SA Deva, prin cumpărarea 
de către PAS a circa 94 la sută 
din acțiuni. Ne-am reanalizat 
activitatea sub toate aspectele,

SARTEX DEVA ÎNCHIDE ALTE DOUĂ MINE
După cum am anunțat în pagina noastră de 

săptămâna trecută, Ministerul Industriei și 
Comerțului a organizat în data de 19 iulie a.c. 
o licitație pentru închiderea minelor Boița- 
Hațeg și Ohaba Ponor - din județul Hunedoara, 
Bala de Aramă - din județul Mehedinți și Ocna 
de Fler-Dognecea - din județul Caraș Severin, 
toate din cadrul CNCAF Minvest Deva. Cu o
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mare rapiditate s-a anunțat că licitația pentru 
minele Boița-Hațeg și Ocna de Fler-Dognecea 
a fost câștigată de SC Sartex ’96 SA Deva, 
aceeași care, împreună cu SC Bucovina SA 
Vatra Dornei, a câștigat și licitația pentru 
închiderea exploatărilor miniere Petrlla Sud, 
Câmpu lui Neag și Bozovici, din subordinea 
CNH Petroșani.

“Giesguth Mobel- 
elemente Prodexport” 
S.R.L. este singura 
afacere care susține, prin 
sistemul de taxe și 
impozite, bugetul local al 
comunei Lăpugiu de fos. 
Și nueo afacere oarecare, 
ci una strunită după toate 
regulile știute ca fiind 
aducătoare de profit. 
Filială a unei societăți 
comerciale germane, 
“Giesguth Mobelelemente 
Prodexport” este specia
lizată pe fabricarea, din 
lemn de fag, a unor 
elemente de mobilier, 
care, prin asamblare, 
devin în Germania paturi. 
Afacerea este în faza de 
maturizare, cu un rulaj de 
100.000 DM lunar, 
prelucrând cca. 800 mc 
de lemn lunar. Desfă
șurată în fosta bază de 
colectare agricolă de la 
Grind, firma dă de lucru 
la 70 de oameni, parte 
angajați cu carte de 
muncă, parte cu prestări 
servicii. Utilajele de 
prelucrat lemnul aflate la 
dispoziția societății, un 
gater de mare putere, 
uscătoarele și linia de 
producție au reprezentat o 
investiție de un milion de 
mărci germane. Achizi
ționarea materiei prime, 
în speță buștenii de fag, 

împreună cu noul consiliu de 
administrație am adoptat 
măsurile imediate ce se 
impuneau (organizatorice, 
tehnice, de personal) și am 
trecut la acțiune mai dinamică, 

mai hotărâtă.
Cu toate eforturile depuse, 

primul trimestru al anului, când 
starea vremii impietează asupra 
activităților de construcții, pe 
care le prestează și SC CIF SA 
Deva, a fost încheiat cu un 
bilanț negativ. în continuare, 
colectivul s-a mobilizat 
exemplar, a recuperat restanțele 
și a încheiat prima jumătate a 
anului cu profit. Profit care va 
crește, având în vedere 
portofoliul de contracte și 
comenzi, operativitatea și 
calitatea produselor și 
prestațiilor efectuate, licitării și a 
altor lucrări până la sfârșitul 
anului. Mai ales că, așa cum 
menționa cu vădită și justificată 
mulțumire dl Gheorghe Nicola, 
societatea nu are la această 
dată nici o datorie la bănci, la

se face de la ocoalele 
silvice, prin licitație. 
Cererea pentru produsele 
filialei din România a 
firmei nemțești depășesc 
capacitățile actuale de 
producție, anunțând o 
extindere de activitate.

Iată cum, într-o zonă 
“aridă” din punct de 
vedere investițional, o 
afacere, ce-i drept

Investitorii străini nu
trebuie percepuți drept 
cornuri ale abundentei > 

cu... autoservire
“ambasadă” a economiei 
germane, se dezvoltă 
sfidând trendul economic 
negativ ce caracterizează 
fluxul afacerilor româ
nești. Cât de mult 
influențează mediul eco
nomic autohton rularea 
“bussines”-ului de la 
Grind încercăm să aflăm 
de la dl ec. Ionel Bobu, 
administratorul unității.

REP.: Die Bobu, câte 
din tarele mediului de 
afaceri românesc “se

la 
de 
un

acțiune, 
întârzie.

Și
nu 

bine făcută nu

bugetul statului sau 
furnizori, în schimb are 
încasat creanțe de peste 
miliard de lei, deși cu unii 
agenți economici anumite plăți 
se fac prin compensare.

lată că atunci când se 
vrea, când oamenii își înțeleg 
rostul și își valorifică inteligent 
și responsabil capacitatea de 
mobilizare 
rezultatele 
Privatizarea 
poate să nu dea roade. “Acum- 
oamenii se bucură pe bună 
dreptate de PAS-ul făcut, 
relevă dl Gheorghe Nicola. 
Știu că ei sunt adevărații și 
singurii proprietari în firma lor. 
Ca urmare, manifestă mai 
multă disciplină în muncă, mai 
mult respect pentru ceea ce 
fac, mai multă grijă pentru 
limitarea risipei, pentru 
economisirea resurselor. Chiar 
dacă nu au salarii prea mari, 
deși le-au fost majorate 
sensibil cu câteva luni în 
urmă, ei știu că le primesc la 
timp și sunt hotărâți să 
muncească exemplar pentru 
ca în cinci ani, poate chiar mai 
repede, să putem achita 
datoriile către FPS, conform 
contractului de vânzare- 
cumpărare a societății. Doar 
privatizarea putea așeza firma 
pe picioare solide”.

prind” de afacerea pe 
care o administrați ?

I.B.: Ținând cont de 
faptul că producția face, 
în exclusivitate, obiectul 
unor operațiuni de export, 
suntem protejați pe câteva 
“paliere” de neajunsurile 
contextului general. De 
exemplu, blocajul fi
nanciar este pentru noi o 
noțiune abstractă. Suntem »

“asaltați”, în schimb, de 
inconsecventa crasă a » 
legislației românești 
privitoare la facilitățile 
acordate pentru încura
jarea investitorilor străini. 
La importul gaterului, de 
exemplu, până în ultima 
clipă ne-am bazat pe o 
serie de scutiri la plata 
taxelor vamale acordate la 
importul de utilaje. 
Surpriza a fost extrem de 
neplăcută atunci când am 
aflat, cu gaterul în vamă,

Bună parte din populația României, cu venituri mal mari 
sau mai mici, și-a depus unele sume de bani în bănci - 
condiție a păstrării și înmulțirii lor. lată însă că în scurt timp 
de la înființare, unele instituții bancare au început să se 
clatine, iar altele chiar s-au năruit. Se cunosc situațiile de la 
Dacia Felix, Credit Bank, Albina, Columna, Bancorex șl mai de 
curând de la Bankcoop. Cauzele, multe și încurcate, se 
cantonează în conducerea neprofesională și coruptă a 
băncilor, concretizată în credite neperformante acordate nu 
chiar dezinteresat unor îmbogățiți prin furt și minciună, în 
influențe politice sau guvernamentale, în evoluția 
dezastruoasă a economiei țării.

Populația a intrat în mare derută. Aleargă să-și ridice banii 
și nu reușește, fiind amânată de pe o zi pe alta și amăgită cu

COMENTARIUL PAGINII
sume infime, și-a pierdut încrederea în bănci și în rostul lor. 
în 20 iulie a.c., consiliile de administrație de la Bancorex și 
Bankcoop s-au întrunit pentru analizarea situațiilor critice în 
care se află. Bancorex avea de ales între privatizarea sau 
fuziunea prin absorbție cu BCR. Pentru Bankcoop singura 
soluție pentru ieșirea din criza gravă de lichiditate în care se 
află de mai multă vreme era să opteze pentru una din cele 
două instituții bancare străine care s-au oferit să participe la 
majorarea capitalului social prin cumpărarea pachetului 
majoritar de acțiuni deținut acum de George Constantin 
Păunescu.

întrucât BCR nu agreează ideea fuziunii cu falimentata 
Bancorex, iar posibilitatea privatizării prin cumpărarea de 
către o instituție străină nu s-a Ivit la orizont, fosta speranță 
a finanțelor românești rămâne în continuare în derivă, FMI 
acordând termen Guvernului României pentru ridicarea . 
licenței Bancorex data de 31 iulie a.c., deși BNR nu este dv 
acord cu acest final. ' '

Privind situația Bankcoop, se pare că salvarea ei ar putea 
veni de la Credit Suisse First Boston, din SUA, care și-a 
reafirmat intenția de a cumpăra Banca Generală de Credit și 
Promovare SA a României, adusă în sapă de lemn de escroci 
și manageri corupți.

Bankcoop a semnat deja un angajament cu prestigioasa 
bancă americană având ca obiectiv principal revizuirea 
strategiei și recapitalizării băncii, prin selectarea unui 
investitor strategic.

în acest timp, unele instituții bancare se privatizează (BRD 
și Banc Post), iar altele sunt periate de credite neperformante. 
Agenția de Valorificare a Activelor Bancare (AVAB), condusă 
de Ovidiu Grecea, duce o luptă perseverentă și tenace de 
recuperare a creditelor neperformante acordate de Bancorex. 
Deocamdată a preluat întregul portofoliu de credite 
neperformante ale amintitei bănci și a trecut la executarea 
silită a profitorilor.__________

Pagină realizată de Dumitru GHEONEA, Adrian SĂLĂGEAN
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că în acea dimineață toate 
facilitățile au fost 
abrogate. Firma a fost 
nevoită să plătească 
30.000 de DM, 
reprezentând, practic, 
cheltuieli neprevăzute. O 
“figură” ca asta îi face 
doar pe investitorii cei mai 
determinați să plaseze 
banii în România, restul 
preferând să-i ducă în alte 

s

regiuni, mai stabile.
REP.: Dezvoltarea 

activității presupune și o 
independență totală, în 
amonte și aval, a 
afacerii, prin dezvoltarea 
și a unui sector de 
exploatare a lemnului la 
pădure ?

I.B.: Inițial, am pornit 
afacerea cu ideea să 
cumpărăm de pe piața 
internă cheresteaua, 
încheind, în acest sens, un 
contract cu firma

“Sargeția Forest”. Fapt I 
este că, din considerente^ 
obscure, preți^t
cherestelei a crescut de 
natură să nu mai 
constituie o afacere 
reciproc avantajoasă 
între noi și “Sargeția ”, 
hotărând că e mai 
rentabil să ne producem 
noi cheresteaua ne
cesară. Am impresia că 
investitorii străini sunt 
percepuți cam ca un fel 
de cornuri ale abun
denței din care te poți 
înfrupta când poftești că 
doar “au de unde plăti”. 
Nu e deloc așa, afacerile 
au rigorile lor și 
încercarea de a-ti

I 

“spolia”partenerul, doar 
pentru că are contul mai 
bine alimentat decât al 
tău, duce inevitabil la 
blocajul relației comer
ciale. Rezultatul este că 
pierde toată lumea. în 
condițiile în care prețul 
buștenilor de fag la 
furnizor va depăși un 
plafon limită, vom trece 
la dezvoltarea unui 
sector de exploatare a 
lemnului la pădure. 
Suntem determinați, în 
orice condiții, să-i dăm 
profitului ce-i al 
profitului. E singurul 
drum spre prosperitate.
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- Alina, vrei să aduci 
orga, să ne cânți ceva?

îndemnul mamei a în
florit un zâmbet pe chipul 
Alinei. Peste câteva clipe, în 
ambianța plăcută a apar
tamentului de la etajul al III- 
lea al bl. AB 18 din Deva - 
părinți, bunică, rude se lasă 
purtați de valurile de vis ale 
“Cântecului nopții”. “Noapte, 
vino liniștit/ Vino în cuprinsul 
firii/ Trandafirii-au adormit/ în 
văzduh plutesc zefirii/ Relele 
de peste zi...”

într-adevăr, relele de 
peste zi nu mai pot stin
gheri climatul înălțător creat 
aici de muzică. Alina ne 
“poartă”, cu vocea-i caldă, L

VACANTA ALINEI
V

acompaniindu-se la orgă, 
prin creația unor clasici și 
romantici ai muzicii univer
sale. Sunt piese deslușite și 
îndrăgite la cercul de edu
cație muzicală și pian de la 
Clubul “Constructorul" al 
Sindicatului de la A.S. 
Condor Deva, curs pe care I- 
a frecventat timp de nouă 
ani, de când era în ci. a IV-a 
primară. Acum, Alina e în ul
tima ei vacanță de liceană. 
în toamnă va păși pragul ci. 
a Xll-a la Grupul șc. ind. de 
construcții montaj Deva. 
“Clasa ei cu profil de arhi
tectură și urbanism (care a 
încheiat recentul an școlar 
cu media 8,50) e recunos
cută pentru unitate, sârgu- 
ință, participare. Este 
adevărat că și dna dirigintă, 
ing. Elisabeta Cazan, știe să 
“țină clasa în mână" - recu
noaște mama Alinei, dna 
Ani Florea, care cunoaște 
bine “mersul” școlii, doar e 
președinta comitetului de 
părinți!

- Doamna dirigintă e 
foarte apropiată de copii. în
totdeauna are ceva pentru 
întreaga clasă. De 1 Iunie, 
de Sf. Nicolae, de Crăciun, 
de Paști fiecare elev al dum
neaei primește ceva. E ca o

mamă. Deși e exigentă - in
tervine bunica Alinei, dna 
Mariana Levay.

Stau de vorbă cu Alina 
Oana Florea. Nu știu pe cine 
să abordez mai întâi. Pe șefa 
clasei a Xll-a B sau pe pre
mianta clasei? (Doar câteva 
sutimi au împiedicat-o să ia 
premiul I, dar se bucură și de 
premiul al ll-lea, cu media 
9,54). Să stau de vorbă mai 
întâi cu deținătoarea atâtor 
diplome cucerite în anul șco
lar trecut: Premiul special la 
sesiunea de comunicări la I. 
și lit. română “Lumină din lu
mină”, Premiul pentru aptitu
dini organizatorice și activitate 
culturală, Premiul special 
pentru cea mai bună teză la 
obiectul “construcții civile”, 
Diploma pentru absolvirea cu 
succes a Cercului de edu
cație muzicală și pian.

- Și totuși care e obiectul 
de studiu cel mai drag?

- Engleza, I. română, fizica, 
matematica... îmi place mult 
și obiectul care dă profilul 
clasei noastre.

- Cât timp acorzi pregătirii 
în timpul anului școlar?

- Eu sunt într-o continuă 
pregătire. Doar sâmbăta nu 
fac nimic. Adică făceam și 
sâmbăta: participam cu drag

la cercul de educație muzi
cală și pian, de la club.

- Această vacanță mare, 
din care, iată, a mai rămas 
doar o lună, cum o petreci?

- Nu plec niciunde pen
tru că e o vacanță de pregă
tire, dar și de relaxare. în va
ra trecută am fost, împreună 
cu mama, în SUA și mi-am 
încărcat sufletul cu tot ce am 
putut vedea timp de o lună. 
Acum trebuie să lucrez la te
ma pentru diplomă, dar e 
timp și de relaxare - aceasta 
însemnând muzică la orgă, 
ajutor dat bunicii în gospo
dărie, plimbări împreună cu 
prietena și colega mea de 
bancă, joaca cu Ghiță (Ghiță 
este... porumbelul aciuat în 
apartamentul familiei 
Florea, de vreo 7 ani buni, 
“răsfățatul casei”).

Modestă, sârguincioasă, 
cu o conduită ireproșabilă, 
cu “mult spirit organizatoric” 
(cum o aprecia prof, de I. și 
lit. română, dna Elena Avra- 
mescu), Alina este o domni
șoară frumoasă și talentată 
în care părinții și dascălii au 
investit cu suflet și încredere 
- investiție ce va rodi în timp. 
Urcuș frumos și demn, Alina 
dragăl

(fa gând șf'-o poantă (a tlIJ
"Când destinul e prielnic, el face să se realizeze 

ușor chiar și un lucru imposibil’’. (Hitopadeca)

- Dacă ar fi să alegi între două femei deopotrivă de
| frumoase, de bogate, pe care le-ai iubi deopotrivă, dar

dintre care una e mai mare și una mai mică, ce-ai face? 
Pe care ai alege-o?

- Firește, pe cea mai mică.
- Și pentru ce?
- Pentru că dintre două rele omul trebuie să-l aleagă pe cel 

mai mic.

"" ----

Luarea unei decăzlii

■s

Atunci când ești în cău
tarea unor informații pe Inter
net, dar motoarele de căutare 
pe care le folosești se dove
desc prea "slabe" și nu reu
șesc să îți aducă din rețea 
ceea ce îți trebuie, nu-ți mai 
rămâne altceva de făcut decât 
să apelezi la listele de discuții. 
Aici poți găsi pe altcineva mai 
"deștept" care s-ar putea să 
aibă informația de care ai tu 
nevoie. Aceste liste au apărut, 
practic, odată cu Internetul, la 
ora actuală ele fiind împărțite 
în trei categorii: newsgroups 
(grupuri de știri), mailing lists 
(liste de discuții clasice) și 
web forumus (forumuri de dis-

nierelor elegante pe web 
(www.sift.com/RFC/ 
1855.html), pentru a nu-i de
ranja pe ceilalți membri. Printre 
altele îți este interzis să faci 
publicitate nesolicitată, să pla
sezi mai mult de zece mesaje 
pe zi sau nu poți plasa mesaje 
pe mai mult de trei grupuri de 
știri consecutiv.

Listele de discuții sunt ex
trem de ușor de utilizat, pentru 
a deveni membru având ne
voie doar de o adresă de e- 
mail. Astfel, după înscriere, 
noul utilizator va primi pe 
adresa de e-mail toate mesa
jele plasate de ceilalți membri. 
Dacă ți-ai ales doar un anumit

ÎN REȚEA SUNT ADMISE
r
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cuții pe web). în prima cate
gorie intră rețeaua Usenet, nu
mărul grupurilor de știri fiind 
aici de aproximativ 15.000, me
sajele plasate zilnic fiind și ele 
undeva în jurul a 250.000. Su
biectele de discuție sunt bine 
stabilite și sunt împărțite pe 
mari domenii de interes cum ar 
fi artă, computere, economie 
etc., sau pe domenii mai mici, 
cum este cazul pieselor auto, 
scriere de viruși etc. Pe Usenet 
nu se pot plasa mesaje ce nu 
se încadrează în regulile listei 
respective, cel care încalcă 
regulile fiind imediat exclus.

în cea de-a doua catego
rie discuțiile sunt mult mai spe
cializate, existând o mai mare 
varietate de opțiuni, însă și aici 
cei care nu se încadrează în 
regulile prestabilite sunt la fel 
de repede excluși. Forumurile 
web sunt cele mai la modă, 
ultimul răgnet în materie de liste 
de discuții. Aici fiecare mesaj 
plasat apare on-line și poate fi 
citit de toți cei care accesează 
site-ul gazdă al forumului.

înainte de a te înscrie și a 
deveni membru al unei liste de 
discuții trebuie neapărat să 
citești așa-numitul cod al ma-

domeniu, vei primi doar me
sajele care au referire la do
meniul ales de tine. Așadar, 
informația îți vine pe tavă, fără 
a fi nevoit să faci prea mare 
efort pentru a o obține. Poți 
schimba opinii cu ceilalți abo
nați sau poți cere - exact cum 
spuneam adineaori - ajutorul 
cuiva într-o problemă în care 
nu știi ce să faci. Moderatorii 
listelor de discuții sunt cei care 
mențin ordinea, ei având pu
terea de a exclude pe cineva 
care nu joacă după reguli. Cei 
mai pretențioși au posibilitatea 
de a deschide chiar ei liste de 
discuții și de a le administra. 
Pentru aceasta se pot apela 
mai multe adrese unde fără 
prea mare efort poți pune ba
zele unei liste de discuții. Spre 
exemplu, ListBot (www.listbot. 
corn) și OneList (www.onelist. 
corn) oferă toate aceste fa
cilități. Pentru cei care doresc 
să găsească liste de discuții o 
pot face cu ajutorul unui motor 
de căutare sau la adresa 
www.listtool.com, web care 
are peste 700 de liste de 
discuții.

Andrei NiSTOR

Lucia LICIU

- \
MODA IN ZILELE DE VACANH
Pe o asemenea caniculă, creatorii de modă reco

mandă tinerelor fete rochii din materiale vaporoase și 
compleuri sport pentru zilele de vacanță. Croiala gen 
furou a rochiei, care pune în evidență silueta, se menține 
vedeta verii, la fel ca și pantalonul confecționat din atlas 
sau satin purtat cu bluză din dantelă sau voal. Este de 
asemenea sezonul fustelor scurte sau lungi, cambrate 
cu pense succesive, cu nasturi pe lateral, cu buzunare, 
fermoare și combinații de două culori contrastante. 
Pantalonii trei sferturi (corsar) rămân în vogă atât pentru 
ținuta de zi cât și pentru cea de seară, în asociere cu o 

jachetă elegantă. (C. CÎNDA)

/---------~~:-------------Educație prin ziare
Liceenii români vor învăța 

să interpreteze și să înțeleagă 
mecanismele presei prin pro
gramul "Educație prin ziare", 
inițiat de Organizația Mondială 
a Ziarelor și dezvoltat împre
ună cu Ministerul Educației 
Naționale și Clubul Român de 
Presă. Programul funcționea
ză cu succes în peste 50 de 
țări ale lumii, în România actele 
de colaborare fiind semnate 
pentru 10 ani. Se urmărește 
astfel acomodarea noilor ge
nerații cu valorile autohtone 

Lreale, așa cum sunt ele pre-

X

zentate în ziare, formând în 
acest fel viitorul public cititor 
de ziare. într-o primă etapă 
programul se va desfășura 
sub forma Unor cursuri op
ționale susținute de profesori 
din câteva licee bucureștene, 
apoi într-o etapă secundă vor 
fi vizitate redacțiile unor ziare, 
vor fi prevăzute chiar de
plasări pe teren cu redactorii, 
într-o a treia etapă ce va 
avea loc la sfârșitul anului 
elevii vor primi logistica 
necesară editării revistelor din 
licee. (A.N.)

Albumul Eat To The Beat, 
realizat cu producătorul 
Michael Chapman și inginerul 
de sunet David Tickle, este o 
continuare a albumului de suc
ces Parallel Lines. Pe album 
sunt incluse piese care în
cearcă prin fuziunea rock- 
disco să reediteze succesul 
hitului Heart Of Glass. Englezii 
care i-au adoptat încă de la 
debut i-au dat lui Eat To The 
Beat statut de chart-topper, dar 
în America - țara lor de origine, 
Blondie rămâne o trupă nos
timă cu un singur hit de top.

Pe album apar ca invitați 
Ellie Greenwick (voce), Randy 
Singer Hennes (muzicuță) și 
Lorna Luft (voce).

La 6.10.1979 revista 
Billboard publica critica albu
mului: "Rock pur pentru rockeri 
adevărați. Acesta este singurul 
mod ca să descrii ultima reali
zare a lui Blondie. Pe parcursul 
discului ei încearcă să aco
pere numeroase baze stilisticeV- --------- —

ThOjîK Ir

power pop, disco, funk, reggae, 
balade în stilul celor din înce
putul anilor '60 și bineînțeles 
rock'n’roll tradițional. O mențiune 
aparte piesa Victor, un cântec în 
stilul Talking Heads. Acest album 
ar putea aduce 
grupul în 
goria 
perstar".
E a t To _____________
Beat sunt inclu
se piesele: Dreaming / The 
Hardest Part / Union City Blue / 
Shayla I Eat To The Beat / 
Accidents Never Happen / Die 
Young Stay Pretty / Slow Motion 
7 Atomic / Sound - A - Sleep / 
Victor și Living In The Real 
World.

Union City Blue un al doilea 
extras pe single a figurat pe 
locul 14 în UK (8.12.1979). La

cate- 
su- 
Pe 

The

Ce este un tânăr care a 
terminat anul III al unei uni
versități tehnice. îmi spune că 
de fapt nu-i place profilul fa
cultății și intenționează să nu- 
și continue studiile.

- Și ce îți dorești să faci în 
continuare?

- Nu prea știu.
- Hai să-ți pun altfel între

barea: "Ce ți-ai dori să faci în 
viață? Dacă 
ar trebui să 
alegi acum 
ceva, ce ai 
face cu cea mai mare plăcere?”

- Cred că mi-ar plăcea să 
mă ocup de copii. Să am mulți 
copii în jur și să mă ocup de 
educația lor, să mă joc, să-i 
învăț lucruri frumoase... Dar îmi 
dau seama că nu am nici un 
fel de pregătire. Am terminat 
un liceu de profil și am urmat 
facultatea în același domeniu 
în virtutea inerției, lată că am 
terminat și anul III, dar când mă 
gândesc că asta va fi meseria 
mea o viață întreagă, nici nu 
pot suporta acest gând, de 
aceea NU VREAU să merg 
înapoi în toamnă. Părinții mei 
sunt extrem de supărați...

- Ai încercat să vorbești cu 
ei? Să le spui motivul pentru ca
re nu vrei să mai mergi înapoi?

- Oricum nu vor înțelege!... 
Și nici nu știu ce să le spun.

Cred că ei așteaptă de la mine 
un plan și eu nu am încă unul 
concret.

- Dar ai spus că ți-ar plă
cea să te ocupi de copii...

- Nu știu însă cum, ce aș 
putea să fac, unde să încep...

- Ceea ce îți dorești tu se 
regăsește în meseria de edu
cator, pedagog, învățător, pro
fesor, psiholog, medic sau

asistent 
social.

Oportuni
tăți sunt, le 

găsești în buletinele informative 
ale colegiilor și facultăților din 
țară, îți rămâne doar să hotă
răști ce cale vrei să urmezi. Ai 
făcut deja trei ani de facultate, 
știi cum este un examen. 
Timpul este foarte scurt. Cred 
că ar trebui să iei în conside
rare toate posibilitățile exis
tente, să le ordonezi în funcție 
de preferința ta, și din ele să-ți 
alegi primele trei. Pentru fie
care în parte apoi să scrii pe o 
foaie de hârtie argumente pro 
și contra. Din cele trei vei alege 
cea care are cele mai multe 
puncte pro. îți urmează apoi 
munca serioasă, ca în sesiune, 
pentru pregătirea examenului 
de admitere. Eu îți doresc de 
pe acum multă baftă!

ina DELEANU

5,66 pe un loc
Conform datelor centralizate de către Ministerul Educației 

Naționale privind raportul studenți/număr de posturi din uni
versități, în învățământul superior de stat din România există 5,66 
studenți pentru un post didactic. în acest raport minimele apar la 
Academia de Teatru și Film din București (1,22 studenți pentru un 
post), iar raportul maxim s-a înregistrat la ASE București (12,27) 
și la Științe Economice la Universitatea “1 Decembrie" din Alba 
lulia (10,1 j. (A.N.)

Examene de diferență 
după corigențe

Printr-un ordin al ministrului Andrei Marga, admiterea absol
venților de școală profesională și a celor de la școlile comple
mentare sau de ucenici pentru continuarea studiilor la liceu se va 
face pe baza unor examene de diferență ce se vor susține după 
metodologia examenelor de corigență. Examenele de diferență vor 
fi programate într-o sesiune specială, în prelungirea perioadei de 
susținere a corigențelor. Stabilirea disciplinelor pentru diferențe se 
va face prin compararea planurilor de învățământ. (A.N.)

finalul lui 1979 în Billboard albu
mul Parallel Lines figura pe locul 
9, în timp ce în UK grupul a înre
gistrat din nou un succes deo
sebit: în Top Singles (locul 2 
piesa Heart Of Glass și locul 9 

Sunday Girl), al
bumul Parallel 
Lines a fost de
clarat albumul 
anului, iar grupul 
Blondie locul 1 

la group singles și locul 
group albums.

La 1 martie 1980 un 
single intitulat Atomic a
No. 1 în UK (locul 39 în 
Billboard la 21.06.1980). Grupul 
Blondie este invitat să reali
zeze tema filmului American 
Gigolo. Piesa Call Me realizată 
cu producătorul german de 
disco Giorgio Moroder va de-

MUSIC BOX

nou 
fost

veni un alt No. 1 atât în UK 
(26.04.1980) cât și în 
Billboard unde a staționat 
timp de șase săptămâni 
(8.03.1980). Call Me a fost cel 
de-al doilea hit transatlantic 
al grupului Blondie aducându- 
le consacrarea și în America 
unde grupul a fost ignorat 
multă vreme.

La presiunea fanilor de pre
tutindeni în august 1980 grupul 
intră din nou în studiourile de 
înregistrare alături de produ
cătorul Michael Chapman pentn. 
a realiza un album nou. Albumu 
“Autoamerican" a fost precedai 
de singlelul The Tide Is High 
(locul 1 timp de două săptămân 
înUK la 15.11.1980 și locul 1 îr 
Billboard la 29.11.1980). Piese 
cu un iz caraibian este < 
excelentă mixtură pop - reggae 
- calypso realizată în prerhiere 
mondială de către grupul Blondie 
(- va urma — )

Horia SEBEȘAN

http://www.sift.com/RFC/
http://www.listbot
http://www.onelist
http://www.listtool.com
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Pe șase luni *

Bugetul local a fost realizat în
proporție de 65 la sută!

Numărul restantierilor la
V

bibliotecă este in

- Die viceprimar, pe anu
mite porțiuni municipiul Deva 
este un adevărat șantier. Sun
tem la jumătatea anului, peri
oadă când se poate face o pri
mă estimare a acțiunilor edi
litar gospodărești pe care pri
măria și le-a propus.

- Fiind la jumătatea anului 
putem să facem o trecere în re
vistă a ceea ce ne-am propus 
până în prezent și ce mai putem 
face până la sfârșitul anului. 
Până în prezent am avut în ve
dere repararea străzilor din mu
nicipiu, acțiune ce s-a încheiat 
pe o parte însemnată, rămânând 
în continuare să trecem la repa
rarea străzilor Eminescu, Aurel 
Vlaicu și Horea, iar în Piața 
Unirii se lucrează deja la rea- 
menajarea zonei cu pavele din 
beton pentru a da o imagine 
mult mai plăcută zonei. După 
terminarea lucrărilor se va în
chide circulația pe această por
țiune. Tot aici intenționăm ca în 
luna septembrie să montăm sta
tuia lui Traian care se află deja 
în stadiul de finisare.

Lucrări edilitar gospodărești 
avem în curs de derulare pe 

strada Braniștei, pe DN 7 în zona 
“Izvorul Decebal”, iar la blocul 26 
se continuă lucrările de tâmplărie și 
finisări pentru apartamentele care 
sunt construite din fonduri spe-

Discuție cu 
dl Dumitru Gâlcescu, 

viceprimar al 
municipiului Deva

ciale. Avem în atenție și aparta
mentele sociale care se vor con
strui în municipiu cu sprijinul 
Președinției și din surse externe.

- Planul urbanistic general 
al municipiului a revenit din nou 
în atenția comisiei de specia
litate. Ce s-a hotărât?

- Pe marginea acestuia s-au 
făcut mai multe observații după 
care va reveni în atenția Consi
liului local pentru aprobare.

- Suntem la jumătatea anului 
jtnanciar. Banii se pare că sunt 
foarte puțini, iar unele obiective 
riscă să fie amânate.

- Aici problema este mai di
ficilă. Partea de investiții însă este 
asigurată atât din rezervele locale 
cât și din cele speciale de la buget 

sau din cele obținute din vân
zarea spațiiilor - locuințele so
ciale pentru tineret și fondul 
special pentru drumuri - dar 
greutăți întâmpinăm la servicii 
care sunt finanțate din încasă
rile noastre.

- Care este situația în pri
vința încasării taxelor și impo
zitelor Icoale?

- In prezent trebuia să 
avem asigurat bugetul în pro
porție de 50 la sută - circa 50 
de miliarde de lei - dintre ca
re 37 din impozite și taxe. 
Dacă fondurile speciale au 
fost realizate în totalitate im
pozitele și taxele sunt înca
sate doar în proporție de 65 
la sută, fapt ce ne creează 
mari dificultăți. Din acest mo
tiv trebuie să reducem chel
tuielile în privința serviciilor 
sau chiar a personalului.

Sperăm ca lipsa banilor să 
nu afecteze investițiile în mu
nicipiu, lucrări ce sunt foarte 
importante pentru întreaga co
munitate, iar până la sfârșitul 
anului să mai recuperăm din 
sumele aferente ce se cuvin 
bugetului local.

Secția de împrumut a 
Bibliotecii Județene din 
Deva însumează 125.908 
volume. Termenul de îm
prumut pentru cititor este 
într-o primă fază de 20 de 
zile, timp care se mai poate 
prelungi încă cu atâtea 
zile.

Deși există timp sufici
ent pentru a citi o carte de 
către fiecare solicitant nu 
sunt puțini cei care uită să 
le restituie la termenele 
planificate. Așa se face că 
din anul 1995 au uitat să 
înapoieze volumele împru
mutate un număr de 10 ci
titori între care Alexandru 
Doru (Aleea Romanilor, 
bl.26, ap.13), Marius Biji 
(Gojdu, bl. A3, ap.33), Ste- 
lică Balas (str. Streiului, 
nr.64, ap.128), Daniela 
Ghiță (str. Libertății, bl.D, 
ap.69), Adriana Graur 
(Simeria, str. Plevnei, 
nr.22) și Valentin Frenț (fa
dul Decebal, bl.R, ap.34). 
în anul 1996 nu au restituit 
volumele împrumutate 28 
de cititori, în '97 nu mai 

puțin de 50 de solicitanți au 
făcut uitate cărțile pe care 
le-au împrumutat, iar în anul 
trecut numărul restanțierilor 
s-a ridicat la 198.

Doamna Maria Purci- 
lean, responsabila secției 
de împrumut, ne-a spus că 
în cea mai mare parte citi
torii sunt foarte punctuali în 
restituirea cărților împrumu-

Un apel la adresa 
cititorilor

tate, au grijă de volume sau 
chiar au făcut donații pentru 
întregirea fondului de carte.

Cu toate că banii sunt 
puțini pentru achiziționarea 
de noi volume biblioteca 
este nevoită să facă cheltu
ieli pentru corespondență cu 
restanțierii, iar potrivit unei 
prevederi a Ministerului de 
Finanțe contravaloarea cărți
lor care se recuperează prin 
circumscripțiile financiare 
nu revine în fondul bibliotecii 
ci al ministerului. Situația 
pare anormală întrucât cel 

păgubit este biblioteca, iar 
cel care încasează banii 
este Ministerul Finanțelor.

Lucrătorii de la secția 
de împrumut sunt de pă
rere că această regle
mentare trebuie revăzută 
încât contravaloarea căr
ților pierdute să fie recu
perată de către bibliotecă 
pentru a fi cumpărate noi 
volume.

în acest an, prin eforturi, 
s-a reușit achiziționarea a 
2600 de noi volume numai 
pentru secția de împrumut, 
lucru ce permite cititorului 
devean să aibă la înde
mână și ultimele noutăți în 
plan beletristic sau din alte 
sectoare de interes profe
sional.

Și poate nu în ultimul 
rând se cuvine să mai con
semnăm un apel pe care 
bibliotecarii de la secția de 
împrumut îl fac către cititori 
de a respecta termenele 
planificate și a manifesta 
mai mare grijă pentru păs
trarea în bune condiții a 
cărților împrumutate.

-----------------------------------------------------------------------

Ședințe de consiliu
/ r

monitorizate
Ședința Consiliului Local Deva din luna iulie 

s-a desfășurat experimental sub semnul moni
torizării. Noul mod de desfășurare a ședințelor 
Consiliului local, care se dorește a fi promovat, 
presupune înregistrarea automată a luărilor de 
cuvânt și apoi transcrierea acestora pe hârtie. 
Sistemul complet automat permite totodată o 
evidență foarte exactă a voturilor consilierilor 
locali asupra problemelor discutate, care în 
unele împrejurări creează discuții contradictorii, 
cât și o înregistrare a activității fiecărui con
silier în cadrul dezbaterilor.

Prin această nouă metodă, care presupune 
o investiție de aproximativ 10.000 de dolari, se 
dă o notă mult mai lucrativă în cadrul ședințelor 
de consiliu, iar eroarea de înregistrare a punc
telor de vedere exprimate de vorbitori este 
minimă

-__________________________________

Publicitate pe toate 

zidurile
Mai mulți locuitori din Deva și-au exprimat 

nemulțumirea practicării publicității pe toate 
zidurile. Astfel se face că în scările blocurilor, 
pe zidurile multor instituții găsești lipite diverse 
anunțuri prin care se vând tot soiul de lucruri 
sau se prestează anumite servicii.

Locatarii blocurilor spun că dincolo de 
aspectul neplăcut pe care-l dau aceste hârtii 
lipite te miri unde se deteriorează și zugrăveala 
întrucât se lipesc cu soluții adezive ce 
afectează pereții.

Tot aceștia mai sunt de părere că Primăria 
ar trebui să le noteze adresele și apoi să fie 
sancționați cei ce practică asemenea lucruri.

Pagina realizata de
Cornel POENAR, Andrei NISTOR 

Foto: Traian MÂNU

O luptă 
fratricidă

Mărul discordiei între cele 
două societăți îl reprezintă spa
țiile comerciale situate în Hațeg 
la parterul blocurilor P33 și 48, 
spații totalizând undeva în jurul 
a 7-8000 de m2. Fiecare dintre 
părți susține că are toate actele 
care dovedesc faptul că sunt 
proprietare de drept, însă în 
urma proceselor intentate, in
stanțele hunedorene au dat 
câștig de cauză în mai multe 
rânduri societății hațegane. 
Acest fapt este considerat de 
către conducerea Federalcoop 
Hunedoara-Deva drept o mare 
ilegalitate. La aceeași concluzie 
par a fi ajuns și judecătorii 
Curții de Apel Alba-lulia care 
printr-o hotărâre anulează toate 
deciziile anterioare ale instan
țelor și hotărăsc reanalizarea 
cauzei.

Dar, firește, se pune între
barea de unde și cum a pornit 
războiul? Ne lămurește dl. 
Constantin Turcin, contabilul șef 
al Federalcoop Hunedoara- 
Deva: “în România au existat pe 
vremea comunismului două sis
teme de comerț, sistemul socia
list și cel cooperatist. Acest sis
tem cooperatist funcționa în

Proprietatea asupra unor spații comerciale a declanșat un

RĂZBOI ÎNTRE FEDERALCOOP Șl 
HAȚEGULUI

S.C. ȚARA

baza unor legi speciale, fiind nu 
doar tolerat de către regimul 
politic, ci chiar favorizat în anu
mite domenii de activitate. Prac
tic, noi am fost particulari dintot- 
deauna. în cazul de față trebuie 
spus că în anul 1977 încep ma
rile lucrări de amenajări hidro
energetice de pe Râu Mare, 
conducerea politică luând hotă
rârea de întărire a sistemului de 
comerț socialist în regiune. Prin 
urmare, se decide (Decretul 
Consiliului de Stat nr. 142/1977) 
trecerea unor spații aflate în 
proprietatea cooperației de 
consum în administrarea co
merțului socialist, preluându-se 
doar activitatea și o parte din 
angajați. în hotărârea care pre
vedea acest transfer se pre
ciza însă foarte clar că spațiile 
rămân în proprietatea coope
rației de consum, cei care le 
foloseau urmând a plăti o chi
rie’’. Printre angajații care sunt 
transferați de la o societate Ia 
alta se numără și contabilul șef 
de la acea vreme care își păs

trează aceeași funcție. Acest 
aspect - susține conducerea 
Federalcoop - nu este tocmai 
legal, dl.Niculiță Timar (contabilul 
șef la acea vreme - n.n.) sem
nând atât de predare cât și de 
primire a patrimoniului în cauză.

Frate, frate, 
dar brânza-i 
pe bani

S.C. Țara Hațegului S.A., ur
mașa fostului comerț de stat, 
plătește cu regularitate și la timp 
chiria față de Federalcoop până 
în anul 1996, între cele două 
sisteme de comerț surori exis
tând relații foarte bune. însă 
odată cu anul 1992, cooperația 
de consum, acum având denu
mirea de Federalcoop, începe 
să ducă o politică de trecere în 
proprietate, de întabulare a tu
turor spațiilor care îi aparțin. 
Acolo unde există chiriași în 
spații, Federalcoop le ajustează 

chiriile care cresc treptat pen
tru a face față ritmului inflației. 
Este și cazul spațiilor din Hațeg, 
însă S.C Țara Hațegului acceptă 
să plătească până în martie 
1996 cei 1,2 milioane de lei lunar, 
apoi brusc oprește plățile. Ei 
declară la acea dată că sunt 
adevărații proprietari și au acte 
cu care să dovedească. Se 
ajunge în instanță care, anali
zând documentele, decide în 
favoarea S.C Țara Hațegului. 
“Probabil - spune dl. Turcin - cu 
ajutorul unor acte false, ei au 
reușit să Intabuleze spațiile pe 
numele lor. Noi am trimis o scri
soare deschisă și Tribunalului 
județean Hunedoara în care 
explicăm cu lux de amănunte 
cum a fost posibilă această 
fraudă. Prin mijloace necunos
cute se obține de la Primăria lo
cală Hațeg documentul de ates
tare a dreptului de proprietate 
asupra terenului, deși se știa 
foarte bine că spațiile au fost 
construite din fonduri ale coo
perației. Pe baza actului de pro

prietate asupra terenului se 
deschide o acțiune la Jude
cătoria Hunedoara cu scopul de 
a se obține titlul de proprietate 
și asupra spațiilor, lucru care 
de altfel se și întâmplă. Pentru a 
nu fi atacată decizia în termen 
legal de către Federalcoop, 
Țara Hațegului plătește în conti
nuare chirie pănă în '96, deși 
era deja -conform actelor -pro
prietară. Fără să știe de hotă
rârea judecătoriei, Federalcoop 
nu o atacă în instanță în timp util 
și deci se vede fără acele spații. 
La Curtea de Apel însă au fost 
sesizate aceste aspecte și s-a 
dispus redeschiderea procesu
lui.” Pentru a dovedi că are drep
tate, dl. contabil Turcin ne-a pre
zentat mai multe documente prin 
care se atestă cu exactitate nu 
doar proprietatea asupra clă
dirilor ci și felul în care construc
ția lor a fost finanțată. Finan
țarea investiției s-a făcut din 
anul 1975 - an în care a demarat 
construcția - de către Uniunea 
Județeană a Cooperativelor de

Consum, existând în acest sens 
taloanele de plată a lucrărilor. 
Operațiunea s-a făcut prin 
Banca de Investiții către Șan
tierul de Construcții nr. 3 Hațeg, 
existând și în acest caz extra
sele de cont ale băncii.

Și totuși ale 
cui sunt 
spațiile?

Contactându-I telefonic pe dl. 
contabil șef de la S.C. Țara Hațe
gului S.A., dl. Niculiță Timar, acesta 
ne-a declarat că patrimoniul so
cietății a fost înregistrat legal pe 
baza Legii 15/1990, iar Federal
coop nu a putut face dovada pro
prietății. “Este o chestiune extrem 
de delicată și nu știm cum se va 
finaliza”. Oricum, chiar și având 
acest vot negativ din partea Curții 
de Apel Alba-lulia, ideea de bază 
pe care se susține întreaga argu
mentație este aceea că socie
tatea hațegană are acte care să- 
i dovedească dreptatea, susți
nând în același timp că Federal
coop nu poate aduce destule do
vezi în sprijinul său. Rămâne deci 
să vedem în continuare ce se va 
întâmpla cu respectivele spații și 
cum vor decide de această dată 
instanțele hunedorene.



H VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren la șoseaua 
națională, 2 terenuri și livadă 
de pomi în Sîntuhalm. Tel. 
620215. (8412)

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

• Vând foarte avantajos 
casă. Mintia, str. Târgului, nr. 
146, gaz. (6633)

• Vând caroserie* Dacia
1300, cabană zona 
Căprioara, barcă
pneumatică specială. Tel. 
214830.(6632)

• Vând casă, 4 camere, 
garaj, grădină, în Hunedoara, 
Chizid, 450.000.000, 
negociabil. Tel. 260799. 
(8414)

Vând casă locuibilă, 
anexe, grădină, apă, trifazic, 
preț negociabil, Leșnic, corn. 
Vețel. Tel. 219088. (8411)

• Vând VW Golf Diesel, 
an fabricație 1979, preț 3500 
DM, negociabil. Tel. 092 
789203. (6642)

• Vând Mitsubishi 
Lancer EX 1600, 
înmatriculată, preț 
7.000.000, cu motor rezervă. 
Deva, Primăverii, nr.5 (Viile 
Noi). (6636)

• Vând tractor U 650, 
stare foarte bună, Fintoag, 
144, tel. 092/487123 (8048)

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

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

• Vând convenabil 4 
mașini industriale de cusut. 
Tel. 213476,626698. (6635)

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

Putini studenti se gândesc serios la revenirea în tară
9 9  ̂ 9

după ce studiază în Statele Unite
Puțini studenți dintre 

cei care vor pleca anul 
acesta la studii în Statele 
Unite se gândesc în mod 
serios să revină în țară 
după absolvire, în ciuda 
programului de marketing 
social lansat de amba
sadorul SUA la București, 
James Rosapepe.

“Un american câștigă 
să zicem 5.000 de dolari pe 
lună. M-aș întoarce în 
România nu pentru 5.000, 
dar pentru 2.000 de dolari 
pe lună, ceea ce ml se 
pare în clipa de față aproa
pe imposibil", a declarat, 
pentru MEDIAFAX, Viorel, 
matematician, bursier 
doctorand care urmează 
să plece la Massachusets 
Institute of Technology, 
Cambridge, MA.

“Nu știm acum ce vom 
face peste cinci ani, dar 
promitem să ne întoarcem

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

• Vând calculatoare și 
imprimante second-hand, 
tel. 226644, 212684, 092/ 
724435(3242)

• Vând doi porci a câte 
90 kg. Tel. 211831 (8403)

• Vând cort, 6 persoane, 
storcător rufe, birou elevi, tel. 
261956(8409)

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

• Vând mașină
confecționat țiglă, preț 
avantajos, tel. 247291 
(8213)__________________

• Vindem convenabil 
chioșc metalic, vizibil lângă 
Cantina “Siderurgica" 
Hunedoara. Informații tel. 
211275,212157.

ÎNCHIRIERI

• închiriez spațiu 
comercial, central, 36 mp, 
vizavi de Catedrala Orăștie, 
tel. 247371, 094/611375 
(8210)

OFERTE DE 
SERVICII

• Locuri de muncă pentru 
toate persoanele fără 
ocupație, inclusiv pentru 
elevi, studenți, șomeri, etc. 
Sunați chiar acum. Se oferă 
câștiguri atractive. Tel. 09a/ 
280444,621446.(6618)

• Angajez cofetar și 
patiser cu experiență. Tel. 
094 786513, sau la Cofetăria 
din Hotelul Sarmis. (8413)

• Herlea Radu lichidator 
la SC Comvior SA Orăștie 
informează: se amână 
licitația din data de 28 07

acasă în fiecare vacanță de 
vară”, a declarat Cristina, 
din Craiova, mate
maticiană care va pleca la 
Carnegie Mellon Institute, 
Pittsburgh.

Rosapepe ajansat pro
gramul “întoarcerea
studenților în România” 
printr-o recepție la care i-a 
invitat pe toți bursierii care 
vor studia începând cu 
acest an în Statele Unite, 
la care au mai fost 
prezenți, printre alții, 
ministrul Educației, An
drei Marga, foștii miniștri 
Daniel Dăianu și Theodor 
Stolojan, analistul politic 
Stelian Tănase, Radu 
Florescu, președintele 
companiei de publicitate 
Saatchi&Saatchi, și Vasile 
Secăreș, vicepreședintele 
Eximbank.

Creat în cadrul parte- 
nerlatului strategic între

1999 până în ultima miercuri 
a lunii august și ale lunilor 
următoare, până la vânzarea 
integrală a patrimoniului. 
(8209)__________________

• Primăria Lunca Cernii 
de Jos vinde prin licitație 
autoutilitară tip Saviem, 
înmatriculată, numere noi cu 
CI și închiriază spațiul 
brutăriei cu utilajele necesare 
pentru fabricarea pâinii. 
Licitația are loc la sediul 
Primăriei, în data de 10 au- 
gust1999, ora 10. (8151)

PIERDERI

• Pierdut ștampilă 
rotundă aparținând SC A.S. 
Serv SRL Deva. Se declară
nulă. (6638)

ț|0MEM0RKRI

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

ȘINDEA S.ARON
Dumnezeu să-i

odihnească sufletul bun. 
Comemorarea va avea loc la 
Biserica Ortodoxă din 
Roșcani, duminică, 1 august 
1999. Soția Olivia, fiul Alioșa, 
nora Marioara și nepotul 
Călin. (6415) 

VREMEA
Vremea se va ameliora. 

Cerul va fi variabil, după- 
amiaza la deal și la munte pe 
alocuri vor cădea averse de 
ploaie, însoțite de descărcări 
electrice și intensificări de 
scurtă durată ale vântului. 
Temperaturile minime se vor 
încadra între 14 și 19 grade, 
iar maximele între 25 și 29 de

| grade (Iktiko Maw)

Prin oficii poștale dinjudețul Hunedoara 
Anunțuri de mică publicitate la ziarul 

“Cuvântul liber'9
La oficiile poștale din județul nostru, cu excepțio celor din raza O.T. 

Petroșani, se primesc, în zilele lucrătoare, anunțuri de mică publicitate 
pentru ziarul "Cuvântul liber". Adresându-se oficiilor poștale, unde se 
obțin toate relațiile necesare în acest sens, agenții economici și 
persoanele fizice din orice localitate au posibilitatea să economisească 
timp și bani, totodată existând șansa reușitei în afaceri apelând la 
serviciile ce le sunt oferite cât mai aproape de firmă sau de domiciliu.

Solicitările se vor prezenta la ghișeele of idilar poștale respective.

Statele Unite și România, 
programul își propune să 
sprijine găsirea de locuri 
de muncă pentru stu
denții români ce se întorc 
în țară după terminarea 
studiilor universitare în 
SUA.

“Ori de câte ori 
vorbesc cu tinerii 
românii”, spunea James 
Rosapepe, “îmi spun că ar 
dori să se întoarcă în 
România dacă li se oferă 
posibilități bune de 
muncă. Acest program îi 
va ajuta pe cei talentați și 
cu o bună pregătire să se 
Integreze în lumea 
profesională de aici, 
aducând economiei
românești calificări șl 
cunoștințe ce sunt 
necesare în acest moment 
în România”. Programul 
"întoarcerea studenților în 
România” se desfășoară

Familia mulțumește 
tuturor celor care au 
fost alături de ea la 
greaua pierdere 
suferită prin decesul 
celui care a fost

Dr.ERIKB.
ADESMANN

Poșta Româna a 
fost 

recompensata cu 
o distincție 

internaționala r
Poșta Română a fost re

compensată în luna iulie, pen
tru prima oară în istoria sa, 
cu o distincție internațională, 
la cea de-a 29-a ediție a 
Premiului Internațional 
Asiago de Artă Filatelică, 
informează Federația 
Filatelică Română.

Pe 18 iulie, în localitatea 
italiană societății române i-a 
fost acordată distincția 
pentru cel mai frumos timbru 
cu temă turistică, emis în anul 
1998. Marca poștală 
premiată este un timbru cu 
valoarea de 3800 de lei, din 
seria Europa, al cărui ma- 
chetator este . Claudiu 
Furnea.

La ceremonia de decer
nare a premiilor au luat parte 
reprezentanți ai Ambasadei 
României la Roma și ai Poștei 
Române.

în cooperare cu ministrul 
de Externe, Andrei Pleșu, 
și Guvernul României.

Potrivit raportului 
“Open Doors”, elaborat de 
Institutul pentru Educație 
Internațională, în anul 
academic 1997-1998 erau 
1951 de studenți români în 
Statele Unite. în fiecare an 
46 de români se 
deplasează în SUA cu 
burse William Fullbright 
pentru studii universitare 
și post-universltare în 
domeniul economic, al 
științelor sociale și 
umanitare. Altor șase 
români li se oferă burse 
Ron Brown, în domeniul 
mecanismelor economiei 
de piață iar bursele Hubert 
Humphrey sunt acordate 
celor care doresc o 
pregătire profesională de 
management în diferite 
domenii.

Cooperativa de credit Coocordia 
Română Hunedoara

Consiliul de Administrație al cooperativei, in 
conformitate cu Legea nr.109/1996 și art.28 din 
statutul cooperativei

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a 
membrilor fondatori in data de 12.08.1999, ora 17, in 
sala mare a Liceului Teoretic “lancu de Hunedoara" 
(fostul liceu de matematică-fizică).

Ordinea de zi:
1. Completarea Consiliului de Administrație (1-2 

membri)
2. Alegerea a 1-2 membri supleanțl in Consiliul de 

Administrație
3. Alegerea unul nou cenzor.
4. Diverse.
Dacă Adunarea Generală Extraordinară nu va 

întruni cvorumul necesar, se convoacă a doua adunare 
in data de 13.08.1999, ora 17, in același loc șl cu 
aceeași ordine de zl.

Informații suplimentare se pot obține la sediul 
cooperativei din B-dul Republicii, nr.8/3 sau la 
telefoanele: 712211, 092-254455.

cea mai bună calitate «cel mai bun preț

JrAa f< ful Jm:

7^'vactcc^e, Coeteite,

Ai inevoie de el zilnic!

s proaspete .
| iaurt extra.............. 1880 leis «aiurate J cremă BELCAR...
! smântână 25 %....

2250 lei
3900 lei

0 ce^tâte |
cremă unt.............

! laptebătut............
3800 lei
2950 lei

I lapte consum........ 2950 lei
1 Telemea de vacă.. 13500 leien gros

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

SC CRIȘMOB SA BRAD
Convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A 

ACȚIONARILOR de la SC CRIȘMOB SA Brad în datele de 
24-25 august 1999, la sediul SC CRIȘMOB SA Brad, str. 
Liceului, nr.26, ora 12.

Tematica Adunării Generale Extraordinare este ur
mătoarea:

1. Informare asupra situației generale a societății:
• Informare economică
• informare tehnică și de producție

2. Eliberarea din funcția de director a dlul Ing. Adrian 
Ștefănache

3. Numirea unui nou membru în consiliul de admi
nistrație

4. Majorarea capitalului social în limita sumei de 
598.500.000 lei, prin emisia de acțiuni suplimentare a unui 
număr de 23.940 acțiuni, cu o valoare de 25.000 lei/ 
acțiune. Participarea la majorarea capitalului social se va 
face cu respectarea contractului șl statutului societății șl a 
dreptului de preempțlune a actualilor acționari șl prin 
atragerea unor investitori interesați

5. Diverse.

în zece ani mimârul 

cazurilor cile 
poliomielită a scăzut
Numărul cazurilor de polio

mielită, recenzate în lumea în
treagă, a scăzut cu 86 la sută 
din 1988, datorită numeroaselor 
campanii de vaccinare duse în 
mai multe țări, a anunțat UNICEF, 
citat de AFP.

Aproximativ 450 de mili
oane de copii au fost vaccinați 
împotriva acestei maladii care, 
în 1988, “ucidea sau lăsa para
lizate 500.000 de persoane 
anual”, se arată într-un comu
nicata! UNICEF.

Progresele care se înre
gistrează la nivel mondial au 
loc și în Africa Centrală și de 
Vest, unde numărul cazurilor 
recenzate este în scădere 

constantă.
Astfel, în mai multe țări pre

cum Guineea, Mali, Senegal, 
Republica Centrafricană sau 
Ciad nu s-au recenzat mai mult 
de zece cazuri în 1998. Numai 
Nigeria, Coasta de Fildeș și 
Ghana au rezultate mai 
neliniștitoare cu 312, 112 res
pectiv 37 cazuri recenzate 
anul trecut.

Potrivit raportului UNICEF 
problema poliomielitei a fost 
înlocuită de cea a copiilor bol
navi de SIDA. “90 la sută din 
cele opt milioane cfe copii orfani 
bolnavi de SIDA din lume 
trăiesc în Africa”, se arată în 
raport.
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Tabără de creație în teatru
în perioada 5-15 iulie, la 

Ghelar, s-a desfășurat cea de-a 
doua ediție a taberei de creație> I
în teatru, organizată de 
Asociația Carpatica Deva, 
președinte prof. Gabi 
Lugojan. După experiența de 
anul trecut, cănd a participat o 
grupă de copii din Deva, în 
acest an acesteia i s-a alăturat 
și o grupă de copii din 
Basarabia, orașul Bălți fîn 
număr de 12, însoțiți de doi 
profesori). Tot pentru a doua 
oară se află în localitatea 
noastră familia de artiști 
Mihai Vasile și Ema, regizor 
și coregraf la Teatrul din 
Ploiești, însoțiți de această 
dată și de tinerii actori 
Suzana și Ionel. Alături de 
cele două grupe de copii au 
imaginat și pus în scenă un 
proiect de teatru oglindă, 
premieră în localitatea 
noastră și nu numai. Lumina, 
umbra, gestul, mișcarea, 
sunetul, muzica, cuvântul s-au 
contopit în ceva deosebit, 
având ca temă începuturile.

Cel de-al doilea spectacol 
al taberei l-a avut regizor pe 
belgianul Cedric fulien, venit 

L

9 
de la mare depărtare să 
împărtășească din experiența 
sa copiilor români și 
moldoveni. Spectacolul s-a 
numit “El și Ea ” și se inspiră 
din viața tinerilor. 
Comunicarea nu a fost dificilă 
apelându-se la limbajul 
universal al artei.

&&

.. .......................... -4

Programul unei zile a fost 
încărcat: dimineața repetiții, 
apoi masa și o pauză de 
prânz, din nou repetiții, cina, 
un schimb de impresii, 
legarea de noi prietenii, 
discotecă. în zilele libere s-au 
făcut excursii în jurul 
Ghețarului. Tineretul din 
Ghelar vrea să participe la 
ediția viitoare cu o grupă la 
această tabără de creație.

I
Cazarea și masa au fost 

realizate la fostul internat al 
școlii vechi. După doi ani de 
reparații mijlocite de 
profesoara Gabi Lugojan, din 
starea în care se afla, acum

localul are o nouă 
înfățișare. Anul trecut s-au 
reparat și dotat spălătorul 
și veceul, iar în anul acesta 
s-a refăcut și dotat o baie 
cu patru dușuri, s-au 
zugrăvit interioarele. 
Aceste lucrări sunt benefice 
și pentru bugetul local, care 
fiind prea mic nu le putea 
efectua.

Toate greutățile 
întâmpinate în organizarea 
acestei tabere ar fi fost mai 
ușor de trecut dacă micile 
orgolii locale nu s-ar 
manifesta. în peisajul 
pesimist al Ghețarului, cu o 
activitate minieră redusă și 
cu șomeri, cu un tineret 
fără nici o perspectivă, cred 
că singurele șanse ar trebui 
să fie dezvoltarea unei vieți 
culturale și implementarea 
turismului rural. La 
eforturile noastre s-au 
alăturat după puteri Liceul 
Teoretic, Mina, Sindicatul, 
Primăria, cărora le 
mulțumim.

Sergiu ȚENȚ 
referent cultural

Concertele 
“Kelly 

Family” 
se amână

Multașteptatele 
concerte pe care 
celebrul grup Kelly 
Family urma să le 
susțină în perioada 29 
iulie - 1 august a.c. în 
România sunt deo
camdată amânate. 
Organizatorii turneului 
“Tour in Romania ’99" 
prevăzut a se desfășura 
în trei mari orașe ale 
țării - Timișoara, Cluj și 
București - precizau 
că, din motive 
obiective, spectacolele 
grupului nu vor mai 
avea loc ta datele 
prevăzute, ci abia peste 
două luni de zile. 
(G.B.)

Caută să 
angajeze

Dacă doriți
I

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

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

Largă participare la Festivalul de Artă 
Medievală de la Sighișoara

Peste 25.000 de turiști au fost prezenți la Festivalul da Artă 
Medievală de la Sighișoara, depășind previziunile organizatorilor, 
care estimau inițial o participare de aproximativ 22.000 de oameni.

Chiar dacă prezența în număr mare a turiștilor poate asigura 
succesul festivalului, ca și anul trecut, cea mai mare dificultate a 
venit din partea spațiului redus de desfășurare a acestuia. La 
vizitatori s-au adăugat o parte din cei 37.000 de locuitori ai orașului, 
majoritatea pelerinilor înghesuindu-se în perimetrul restrâns al Cetății.

Festivalul s-a deschis cu o paradă în Piața Cetății. Doi cavaleri 
călare, în costume medievale - actorul Emil Hartmann și cascadorul 
Attila Csok - și regizorul artistic al festivalului, Dan Bucw, însoțiți de 
purtători de făclii, au precedat coloana. După paradă, cei doi cavaleri 
s-au oprit lîngă biserica mănăstirii, unde au avut loc demonstrații de 
luptă cu arme medievale, în care actori amatori, membri ai ordinului 
Cavalerilor de Mediaș au recreat atmosfera unui turnir din Evul Mediu.

O manifestare de amploarea Festivalului de Artă Medievală nu 
putea trece neexploatată de comercianți, care au vândut de la 
suveniruri și obiecte de artizanat până la figurine de pluș și pistoale 
cu apă, în ciuda spuselor organizatorilor, care au promis o selecție 
atentă a vânzătorilor din cetate.

Turnul cu ceas a fost în timpul zilei locul cu concentrația

cea mai mare de hippy pe metrul pătrat. Aceștia se strângeau 
în jurul unei chitări trăind astfel, în mod caracteristic, 
sărbătoarea medievală. Seara, muzica chitărilor se combina 
cu muzica de ultimă oră din discoteca de la intrarea în cetate.

în timp ce piațetele erau asaltate de amatorii de muzică 
folk, saltimbanci, cântăreți ambulanți și trupe de teatru animau 
străzile cetății.

Recitalurile soliștilor Ducu Bertzi, Dinu Olărașu și Adrian 
Berinde au făcut să se umple până la refuz Piața Rățuștelor 
și Piața Cetății. Amatorii de istorie și de civilizație medievală 
au participat la o serie de conferințe organizate la Sala 
Primăriei, printre care "Simbolism medieval românesc”, “Iubirea 
curtenească în Evul Mediu", “Mistică și magie", “Spațiul teatral 
medieval".

Fundația de Artă Medievală intenționează să 
folosească banii câștigați la ediția actuală pentru reparațiile 
zidului prăbușit anul trecut. Organizatorii estimează un 
profit al festivalului de minimum 50 de milioane de lei, dintre 
care numai 20 de milioane sunt taxele aplicate 
comercianților. Lucrările la zidul Cetății costă aproximativ 
150 milioane de lei.

Sucursala de Distribuțier
a Energiei Electrice - Deva

cu sediul în municipiul Deva,
. str. George Enescu, nr. 39

scoate la vânzare prin licitație publică, deschisă 
cu strigare, mijloace fixe disponibile (precum șl 
ansamble ale unor mijloace fixe) - auto.

Lista aprobată este afișată la sediul Sucursalei din 
Deva.

Mijloacele fixe pot fi văzute in baza Gojdu - unde se 
vor primi șl Informațiile solicitate.

Taxa de garanție este de 10% din prețul de pornire 
al mijlocului auto solicitat a fi cumpărat iar taxa de 
participare este de 10.000 de lei, taxe ce se vor achita 
la casieria sucursalei până în ziua licitației.

Licitația va avea loc la data de 10 august 1999 - 
ora 10.

în cazul neadjudecărll, licitația se va repeta în 
zilele de 24 șl 31 august 1999.

Relații suplimentare la telefon 054/213685.

în centrul comunei Ribița, 
peste apa văii cu aceiași 
nume, pe o colină mică își 
înalță turta spre cer Biserica 
Ortodoxă, declarată 
monument istoric. Picturile 
sale, păstrate în bune condiții 
sub stratul de var cu care au 
fost acoperite la un moment 
dat, aruncă o lumină 
neașteptată asupra istoriei 
culturii românești din Ardeal.

Biserica a fost construită 
din piatră, ia sfârșitul 
secolului ai XiV-iea - 
începutul secolului ai XV-iea, 
în stilul sală cu tavan, 
asemănător bisericilor de la 
Crișcior, Hăimagiu și Leșnic. 
Grosimea pereților este de 
0,90 m iar în căzui turnului de 
aproximativ 1m. Descifrarea 
pisaniei de pe peretele sudic 
a dus, după câteva 
controverse, ia stabilirea 
datei de 15 iulie 1414 ca dată 
ia care a avut ioc sfințirea 
bisericii. De altfel, traducerea 
pisaniei mai iasă încă multe 
neclarități și taine, ea fiind 
incompletă din cauza 
acoperirii sate de un stâlp de 
susținere a bolții construite 
în sec. ai XlX-lea.

Totuși, în urma descifrării 
ei parțiale și în urma studierii

Biserica - monument din Ribițar
unor documente din 1868 
care vorbesc despre această 
pisanie, s-a ajuns ia 
concluzia că biserica a fost 
ctitorită de frații Matia, 
Vratisiav și Midăuș - fiii iui 
Vladislav, care stăpânea la 
acea vreme satele 
Mesteacănul de Sus și de 
Jos, Ribița și “Tertfaiva" 
(Țebea ?). Deosebit de 
interesante, dar și importante 
din punct de vedere 
documentar sunt costumele 
celor doi ctitori (Vratisiav și 
Midăuș) și a jupă niței Ana, 
înfățișați în tabloul votiv. Ei 
poartă costumul vechi ai 
boierilor români iar cămașa 
românească a jupăniței 
dovedește că ia începutul 
sec. al XV-iea în familiile 
cnejilor români încă se mai 
păstrau tradițiile românești, 
tradiții care mai târziu vor fi 
părăsite odată cu 
maghiarizarea nobililor 
români. Chiar și titlurile de 
jupân și jupâniță, care apar și 
în inscripțiile de la Sîngiorgiul 
Streiuiui sau de la Crișcior, 
atestă o veche tradiție 
culturală - aceeași ia românii 
de dincolo și de dincoace de 
Carpați.

Pe peretele nordic sunt

zugrăviți sfinții regi ai este dară recunoașterea a 
Ungariei (Ștefan, Emeric și două ierarhii și autorități 
Ladisiau), prezență prin care religioase - una occidentală,

cealaltă răsăriteană - de către 
ctitorii de ia Ribița.

în ce privește celelalte 
picturi aie bisericii, pe lângă 
valoarea lor artistică 
incontestabilă, ele sunt de o 
deosebită subtilitate 
teologică. Pe peretele dintre 
navă și altar, exact în axul 
bisericii, a fost pictat 
Mandyiionui - chipul 
Mântuitorului. Chipul iui isus 
încadrat de un ștergar cusut 
cu motive naționale 
impresionează prin
proporțiile neobișnuite, prin 
chipul tulburător și în aceiași 
timp pătrunzător și blând. 
Buna Vestire pictată în 
dreapta altarului are o formă 
iconografică fără precedent: 
Maria primește vizita 
Arhanghelului, cu coroană pe 
cap, iar ia scenă asistă și 
regele David. Asocierea iui 
David marchează genealogia 
pe linie umană a iui isus. în 
“Nașterea iui isus", aflată în 
stânga altarului, ieslea și 
leagănul pruncului sunt în 
planul al doilea. Acțiunea 
este deplasată către 
închinarea magilor, cu 
intenția de a evidenția 
divinitatea pruncului, și nu 
latura lui umană. Prezența

"îngerului astrofor”, cei care 
a condus steaua călătoare a 
magilor, este extrem de rară 
în scena nașterii.

învierea este și ea 
zugrăvită într-o formă 
absolut inedită: isus, 
binecuvântând, este purtat 
de doi îngeri în zbor. 
Sf.Nicoiae și Sf. Varvara (?) 
încadrează ușile împărătești, 
fiind bine păstrate și foarte 
bine realizate artistic.

Biserica 
reprezintă 
ansamblu 
bizantin din

din Ribița 
singurul 

iconografic 
sec. ai XV-iea

păstrat integrai. Ultimele 
concluzii vor putea fi trase 
doar atunci când întreaga 
frescă de la începutul sec.al 
XV-lea va fi decapată și pusă 
în valoare din punct de 
vedere științific.

Este interesant de 
semnalat faptul că Biserica 
Ortodoxă din Ribița a 
străbătut aproape intactă 
câteva secole din istoria
zbuciumată a Ardealului și 
reușește să ne aducă acum 
în atenție, prin picturile ei, 
timpuri de mult apuse.

Monica DUȘAN


