
. S-a scris și se va mai 
scrie mult despre Kosovo și 
despre războiul din Iugo
slavia. “Motivând” inter
venția barbară, mai marii 
NATO au spus că războiul 
s-a dus pentru a evita o ca
tastrofă umanitară, în acest 
scop cheltuindu-se cu 
bombardamentele mai 
multe miliarde de dolari. 
După ce și-au făcut jocul 
murdar și experimentele 
dorite, americanii au spus 
că ceea ce ei au distrus, 
europenii trebuie să repare

Semne de întrebare-------------?--------------------------------

Purificare etnică 
sub drapelul ONU

totul în zonă pe cheltuiala 
lor, deoarece cheltuielile 
militare au fost suportate 
în cea mai mare parte de 
către americani. Cum și ce 
întorsătură vor lua lucrurile 
rămâne să vedem concret 
în viitorul apropiat.

Cert este însă că acum 
continuă să se ridice nume
roase semne de întrebare pri
vind planul de stabilitate în 
Balcani, un eventual plan 
Marshal, oprirea epurării et
nice împotriva sârbilor sub 
drapelul ONU (se apreciază

că din Kosovo au plecat 
peste 150.000 de sârbi), înce
tarea masacrelor (recent au 
fost omorâți 14 sârbi într-o 
singură zi, fără să fie des- 
coperiți vinovății), durata 
cât vor sta forțele KFOR în 
Kosovo, când se va stabili și 
ce statut va avea această re
giune, dacă va mai exista 
vreodată o graniță între 
Kosovo și Albania și multe 
altele, care acum nu au 
răspuns.

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 2)
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Eveniment deosebit !a Poliția 
Municipiului Deva

Producerea primelor cărți de 
identitate

După cum ne-am așteptat, la Poliția municipiului Deva a avut 
loc într-adevăr un eveniment deosebit. La 28 iulie curent s-au 
materializat eforturile și strădaniile celor din cadrul Biroului 
evidența populației și nu numai, pentru ca municipiul Deva să 
podtede una dintre cele mai moderne tehnologii pentru 
producerea noii cărți de identitate.

Momentul a fost marcat de prezența prefectului județului 
Hunedoara, dl Nicolae Stanca, a președintelui Consiliului 
Județean, dl Gheorghe Barbu, a conducătorilor principalelor 
instituții județene și locale.

în cuvântul său, dna maior Lucia Adina Neagu, șeful Biroului 
evidența populației din cadrul Poliției Municipiului Deva, a arătat 
că “momentul are profunde semnificații pentru lucrătorii din 
cadrul biroului, pentru cetățenii municipiului, iar prin implicațiile 
sale, asupra locuitorilor întregului județ.”

Au fost prezentate o seamă de chestiuni privind producerea 
și eliberarea noilor cărți de identitate.

După momentul festiv s-a trecut la producerea primelor cărți 
de identitate prin sistem informatizat în județul Hunedoara. (V.N.)

Județul 
Hunedoara

lată cum se produce noua carte de identitate pentru 
cetățenii municipiului Deva
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Directorul era 
și artist

îl întâlnesc frecvent pe stradă. Și aproape 
întotdeauna poartă sub braț câteva bucăți de 
lemn, mai mari sau mai mici, neînsemnate pen
tru noi, dar atât de dragi sufletului său. îl cu
nosc bine. A fost ani de zile directorul IPEG 
Hunedoara-Deva, iar mai înainte director la 
Trustul Aurului Brad. în 1992, după 40 de ani 
de muncă, din care 20 în subteran, s-a pen
sionat, de la Inspectoratul Geologic de Stat. La 
vârsta de 62 de ani. Acum are 69. Dar pa
siunea pentru arta care-l captivează de peste 
patru decenii nu l-a părăsit câtuși de puțin. 
Chiar și în ciuda unor reparații de sănătate.

M-a invitat deunăzi să-i văd lucrările. Dar 
ca să vezi 600 de opere, pentru că fiecare 
este o autentică operă de artă, una mai fru
moasă și mai interesantă decât alta, îți trebuie 
timp nu glumă. Acest artist de autentică va
loare și sensibilitate creatoare, într-un domeniu 
mai puțin abordat, cunoscut și înțeles - intar
sia în lemn - are în locuința sa o adevărată 
comoară.

- De când această pasiune a meșteșugirii 
lemnului, die Corneliu Arsin?

- A apărut instantaneu, din copilărie. îmi 
făceam singur jucăriile. Mașini, vapoare, avi
oane, câte altele - din lemn. Apoi m-am luat cu 
școala, cu fotbalul, fiind selecționat și în re
prezentativa de juniori a țării, însă tata m-a 
somat ferm: ori sportul ori învățătura. Și am 
ajuns inginer, director la Trustul Aurului Brad, 
ca într-o zi, din întâmplare, remediind o mică 
stricăciune la o mobilă, să-mi redescopăr 
aptitudinile lucrului cu lemnul. M-am gândit că 
aș putea lipi furnire. Și atunci m-am apucat de 
intarsie. Apoi și de pictură pe sticlă. începea 
să-mi placă tot mai mult. Din mâinile mele ie
șeau figuri interesante, care mă fascinau.

(Continuare în pag. 2)

REVOLUȚIILE SAU BOMBELE SOCIALE [II]
Conf.univ.dr. Sigismund Duma

Prorector Universitatea Ecologică Deva
Revoluția din decembrie 1989. Ce era 

România înainte de Revoluție ? Istoricește, după 
al doilea război mondial, România devine fără voia 
ei și a poporului român un stat comunsit în care 
legile “Tătucului” sunt aplicate inițial cu mult sârg 
de Ana Pauker, Vasile Luca, Teohari Georgescu și 
alții.

Sunt luațipeste 300. OOO de intelectuali români 
(practic “păstorii"} și sunt exterminați. Se pun noi 
“ciobani” de o calitate îndoielnică, bună parte din 
rândul naționalităților conlocuitoare, iar românii 
puși să conducă sunt de cea mai destoinică dobitocie. 
Li se cerea doar să execute întocmai și la timp.

Se face naționalizarea, industria începe să o ia 
razna printr-o dezvoltare fără acoperire de resurse 
și piețe rentabile (cu rare excepții), ceea ce-i 
interesează pe alții (achitarea datoriei de război 
către URSS).

Pentru a fi distruși, țăranii harnici și gospodarii 
sunt declarați chiaburi. începe colectivizarea, cea 
mai oribilă formă de furt a proprietății. I se ia 
țăranului pământul pentru care unii au luptat in 
războaie, li se iau atelajele și animalele, practic 
singurele lor surse de existență care le-ar fi asigurat 
o independență economică. Nu primesc nici un ban 
pe ele, ba mai mult sunt puși să se roage frumos în 
cereri pentru a le fi luate. Iar ei, țăranii de la care 
se trage cuvântul “țară”, sunt făcuți sclavi, sunt 
puși să muncească pentru 3 lei pe zi muncă, zi 
muncă care se putea realiza doar în 2-3 zile 
calendaristice. Sunt lăsați să mai ți fure de pe 
pământul lor, pentru a supraviețui, nărav care devine 
obișnuință. O parte dintre țărani iau drumul orașelor, 
sau al navetelor spre orașele care se dezvoltă in
dustrial, unde nu devin orășeni, dar îți pierd statutul 
de țăran român harnic și onorabil.

în 1965 Gheorghe Gheorghiu Dej moare, moarte 
cu multe semne de întrebare. Vine la putere 
revoluționarul școlit la Moscova și care are reale 
calități de lider, Nicolae Ceaușescu. Dar, Ceaușescu 
nu este tocmai un prost, dimpotrivă. în 1968 urlă 

în gura mare la cei care năvăliseră în Cehoslovacia, 
își pierde din creditul de la Răsărit, se dovedește 
un mare patriot, dar mai mult decât atât, câștigă 
un mare credit din partea Apusului, care-l vede ca 
un posibil susținător (cap de pod) în cazul unui 
conflict cu cei de la Răsărit. Primește onoruri, dar 
mai presus de toate primește mulți dolari ca 
împrumut.

începe binele economic ți social pe banii altora. 
Se dezvoltă industria, se construiește enorm, 
inclusiv ghetouri sau lagăre de exterminare lentă 
numite cartiere de locuințe. Românii au de lucru 
toți sau aproape toți, îți cumpără mașini, alții își 
cumpără și apartamente. în acest timp unii mai 
merg la serviciu ca să aibă de unde si se întoarcă, 
alții ca să mai fure ceva, alții si se odihnească, iar 
alții de frica miliției. Se aplică sloganul “Nici pâine 
fără muncă, nici muncă fără pâine". Unii mai și 
muncesc dar pe coordonate cantitative și de totală 
ineficiență. Se trăiește relativ bine, timp in care 
vecinii noștri se uitau cu jind la “realizărili noastre " 
și la traiul nostru mult mai bun ca al lor.

în acest timp Ceaușescu își formează o 
anumită elită de partid, dar prea târziu, poporul 
dăduse de trai bun și fără muncă. încep să apară 
problemele economice, trebuiau plătite datoriile. 
Prețurile cresc, dar salariile nu în același ritm. 
Dispar de pe piață multe produse care mai înainte 
erau din abundentă. în mase se propagă deviza 
“Noi ne facem că muncim, ei se fac că ne plătesc”. 
Cureaua datoriilor se strânge, ce se consumase 
de către popor de la alții trebuia returnat. De 
unde și cu cine?

Managerii, cărora li se spunea directori, 
deveniseră mici roboței depersonalizați, fără idei, 
fără libertatea de a lua inițiative, chiar dacă le 
aveau. Trebuia să execute întocmai comenzile 
venite de “sus”. Inginerii pentru care s-a 
consumat cunoașterea marilor dascăli universitari

(Continuare în pag. 6)

Banca Națională
a României

Sucursala județeană 
Hunedoara-Deva

Comunicat
în baza prevederilor Legii nr.101/ 

1998 Banca Națională a României va 
pune în circulație, începând cu data de 
2 august 1999, o bancnotă cu valoare 
nominală de 2000 lei.

Această bancnotă are următoarele 
caracteristici:

> este imprimată pe un suport 
de plastic;

> dimensiunile sunt 143x63 mm;
> culoarea dominantă față-verso 

este albastru deschis;
> reproducerea sistemului solar, 

cu menționarea fenomenului reprezen
tat de ECLIPSA TOTALĂ DE SOARE -11 
august 1999 - pe fața bancnotei și res
pectiv zona de pe teritoriul României 
unde vizibilitatea va fi maximă, pe verso.

Banca Națională a României lan
sează pentru prima oară în Europa 
bancnotele de plastic, pentru marca
rea evenimentului reprezentat de 
Eclipsa totală de soare - 11 august 
1999, precum și a trecerii în anul 2000 
și în noul mileniu.

Pentru numismatici și colecționari 
Banca Națională va lansa cu acest prilej și 
pliante speciale de prezentare care vor 
conține și bancnota de 2000 lei cu seria 
001 A. Prețul unui set (pliant/bancnotă cu 
seria 001 A) va fi de 30.000 lei, acestea 
putând fi achiziționate prin intermediul 
Sucursalei județene Hunedoara-Deva a 
Băncii Naționale a României.

Ș| WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483 
ACORDĂ DOBÂNZI 

ATRACTIVE LA 
DEPOZITELE ÎN LEI 

PERSOANELOR FIZICE!
x la 30 de zile - 

60% /an 
prin capitalizare - 80%/an 

x la 90 de zile - 
62% /an 

prin capitalizare - 78%/an 
-------- — *

r \

Calitatea apei s-a 
ameliorat

Cu toate că nu a ajuns încă 
la standardele optime de pota- 
bilitate, calitatea apei potabile s-a 
ameliorat foarte mult în zilele pre
cedente. Datorită clorurării, în apă 
nu există substanțe chimice ne- 
permise, fiind corespunzătoare și 
din punct de vedere bacterio
logic, dovadă că nu au fost sem
nalate cazuri de îmbolnăviri. De
oarece inconstant mai pot apă
rea unele valuri de turbiditate, 
Inspectoratul de Sănătate Pu
blică nu recomandă consumarea 
acesteia de către copii, vârstnici 
și persoane cu afecțiuni diges
tive, predispuse la boli. (Cr.C). z

Miercuri la amiază, la sediul 
central al Fondului Proprietății 
de Stat din Capitală și jn cele 
11 orașe din țară unde ființea
ză sucursalele teritoriale ale 
Fondului au avut loc, simultan, 
conferințe de presă. întâlnirile 
cu ziariștii s-au dorit puneri în 
temă asupra activității FPS în 
primul semestru al anului cu
rent, iar la nivelul sucursalelor 
și prezentarea bilanțului de la 
înființarea acestora și până 
astăzi, mai exact între

FPS îsi etalează realizările în
r

procesul privatizării
15.VIII.1998 -1.VII.1999. Jurna
liștilor li s-au înmânat mape cu 
documente sintetice privind 
derularea procesului de priva
tizare începând din anul 1993, 
după înființarea (în a doua ju
mătate a anului 1992) a FPS, 
iar pentru județul nostru și cu 
date concrete ale Sucursalei 
Teritoriale Hunedoara-Deva.

La conferința de presă de 
la Deva au participat dnii 
Gheorghe Pașca, directorul 
Departamentului Restructurare 

din FPS, Viorel Coposescu, 
directorul ST Hunedoara-Deva 
a FPS, precum și directorii di
recțiilor județene Alba și Gorj, 
arondate sucursalei hunedo- 
rene. A fost prezent, ca invitat 
special, dl Gheorghe Pogea, 
directorul general al SC Side
rurgica SA Hunedoara. Amfi
trionii au prezentat pe rând o 
serie de preocupări și reușite 
în procesul privatizării din peri
metrul lor de responsabilitate, 
îndeosebi după anul 1996 și 

mai ales din a doua jumătate a 
anului 1998, mai exact din luna 
octombrie, când a început des
centralizarea activității FPS și 
s-au constituit cele 11 su
cursale județene, în sarcina 
cărora a fost transferată, mai 
întâi, privatizarea societăților 
comerciale mici, cu un capital 
social până la 2,5 miliarde de 
lei, apoi și cele mijlocii, cu un

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)
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Purificare etnică sub drapelul ONU
(Urmare din pag. 1)

Dacă la începutul războ
iului s-a spus că se dorește 
să fie pus capăt epurării et
nice a albanezilor, care însă 
de abia în timpul războiului a 
cunoscut apogeul și dimen
siunile nebănuite nici de că
tre cei mai optimiști prezi
cători, iată că epurările au 
luat proporții și după întoar
cerea albanezilor în zonă, 
dorința de răzbunare făcând 
numeroase victime. Faptul

că atrocitățile se petrec sub 
ochii forțelor KFOR dă rrftilt 
de gândit în legătură cu 
"acoperirea” ce o asigură 
albanezilor din zonă. Ba mai 
mult, unii lideri din opoziția 
iugoslavă își exprimă fățiș 
nemulțumirea pentru faptul 
că și acum, după dezarmarea 
UCK, în Kosovo continuă 
să intre necontrolat arme din 
Albania, practic neexistând 
graniță cu această țară la ora 
actuală, ceea ce înseamnă, 
cum spun sârbii, că granița

Directorul era șl artist
(Urmare din pag. 1)

Cineva m-a sfătuit să mă opresc la intarsie, că 
acolo mă exprim foarte bine. Era acum 40 de 
ani. în al zecelea an de muncă la Brad. Și m-am 
oprit..., continuând până în ziua de azi. Am 
realizat vreo 800 de lucrări. 200 le-am dat: la 
rude, la prieteni, la șefi, am și vândut câteva. 
Cred că vreo 80. Mai am în jur de 600. Multe 
sunt terminate, altele se află în diferite stadii de 
execuție.

Scoate din dulapuri și de după dulapuri 
lucrări de o frumusețe tulburătoare, de dimen
siuni variabile, de la 20cm/10cm până la 190/90 
("Cina cea de taină”). Ce să admiri mai mult? 
Ideile, desenele, compoziția, combinația esen
țelor, respectiv a nuanțelor lemnului, finisajele? 
Toate sunt desăvârșite, naturale. Nimic artificial. 
Nici o lucrare nu seamănă cu alta, chiar dacă 
două sau mai multe materializează aceeași idee. 
Originalitatea este poate calitatea cea mai de 
preț a artistului. Alături de ingeniozitate, de 
spiritul pentru autenticitate, de rigoarea pentru 
nuanțe, pehtru expresivitatea figurilor. Ne hră
nim sufletul, privind împreună, mai în profunzime, 
câteva: Domnișoara Pogani, Logodnicii, Buna
vestire, colecția de icoane, seria de domnitori 
români, Sibiul vechi (orașul natal al artistului 
n.n.), Pomul vieții, Isus răstignit, Autoportret, apoi 
cabane, mănăstiri, peisaje, flori și, evident, "Cina 
cea de taină".

în timp ce deschide comodele și dă la iveală 
alte minunății, dl Corneliu Arsin povestește fără 
contenire: cum s-a inspirat din împletiturile 
mamei și din viață; cum în deplasările pro
fesionale își nota din fuga mașinii idei, teme, 
făcea schițe sumare; cum îl fascinau icoanele, 
dar nu putea intra în biserică; cum combină 
cele vreo 20 de esențe și nuanțe de furnir pe 
care le folosește în opera sa în doar patru culori 
naturale; cum decurg cele șapte faze ale fie

Serbiei s-a mutat practic de 
la Albania, armata sârbă 
fiind retrasă complet din re
giunea Kosovo.

Acum se poate vedea 
foarte clar dacă într-adevăr 
nu se mai dorește trasarea 
de noi granițe în Europa.

Rămâne să consemnăm 
în zilele viitoare ce decizii se 
vor mai lua după întâlnirea 
de la Sarajevo, unde șefi de 
state și guverne sunt che
mați să dezbată soarta Bal
canilor.

cărei opere, cum migălește o lună, ori mai multe, 
sau chiar un an la o lucrare; cum le aruncă pur 
și simplu pe cele care nu sunt deplin pe placul 
sufletului său; cum și-a dat doctoratul în științe; 
cum și-a construit un stil propriu, fără să 
copieze unul anume, tradițional.

Din ciclul mobilier admirăm colecțiile de: 
casete, blidare, măști, farfurii, cu figuri inte
resante și incrustații ingenioase.

Participările la diferite manifestări artistice 
sau la cele șapte expoziții organizate în Deva, 
Sibiu, București, Timișoara au fost încununate 
cu diplome și premii, cu mulțumiri și respect 
pentru un artist autentic. "N-am prea ieșit în 
față, nu mi-am făcut reclamă, deși, o spun cu 
toată modestia, nu știu câți ca mine sunt în țară 
în arta intarsiei. Și n-am avut profesor, povă- 
țuitor fiindu-mi numai sufletul meu; n-am avut 
atelier, doar această cameră de apartament 
cunoscându-mi zbuciumul și arderile; n-am avut 
scule sofisticate decât acest cuțitaș și câteva 
unelte de traforaj. Și n-am avut nici bani destui, 
iar acum am și mai puțini pentru procurarea 
materiei prime principale-furnirul. însă morbul 
nu dispare. El mă îndeamnă să fac".

Caut pe lucrări semnătura Corneliu Arsin. 
N-o găsesc. în schimb descopăr un nume necu
noscut mie: CA Bratei. Aflu imediat enigma. 
"Am avut întotdeauna funcții de conducere. Nu 
puteam semna lucrările cu numele meu ade
vărat. Nici nu știau prea mulți că acasă pe mine 
mă chinuie un asemenea talent. Și atunci am 
păstrat inițialele CA, împrumutând numele de 
familie al bunicului meu din partea mamei, ea 
însăși o artistă în arta cusăturilor. Am avut și 
probleme când lucrările îmi erau premiate, însă 
nu se găsea autorul. Acum semnez cu numele 
meu: C. Arsin.”

Și eu cu al meu,

Dumitru GHEONEA

Demararea acțiunii de producere 
și eliberare a noului act de 

identitate
Eliberarea la întreaga populație a țării, înce

pând cu vârsta de 14 ani, a unui act de identitate 
modern, constituie o componentă importantă a 
reformei în domeniul activității de evidență a 
populației.

Prin înlocuirea buletinului de identitate actual, 
cu cartea de identitate, se are în vedere atât alini
erea țării noastre la recomandările Consiliului 
Europei în materie de acte de identitate, cât și 
stabilirea unor relații de tip nou între stat și 
cetățean, prin satisfacerea intereselor și nevoilor 
cetățenilor, concomitent cu asigurarea intereselor 
statului.

Noul document de identitate, care prin formă și 
conținut este în concordanță cu recomandările 
Consiliului Europei, este conceput și eliberat în 
sistem informatizat, menit să faciliteze o serie de 
avantaje pentru stat și cetățean, prin înlăturarea 
posibilității de contrafacere, realizarea fotografici 
concomitent cu producerea cărții de identitate și 
crearea condițiilor pentru servirea promptă și 
civilizată a cetățeanului: Totodată, zona de citire 
automată cu caractere identificabile optic, pozi
ționată în partea de jos a cărții de identitate, va 
permite, în viitor, identificarea rapidă a titularului 
documentului de către sisteme informatice aparți
nând unor instituții sau autorități publice cu care 
cetățeanul vine în contact și va crea astfel posi
bilitatea reducerii timpului alocat de cetățean pentru 
rezolvarea problemelor sale.

Prețul cărții de identitate, de 23.500 lei, prin 
care se recuperează doar valoarea materiilor prime și 
serviciilor incluse în produs, va permite diminuarea 
efortului financiar al cetățeanului la primirea noului 
document, comparativ cu cel suportat la primirea 
buletinului de identitate actual, când se plătește pe 
lângă costul buletinului și costul fotografiilor color.

Acțiunea de înlocuire a buletinului de identitate 
actual pentru întreaga populație a țării în vârstă de 
peste 14 ani, cu carte de identitate, care potrivit H.G. 
nr. 112/1997 urmează a se finaliza în termen de 5 
ani, se va derula în două etape. In prima etapă, care se 
va încheia după demararea producerii și eliberării cărții 
de identitate în toate județele țării, vor primi cărți de 
identitate cetățenii care, în conformitate cu pre
vederile art. 16 din Legea nr. 105/1996 - privind

la Dobra, "Cuvântul liber" - cel moi citit ziar
De circa două luni de zile, Oficiul poștal Dobra 

aparține de OPRM Deva 2. Ca peste tot și oficiile 
poștale au avut de suferit în urma restructurării 
posturilor, factorii poștali fiind nevoiți să facă față 
unui volum mare de muncă. La ora actuală, la 
Oficiul poștal Dobra mai activează doar trei per
soane: dna Vălica Muntean (factor local), dna 
Zorica Marița (factor poștal în satele Lăpușnic și 
Stretea) și dna Lucia Pădureanu, oficiant spe
cialist. "Pe lângă prestațiile de bază specifice 

evidența populației și cartea de identitate, se află în 
următoarea situație: la împlinirea vârstei de 14 ani, la 
expirarea termenului de valabilitate, dacă s-au produs 
schimbări în statutul civil al persoanei (nume, pre
nume, părinți data și/sau locul nașterii), în cazul 
schimbării domiciliului, în cazul deteriorării, distru
gerii, pierderii sau furtului, când fotografia din actul 
de identitate nu mai corespunde cu fizionomia 
titularului și în cazul anulării, după care, progresiv, se 
va proceda la preschimbarea actualelor buletine de 
identitate cu termen de valabilitate neexpirat, în 
funcție de anul nașterii persoanelor.

Pe măsura instalării și punerii în funcțiune a 
echipamentului de producere a cărții de identitate și de 
preluare a datelor și imaginii persoanei, activitatea de 
eliberare a noului document va fi organizată la nivelul 
fiecărei formațiuni de evidență a populației pentru 
cetățenii care au domiciliul sau reședința în raza teri
torială de competență a acesteia.

Până la finalizarea acțiunii de preschimbare a 
buletinului de identitate cu cartea de identitate, la 
întreaga populație a țării, formațiunile de evidență a 
populației vor elibera în continuare buletine dc 
identitate, care rămân valabile.

Cartea de identitate se eliberează pe baza 
cererii scrise a persoanei sau a reprezentantului 
legal (în cazul minorilor sau persoanelor puse sub 
interdicție), a documentelor cu care face dovada 
numelui, stării civile, cetățeniei române, a domi
ciliului și, după caz, a situației militare și a vechiului 
document de identitate.

Pentru eliberarea cărții de identitate cetățeanul 
se prezintă la ghișeul formațiunii dc evidență a 
populației de la locul de domiciliu sau reședință unde, 
după completarea formularului cerere și predarea 
documentelor menționate pe "verso” formularului, 
precum și a chitanței CEC reprezentând costul cărții 
dc identitate, este îndrumat la stația de preluare a 
imaginii. După preluarea imaginii de către un lucră
tor specializat al formațiunii, cetățeanului i se 
comunică data la care se va prezenta pentru înmâ- 
narea documentului și restituirea actelor depuse.

Centrele de producere a cărții dc identitate sunt 
organizate, pentru Capitală, la Serviciul de evidență a 
populației - municipiul București, iar pentru celelalte 
județe la Serviciile județene de evidență a populației.

oficiilor poștale și cunoscute de toată lumea, ne
am diversificat activitatea. Astfel vindem o serie 
de lucruri, tot ce se distribuie prin rețeaua poștală 
în țară (ochelari de eclipsă, ciorapi, sucuri ș.a.). în 
cele trei localități pe care le deservim, presa 
centrală nu este la fel de solicitată ca cea locală. 
Iar ziarul local cel mai citit este "Cuvântul liber", la 
care am realizat 190 de abonamente”, mărturisea 
dna Lucia Pădureanu.

Cristina CÎNDA

t-----------------------Vineri
30 iulie

TVRI
9.30 Matineu de vacanță 

11.00 TVR Cluj-Napoca 
12.05 TVR lași 13.00 TVR Ti
mișoara 14.10 Santa Barba
ra (r) 15.00 Ecoturism 15.30 
Emisiune în limba germană 
17.00 De la lume adunate...
19.10 Sunset Beach (s, ep. 
499) 20.00 Jurnal. Meteo. 
Sport 21.00 Perdeaua de foc 
(f. Franța 1998) 22.35 Pla
neta Cinema

TVR 2
9.00 Lumină din lumină (r) 

9.40- Timpul Europei (r)
10.10 Limbi străine.

Spaniolă (r) 11.10 Miracole 
(r) 13.00 Rebelul (s, ep. 
104) 14.30 TVR Cluj-
Napoca 15.10 Limbi străine 
pentru copii. Italiană. En
gleză 15.35 Sailor Moon 
(d.a) 16.00 Grecia (s, ep. 
108) 16.45 Santa Barbara 
(s, ep. 924) 17.30 Tribuna 
partidelor parlamentare
19.10 Arhive românești 
19.40 Dreptul la adevăr 
20.20 Căsuța din prerie (s)
22.45 Ai grijă de Jo Jo (s) 
23.35 Conviețuiri

ANTENA!

7.10 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 10.50 Știri 11.00 
Moby Dick (f.aSUA1997, p. 
I) .13.00 Știrile amiezii 13.15 
Moby Dick (f.a. SUA 1997, p.

II) 15.00 Ape liniștite (s, ep. 
90) 16.00 Luz Maria (s, ep. 
61) 17.00 Știri 17.28
Leonela (s, ep. 107, 108) 
19.00 Observator 20.03 
Mesaj periculos (dramă 
SUA 1992) 21.45 Baywacht 
Nights (s, ep. 38) 22.30 
Observator

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 10.00 
Tânăr și neliniștit (r) 11.00 
Melrose Place (r) 11.45 
Mercenarii (r) 12.30 News 
Radio (s) 13.00 Știrile 
PRO TV 13.10 Nebun du
pă arme (r) 14.00 Monștrii 
(s) 15.05 Familia Bundy 
(s) 15.30 Ștrengărița (s, 
ep. 70) 16.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 17.00 Știrile 

PRO TV 17.40 Aripile 
pasiunii (s, ep. 47) 18.30 
Inimă de țigancă (s, ep. 
51) 19.30 Știrile PRO TV 
20.30 Corbul, îngerul ne
gru (s, ep. 18) 21.30 Shi
ning (horror, SUA 1997)
23.10 Millennium (s, ep. 
20)

ACASĂ
7.00-12.30 Filme și se

riale (reluări) 13.15 Maria 
(s) 14.00 Perry Mason: în 
apărarea tatălui (r) 16.00 
Preciosa (s, ep. 2) 17.00 
Celeste se întoarce (s) 
18.00 Dragoste și putere 
(s) 18.45 Căsuța poveș
tilor 19.30 Viața noastră 
(s) 20.15 înger sălbatic (s) 
21.15 Lanțurile iubirii (s, 
ep. 19) 22.10 Milady (s) 

23.00 O moarte suspectă 
(thriller SUA 1991)

PRIMAT/
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 Alegeți 
filmul! 21.30 Real TV 22.10 
Știri 22.30 Dincolo de stele 
(dramă SUA 1989) 0.30 
Revanșa (f.a. SUA 1986)

HB®
10.00 Nu poți uita trecutul 

(dramă SUA 1996) 1.1.30 Un 
admirator fanatic (dramă SUA 
1996) 13.30 Mizerabilii (dra
mă Franța ’95) 16.30 Răz-

---------------------------------------------- \ 
boiul fiarelor (s) 17.00 Dragi 
concetățeni (co. SUA 1996)
18.45 Zborul spre casă (f. p. 
copii SUA 1996) 20.30 Sânge 
fierbinte (dramă Spania 
1997) 22.15 Joc în doi (f.a. 
SUA 1997) 23.45 Jurnalul 
Pantofului Roșu (s, er.)

PRO TV - DEVA
06.10-06.50 Program comercial 

PRO TV Deva 06.50 - 07.00 Știri 
locale (r) 07.00-10.00“Bună dimi
neața, PRO TV e al tău!" (copro
ducție cu stațiile locale) 10.00-
10.45 Program comercial PRO TV 
Deva 17.00-17.30 Știrile PRO TV 
(coproducție) 00.05-00.15 Știri lo
cale

Redacția nu-și asumă mo
dificările ulterioare interve
nite în programele postu- 
rilcr TV.
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AVANCRONICA
FOTBALISTICĂ

Sâmbătă începe noua 
ediție a Campionatului divi
zionar de fotbal B și C, edi
ția 1999 - 2000, unde jude
țul nostru are două repre
zentante în Divizia B (Cor- 
vinul și Jiul) și nu mai puțin 
de șase în Divizia C (Mine
rul Certej, Cetate Deva, 
ASA Aurul Brad, Minerul 
Lupeni și Uricani, Parângul 
Lonea). Interesant, toate 
cele 4 divizionare de pe Va
lea Mureșului - Corvinul, 
Min. Certej, Aurul Brad, Ce
tate Deva, joacă în prima 
etapă în deplasare.

Corvinul pleacă chiar de 
azi spre Arad, unde va sus
ține primul său meci în noul 
campionat în compania 
echipei UTA. Hunedorenii 
s-au pregătit cu conștiincio
zitate pentru turul campio
natului. Antrenorul princi
pal V. Roșea a lucrat intens 
cu întregul lot, în meciurile 
de verificare utilizând pe 
toți jucătorii avuți la dispo
ziție. Este important să subli
niem că atât conducerea 
clubului, cât și antrenorul 
Roșea au decis să acorde o 
mare atenție promovării tine
rilor din propria pepinieră. 
Este vorba de juniorii Pascal,

Ogi^anu, Marincău, Muth, 
Schiau, Apostu, Sălăjan. Ei 
vor înlocui și câțiva jucători 
bine cunoscuți de la Corvi
nul - Sterean, Dinu, Păcu- 
raru, Procorodie, ce și-au 
manifestat dorința să plece 
la alte echipe, primii doi în 
Ungaria. Iată de ce, în pe
rioada de pregătire, cât și în 
meciurile de verificare s-a 
pus un accent deosebit pe 
constituirea unei echipe 
competitive formată din ju
cători bine apreciați, capa
bili să se mobilizeze în efortul 
general de creștere valorică 
a jocului, cu dorința vădită 
de a readuce pe simpatizan- 
ții Corvinului în tribunele 
stadionului. Sâmbătă nu va 
fi ușor pentru hunedoreni. 
Ei se duc să joace, să facă 
un meci bun. Suntem con
vinși că pe măsură ce echipa 
se va omogeniza, relațiile de 
joc se vor perfecționa, re
zultatele nu vor întârzia.

Minerul Certej joacă la 
Minaur Zlatna, Cetate Deva 
la Caromet Caransebeș, iar 
ASA Aurul Brad la Parângul 
Lonea. Le dorim să pășească 
cu dreptul în prima etapă a 
turului acestui campionat!

Sabin CERBU

Steaua se va bucura în continuare 

de sprijinul galeriei
înaintea meciului de la Ploiești, pieraut de steliști la un scor 

umilitor (4-1), conducerea clubului Steaua anunțase clubul 
ploieștean că nu va achita costul biletelor membrilor galeriei 
“Armata Ultra", întrucât la meciul anterior disputat la Ploiești 
aceștia au produs însemnate pagube și clubul nu este dispus să 
mai achite distrugerile provocate pe alte stadioane. Totuși 
suporterii s-au deplasat la Ploiești și pentru jocul mediocru al 
steliștilor, oamenii din conducerea clubului și antrenorul lenei au 
fost somați să-și dea demisia. La sediul clubului reprezentanți ai 
Stelei s-au întâlnit cu cei din rândurile suporterilor și după 
confruntări și discuții, Jean Pavel - liderul galeriei - a promis că vor 
susține echipa lor în confruntarea cu proaspăta promovată Rocar, 
dorind să uite cât mai repede eșecul răsunător de la Ploiești, 
remarcând că unii fotbaliști din lotul actual nu au ce căuta la 
Steaua.

Hunedoreni la Apulum Alba lulia
Romicâ Gabor a renunțat să antreneze pe Apulum Alba lulia, 

motivând că lotul pus la dispoziție de conducerea clubului ar fi 
prea “subțire". Echipa a fost preluată tot de un hunedorean, 
Octavian Cojocaru, care a fost mai insistent în primenirea garniturii 
de pe Mureș cu alți doi hunedoreni - Cireș și D. Dăscălescu. 
întrucât pentru apărătorul Cireș Astra cerea 10.000 de dolari 
(împrumut pentru un an), conducerea clubului n-a fost de acord și 
a trebuit să se mulțumească doar cu D. Dăscălescu, cedat de 
ploieșteni.

Silviu Lung antrenează portari din 

Janonia
Nu de mult, Silviu Lung, fostul mare portar (și la propriu și la 

figurat) al echipei reprezentative de fotbal a României, a încheiat 
un contract pe 6 luni cu un club profesionist din prima Ligă 
japoneză - Nagoya Grampus Eight, pentru a se ocupa de 
pregătirea portarilor de la juniori, tineret și seniori. Păi, dacă în țară 
toți l-au uitat! Și cei de la loturile naționale, și conducătorii celor 
mai cunoscute cluburi din București. E bine că măcar fiul său, Tibi 
Lung, se afirmă chiar de la echipa de la care a plecat tatăl său, 
campioana marii iubiri, Universitatea Craiova.

 /

Joc de-a șoarecele și pisica

Rapid - Skonto Riga
3-3

Rapid a continuat evolu
ția neconvingătoare din pri
ma etapă de campionat și 
în partida cu Skonto Riga 
din prima manșă a turului II 
preliminar al Ligii Campio
nilor. S-a văzut încă o dată 
.că Rapid nu și-a refăcut re
lațiile de joc, absența celor 
4 titulari plecați în străină
tate resimțindu-se din plin. 
Culmea, această lipsă de 
omogenitate s-a resimțit cel 
mai acut în apărare, com
partiment care altădată era 
punctul forte al echipei. în 
schimb, campioana Leto
niei a evoluat dezinvolt, ba- 
zându-se pe forță, apărare 
aglomerată și țâșniri uci
gătoare pe contraatac și le- 
a făcut zile grele alb 
vișiniilor.

Partida a fost un fel de 
joc de-a șoarecele și pisica 
în care oaspeții preluau 
conducerea, iar giuleștenii 
alergau după egalare.

în minutul 4 la o rapidă 
ieșire pe contraatac Ca- 
ladze a reușit deschiderea 
scorului: 0-1. în min. 15 
Barbu a reușit egalarea 

-executând excelent o lovi
tură liberă de la marginea 
careului: 1-1. Patru minute

mai târziu Rednic a șutat în 
bară, iar Barbu a ratat incre
dibil de la 3-4 metri cu poar
ta goală. în replică, la un alt 
contraatac, același Caladze 
speculează lejeritatea apă
rării rapidiste și înscrie: 1-2.

Muștruluiți la pauză de 
Mircea Lucescu, în repriza 
secundă campionii au ac
celerat puțin acțiunile de 
atac. După ce în min. 44 a 
șutat de la 20 m în bară, în 
min. 53 Schumacher a 
prins o ghiulea de la 25 m 
și 2-2. N-au trecut însă de
cât 7 minute și căpitanul 
oaspeților Astajfeves a fruc
tificat o centrare de pe 
dreapta a lui Mikolaps și 2- 
3. După 14 minute crunte 
pentru galeria vișinie, Lupu 
a centrat, iar Mutică a reluat 
cu capul în plasă stabilind 
scorul final: 3-3

Teoretic, la acest scor 
giuleștenii au foarte puține 
șanse de calificare. Dar du
pă cum a fost practic rapor
tul de forțe din teren, apre
ciem că rapidiștii au peste 
50 la sută șanse să se 
califice pentru turul III și să 
joace contra echipei lui Dan 
Petrescu - Chelsea Londra.

Ciprian MARiNUȚ

Programul turului Diviziei C, seria a IV-a, ediția 1999-2000
Etapa I (duminică, 1 august) Scor
Cuprom Abrud - West Petr. Arad
Telecom Arad - CFR Timișoara
Minerul Uricani - Metalurg. Cugir_______
Parângul Lonea - Aurul Brad___________
Telecom Timișoara - Gloria Reșița ._ ... 
Univ. Arad - Inter Arad_________________
Minaur Zlatna - Minerul Certej___ _______
Caromet Caransebeș-Cetate Dv. .
Minerul Lupeni - Electrica Timiș_________

Etapa a II-a (duminică, 8 august) Scor
West Petrom - Telecom Ar. _____________
CFR Timiș. - Min. Uricani ___________
Metalurg. Cugir - Parângul_____________
Aurul Brad - Univ. Arad_____  . ___j
Gloria Reșița - Minaur ZI. ....._____________
Inter Ar. - Telecom Timiș_______________
Minerul Certej - Caromet CS.___________
Cetate Deva - Min. Lupeni_______________
ElectricaTm.-Cuprom Ab._____________

Etapa a IIl a (duminică, 15 august) Scor
Cuprom Abrud - Cetate Deva.
Telecom Ar. - Electrica Tim_______ ______
Min. Uricani-West Petr. Ar.__ _ ________
Telecom Timiș. - Aurul Brad____________
Univ. Arad - Parângul Lonea .___________
Minaur Zlatna - Inter Arad______________
Caromet CS. - Gloria Reșița____________
Min. Lupeni - Min. Certej_________ ___ ___
CFR Timiș. - Metalurg. Cugir____________

Etapa a IV-a (duminică, 22 august) Scor
Parângul - Telecom Timiș__________ ____
West Petrom-CFR Timiș.______________
Metalurg. Cugir - Univ. Arad ____________
Aurul-Minaur Zlatna________ ____ _____
Gloria - Min. Lupeni_
Inter Ar. - Caromet CS._________________
Minerul Certej - Cuprom Ab.___________
Cetate Deva -Telecom Arad ____________
ElectricaTm. - Min. Uricani -

Etapa a V-a (duminică, 29 august) Scor
Cuprom Ab. - Gloria__________________
Telecom Ar. - Min. Certej ------------------
Minerul Uricani - Cetate Deva----------------
Telecom Timiș.-Univ. Arad ---- --------------
Minaur ZI. - Parângul__ __ _____________
Caromet CS. - Aurul___________________
Min.Lupeni-InterAr.
West Petrom - Met. Cugir-----------------------
CFRTimiș.-ElectricaTm. ---------------------

Etapa a Vl-a (duminică, 5 sept.) Scor
Parângul - Caromet CS. ________________
Univ. Arad- Minaur ZI.________________
Metalurg. Cugir - Telecom Timiș.
Aurul - Min. Lupeni------------------------------
Gloria-Telecom Ar.--------------- -----------
Inter Ar. - Cuprom Ab---------------- —
Min. Certej - Min. Uricani .......... --------
Cetate Deva-CFRTimiș........ .... .......
Electrica Tm-W.P. Arad _ _______________

Etapa a VIl-a (duminică, 12 sept.) Scor
Cuprom Ab. - Aurul_______ ____________
Telecom Arad-Inter Ar._______________
Min. Uricani - Gloria__________________
Minaur ZI. - Telecom Ar.______ _
Caromet CS. - Univ. Arad______ ________
Min. Lupeni - Parângul_________________
West Petrom - Cetate Deva_____________
CFRTimiș. - Min. Certej________________
ElectricaTm. - Metalurg. Cugir__________

Etapa a Vlll-a (duminică, 19 sept.) Scor
Parângul-Cuprom Ab.________________
Telecom Timiș. - Caromet CS.__________
Univ. Arad - Min. Lupeni_______________
Metalurgistul-MinaurZI. ______ ;______
Aurul - Telecom Arad__________________
Gloria - CFRTimiș.___________________
Inter Ar. - Min. Uricani _ _______________
Min. Certej - West Petrom---------------------
Cetate Deva- ElectricaTm.  

Etapa a IX-a (duminică, 26 sept.) Scor
Cuprom Ab. - Univ. Arad__ ____ ______  _
Telecom Arad - Parângul______________
Min. Uricani - Aurul____ __ ____ ._______
Caromet CS.-Minaur ZI._______________
Min.Lupeni-TelecomTimiș. _
West Petrom-Gloria----------------------------
CFRTimiș.-InterAr. __________________
Cetate Deva - Metalurg. Cugir-----------------
ElectricaTm. - Minerul Certej - ---------

Etapa a X-a (duminică, 3 oct.) Scor
Parângul - Min. Uricani______________ __
Telecom Timiș. - Cuprom Ab........... ..........
Univ. Arad-Telecom Ar._______________
Minaur Zlatna - Min. Lupeni-------------------
Metalurg. Cugir - Caromet CS.----------------
Aurul-CFRTimiș. ____________________
Gloria - ElectricaTm________________  ...
Inter Ar. - West Petrom —....-------------  ...
Minerul Certej - Cetate Deva _

Etapa a Xl-a (duminică, 10 oct.) Scor
Cuprom Ab. - Minaur ZI. .
Telecom Arad-Telecom Timiș. -
Min. Uricani - Univ. Arad —
Min. Lupeni - Caromet CS---- -------------------
West Petrom - Aurul-----------------------------
CFRTimiș. - Parângul------------------------ ---
Minerul Certej - Metalurg. Cugir — -----
Cetate Deva-Gloria-----------------------------
ElectricaTm. - Inter Ar. —------------------ --

Etapa a Xll-a (duminică, 17 oct.) Scor
Parângul - West Petrom________________
Telecom Timiș. - Min. Uricani__________
Univ.Arad-CFRTimiș. ________________
Minaur-Telecom Arad___ _ ___________
Caromet CS. - Cuprom Abrud___________
Metalurg. Cugir - Min. Lupeni___________
Aurul-ElectricaTm.__________________
Gloria - Min. Certej____________________
Inter Ar. - Cetate Deva_______________ _ _

Etapa a XII l-a (duminică, 24 oct.) Scor
Cuprom Ab. - Min. Lupeni______________
Telecom Ar. - Caromet Cs______________
Min. Uricani - Minaur ZI________________
West Petrom - Univ. Arad______ _______
CFRTimiș. - Telecom Timiș____________
Gloria - Metalurg. Cugir.
Min. Certej - Inter Ar.__________________
Cetate Deva - Aurul_________ ___________
ElectricaTm. - Parângul_________ —___

Etapa a XlV-a (miercuri, 27 oct.) Scor
Cuprom - Metalurg. Cugir______________
Parângul - Cetate Deva_________________
Telecom Timiș. - West Petrom__________
Univ. Arad - Electrica Tm__ ____________
Minaur -CFRTimiș______ :_____________
Caromet Cs. - Min. Uricani_____________
Min. Lupeni - Telecom Ar_______________
Aurul - Minerul Certej_________________
Inter Ar. - Gloria Reșița________________

Etapa a XV-a (duminică, 31 oct.) Scor
Telecom Ar. - Cuprom Abrud___________
Min. Uricani - Min. Lupeni______________
West Petrom - Minaur ZI._______________
CFR Timiș. - Caromet Cs.______________
Metalurg. - Inter Ar.___________________
Gloria-Aurul______________________ _
Min. Certej - Parângul_________________
Cetate Deva - Univ. Arad_______________
ElectricaTm. - Telecom Timiș__________

Etapa a XVI-a (duminică, 7 nov.) Scor
Cuprom Abrud - Min. Uricani__________
Telecom Ar. - Metalurg. Cugir___________
Parângul - Gloria Reșița_______________
Telecom Timiș. - Cetate Deva___________
Univ. Arad - Minerul Certej—________
Minaur ZI. - ElectricaTm..............................
Caromet Cs. - West Petrom______ __ ___
Min. Lupeni - CFRTimiș________________
Aurul - Inter___________________ ___

Etapa a XVI l-a (duminică, 14 nov.) Scor
Min. Uricani - Telecom Ar.________ _ ___
West Petrom - Min. Lupeni--------------------
CFR Timiș. - Cuprom Abrud
Metalurg. Cugir - Aurul Brad —.—---------
Gloria Reșița - Univ. Arad----------------------
Inter Ar. - Parângul------------- - --------------
Minerul Certej - Telecom Timișoara 
Cetate Deva - Minaur ZI_________________
ElectricaTm. - Caromet Cs_____________
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“Avem noroc cu marile societăți

r

comerciale de pe teritoriul comunei"
Având în componența sa 

doar patru sate, comuna Băcia 
este una dintre cele mai mici din 
județul nostru. Apropierea de Si- 
meria și de Călan a făcut însă 
din Băcia un loc interesant din 
punct de vedere economic și 
investilional, mai multe firme 
pornind aici afaceri foarte pro
fitabile. Acest aspect și-a pus 
decisiv amprenta pe dezvoltarea 
economică și socială a comunei.

Rep.: - Die primar, care 
sunt problemele actuale cu care 
se confruntă comuna Băcia?

C.F.: - Vedeți dumneavoas
tră, comuna aceasta are foarte 
mult de câștigat datorită apro
pierii sale față de câteva orașe 
importante din județ. Dacă 
Simeria și Călan sunt situate în 
imediata apropiere, nici capitala 
județului, municipiul Deva, nu 
este foarte departe. Din acest mo
tiv mai multe societăți comerciale 
au decis să vină și să pornească 
diverse afaceri aici.

Rep.: - Teoretic ceea ce 
spuneți sună foarte bine, însă 
cum s-a materializat practic 
afluxul investițional?

*
Alunecările de

teren de ta Totia

Pun în
pericol

magistrala de
saz

în urmă cu doi ani din ca
uza infiltrațiilor apei și a plo
ilor abundente a avut loc o 
puternică alunecare de teren 
a dealului din satul Totia. 
Atunci autoritățile au promis 
alocarea unei sume de 
300.000 de euro pentru refa
cerea distrugerilor produse 
de calamitate și pentru exe
cutarea unor lucrări de con
solidare a dealului. Dar deși 
Primăria Băcia a făcut toate 
demersurile necesare atât la 
Consiliul județean și Prefec
tură cât și la Senat și Guvern 
banii promiși nu s-au primit 
nici până în ziua de azi. 
Constantin Florea, primarul 
comunei, ne spunea: "Am 
apelat insistent la toate fo
rurile competente, dar n-am 
primit nici un leu, banii fie ne- 
venind de la Banca Mondială, 
fie pierzându-se undeva pe 
drum. Mai grav este faptul că 
neefectuarea respectivelor 
lucrări de consolidare coro
borate cu ploile abundente 
din ultima vreme au înrăutățit 
situația, dealul continuându- 
și deplasarea. Astfel există 
posibilitatea de a fi afectată 
magistrala de gaz Vest 2 - 
Vest 3 care merge la Timi
șoara. Apa sapă deja la unul 
din stâlpii de susținere ai ma
gistralei astfel că există pe
ricolul de surpare a acesteia. 
Dacă nu se intervine cât mai 
curând pentru captarea iz
voarelor și consolidarea dea
lului și a malurilor râului Strei 
s-ar putea produce pagube 
însemnate."

Sperăm ca având vii în 
memorie nefericitele întâm
plări de la Râu Mare Retezat, 
autoritățile să găsească de 
cuviință să intervină pentru 
remedierea acestei situații 

k periculoase.

C.F.: - Cele mai mari firme 
dacă le pot numi așa prezente 
aici sunt CFR-ul, Sartex ’96 și 
Unitatea militară. Ele contribuie 
cu acea cotă de 35% din impo
zitele pe salarii, precum și prin 
taxele și impozitele pe clădiri, la 

- dialog cu Constantin Florea, primarul comunei Băcia -
rotunjirea bugetului local. Pe lân
gă acești adevărați coloși, în co
muna Băcia își desfășoară activi
tatea peste 30 de societăți pri
vate, care au ca principal dome
niu de activitate comerțul și ser
viciile.

Rep.: - Fiindcă ați amintit de 
buget, spuneți-mi dacă bugetul 
local este îndeajuns de mare pen
tru a satisface nevoile comunei 
în acest an.

C.F.: - Bugetul nostru din 
acest an nu este unul foarte mic, 
dar nici prea mare. Noi am cal
culat un buget de aproape l mili
ard de lei, de la stat primind doar 
50 de milioane pentru drumuri. 
Oricum, noi sperăm să putem

X
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Farmacie veterinară
La inițiativa primarului 

Constantin Florea, în comuna 
Băcia se va inaugura o far
macie veterinară. Se încear
că astfel ajutorarea crescă
torilor de animale locali, ei 
fiind scutiți de drumurile într- 
unul din orașele din 
apropiere.

Ajutoare sociale la zi
Conform afirmațiilor dlui 

viceprimar losif labotinschi, în 
comuna Băcia sunt înregis
trați 14 asistați social, ajutoa
rele sociale pentru aceștia 
fiind plătite la zi. Din cei 1750 
de locuitori ai comunei doar 
100 sunt șomeri, situație 
care însă se poate modifica

£
£

A

La Petreni, 

OAMENII ACUZA CIOBANUL CA LE 
DISTRUGE CULTURILE

Creșterea animalelor și valorificarea produselor pe care le 
obțin de la acestea constituie o importantă sursă de venit pentru 
oamenii din satele comunei Băcia. Dar păstorirea celor 301 
bovine, 1553 ovine și 867 porcine existente la ora actuală în 
gospodăriile oamenilor presupune pe lângă atenție și muncă și 
asigurarea unor locuri de pășunat corespunzătoare și a unor 
culturi de plante furajere care să asigure hrana animalelor în 
sezonul rece. în acest sens oamenii din Băcia s-au dovedit 
foarte gospodari. Pavel Petrovici, zootehnist la Camera agricolă, 
ne spunea că în luna martie a fiecărui an cele 540 de ha de 
pășune se curăță și se fertilizează natural prin târlire. De 
asemenea, după cum ne spunea inginerul agronom loan 
Lăpușan, există suprafețe însemnate cultivate cu porumb, 
lucernă, sfeclă și alte plante furajere.

în Petreni acest echilibru gospodăresc pare a fi pus în pericol 
de ciobanul satului - Simion Suciu. Oamenii spun că, deși s-a 
stabilit cu precizie suprafața de pășune unde poate păstori oile, 
ciobanul intră cu ele și pe alte pășuni sau chiar în unele culturi 
distrugându-le. în acest sens peste 70 de oameni din sat au 
semnat o plângere pe care au depus-o la Postul de Poliție Băcia, 
solicitând intervenția organelor statului pentru rezolvarea situației. 
Dar după cum ne-a informat serg. maj. Dragoș Socaciu de la Poliția 
Băcia, "ciobanul Simion Suciu a dat o declarație în care nu 
recunoaște învinuirile care i se aduc, spunând că în cazul în care 
se va dovedi că el este vinovat este de acord să fie tras la 
răspundere.” în consecință, polițiștii le-au spus oamenilor că 
"acuzațiile care i se aduc ciobanului sunt greu de dovedit pentru 
că nu s-au depus plângeri la timp, iar de atunci și până acum 
culturile s-au regenerat, și că tulburarea în posesie e mai de 
grabă de competența Judecătoriei decât a Poliției.”

Nemulțumiți de acest răspuns mai mulți oameni au amenințat 
că "dacă Poliția nu face legea apăi punem noi păru pe el de-i 
trece pofta să mai intre în culturile noastre.”

Sperăm totuși ca Poliția și Primăria să intervină în acest 
conflict, iar lucrurile să se rezolve în mod pașnic.

duce la bun sfârșit proiectele inves- 
tiționale din acest an, în așa fel 
încât să ne încadrăm în limitele 
bugetare.

Rep.: - Care sunt proiectele 
de investiții?

C.F.: - Cel mai mare proiect 

aflat în derulare este cel de intro
ducere a apei potabile în comună. 
Vor fi finalizate lucrările în satele 
Băcia și Petreni, ele fiind executate 
de către Sartex Băcia. Costul in
tegral al acestor lucrări este su
portat de la bugetul de stat, însă 
din cele 1,7 mid. lei cât trebuiau să 
fie virați, dc-abia am primit 100 
de milioane. Investiția a început în 
decembrie anul trecut, fiind reali
zată în proporție de 60%. Din pă
cate nu a fost posibilă concreti
zarea investiției de introducere a 
canalizării odată cu apa curentă, ea 
fiind mult mai costisitoare. Vreau 
să vă spun însă că pentru anumite 
investiții mai mici, cum ar fi asfal
tarea unor drumuri, am beneficiat 

dramatic în cazul închiderii 
Combinatului de la Călan.

O nouă biserică
în satul Tâmpa din co

muna Băcia se lucrează in
tens pentru finalizarea con
strucției noii biserici. Reali
zată în totalitate cu fonduri 
provenite de la săteni, bise
rica va fi sfințită la jumătatea 
lunii septembrie.

Veterinarii sunt 
mulțumiți 

în comuna Băcia își des
fășoară activitatea un medic 
și doi tehnicieni veterinari, ei 
fiind preluați conform legi
slației de către primărie. Spre 
deosebire de alte comune 

f

j

de un ajutor din partea firmei 
Sartex și în acest context pot 
spune că avem mare noroc cu 
societățile comerciale de pe teri
toriul comunei.

Rep.: ■ - Care este cea mai 
mare nereușită a dumneavoastră 
ca primar?

C.F.: - Cred că cea mai 
mare nereușită este canalizarea, 
investiție pe care nu am putut-o 
concretiza.

Rep.: - Dar cea mai mare 
reușită?

C.F.: - Categoric, cea mai 
mare_reușită este introducerea 
acum cinci ani a gazului'metan în 
satele comunei.

Rep.: - Ce proiecte de 
viitor aveți?

C.F.: - în primul rând rezol
varea problemei canalizării, apoi 
repararea drumului între Băcia și 
Petreni, precum și a celui între 
Totia și Simeria Veche. De ase
menea, dorim să instalăm o cen
trală telefonică în Totia și să o 
extindem pe cea existentă aici în 
centrul de comună.

Rep.: - Die primar vă mul
țumim.

hunedorene, la Băcia au fost 
nu doar preluați medicii vete
rinari de către primărie, lor 
asigurându-li-se plata sala
riilor cu toate sporurile cu
venite. Așadar, aici medicii 
veterinari sunt mulțumiți.

Poștaș harnic
Doamna poștaș Aurica 

Trif deservește satele Băcia 
și Petreni, cu cele 106 abo
namente la “Cuvântul liber", 
fiind una dintre cele mai har
nice. Doamna Trif ne-a măr
turisit că este poștaș de 11 
ani de zile, în tot acest timp 
străduindu-se să promoveze 
cotidianul nostru și să 
crească numărul de abo
namente.

Recolte bune 
dar... nevândute

Locuitorii satelor comunei 
Băcia au luat foarte în serios 
munca pământului, astfel că din 
cele 1441 ha teren arabil foar
te puțin a rămas nelucrat. în 
plus, după cum aprecia ing. 
agronom loan Lăpușan, lucră
rile care s-au efețtuat au fost 
de calitate astfel că recoltele 
care s-au obținut au fost des
tul de bune. La grâu care s-a 
recoltat deja de pe 65 la sută 
din suprafața cultivată s-a 
obținut o producție medie de 
3100 kg la ha, iar la orzoaică 
care s-a recoltat de pe 60 la 
sută din suprafață s-a realizat 
o producție de 2100 kg/ha. Din 
păcate, tot ce s-a recoltat pâ
nă acum se află în hambarele 
oamenilor, agricultorii aștep
tând un preț mai bun pentru 
vânzarea producției, întrucât 
actualul preț nu acoperă nici 
măcar banii investiți în sămânță 
și lucrările agricole, ca să nu 
mai vorbim de munca 
oamenilor.

Pregătiri pentru 
noul an școlar 

Membrii Consiliului local 
Băcia au alocat la împărțirea 
bugetului 260 de milioane pen
tru școlile comunei. Din acești 
bani la școala din Băcia au fost 
executate reparații la acoperiș, 
la sala de sport, montându-se 
de asemenea și gard împrej
muitor. Constantin Florea, pri-

Pentru că va trebui să plătească 
consultația

■■ y. -

Dispensarul medical 
uman al comunei Băc^a a 
fost prins, alături de alte 
patru dispensare din ju
deț, în programul de rea
bilitare prin Banca Mon
dială. Atâta vreme cât lu

POPULAȚIA VA APELA 
MAI PUȚIN LA MEDIC

crările de renovare și repa
rare s-au derulat sub ad
ministrarea Primăriei Bă
cia s-a făcut treabă seri
oasă, dar de când s-a tre
cut sub tutela Ministerului 
Sănătății lucrurile s-au îm
potmolit. Astfel în prezent 
activitatea de consultații 
se desfășoară într-un ca
binet neîncăpător (3x3 
metri probabil) și impro
priu tratamentelor, în vre
me ce cabinetele noi aș
teaptă să fie finalizate. To
tuși, cei doi medici care 
lucrează aici speră ca în 
cursul lunii august să se 
mute în casă nouă unde 
sunt și condiții corespun
zătoare, pentru derularea 
actului medical.

Dr. Adrian Rațiu ne 
spunea că în ceea ce pri
vește demararea progra
mului de reformă lucrurile 
stau destul de bine. "Nu 
cred că mai sunt oameni în 
comună care să nu se fi în
scris pe listele de pacienți 
ale medicului de familie. 
Ba mai mult avem înscriși 
chiar și pacienți din satul 
Batiz care deși nu aparține 
de noi e mai aproape de 
Băcia decât de Călan. Ast
fel am definitivat listele, 

^suntem în computerele

mărul comunei, ne spunea că 
până la începerea noului an șco
lar la toate școlile de pe raza 
comunei se vor executa lucrări 
de reparații, zugrăveli și igieni
zări. De asemenea, pentru repa
rarea căminelor culturale s-au 
alocat 20 milioane lei, primul care 
a intrat pe mâna constructorilor 
fiind căminul din satul Tâmpa.

Sartex și sporul 
natural al 
populației 

începerea în 1996 a activită
ții firmei Sartex pe teritoriul co
munei Băcia a avut numeroase 
efecte benefice. în primul rând 
bugetul local s-a îmbogățit cu 
impozitele atrase de la această 
societate, apoi a scăzut rata șo
majului, mulți oameni din Băcia 
găsindu-și locuri de muncă la 
Sartex. Un alt efect benefic al 
venirii firmei Sartex în Băcia a 
fost sesizat de unul din medicii 
comunei, dr. Adrian Rațiu. 
"Având de lucru aici din 1996 
tinerii n-au mai părăsit comuna, 
astfel că deja în acest an natali
tatea depășește mortalitatea, 
sporul natural al populației la 
nivelul comunei fiind în sfârșit 
pozitiv."

Oameni liniștiți
Serg. major Dragoș Socaciu 

de la Poliția Băcia ne relata că 
pe raza comunei nu sunt scan
daluri ori stări conflictuale, oa
menii fiind foarte liniștiți și la 
locul lor. Ocazional apar mărunte 

Casei de Asigurări Sociale 
de Sănătate și așteptăm ca 
cei de acolo.să dea sem
nalul aplicării noului 
sistem."

în legătură cu reforma 
sanitară și cu instituția me- 

dicului de familie dl dr. 
Adrian Rațiu nu s-a decla
rat prea optimist. “Perso
nal cred că în primii ani 
sistemul o să meargă des
tul de greu. Noi medicii o 
să ne desfășurăm activita
tea, dar oamenii nu prea 
au bani să-și plătească 
contribuția la Casa de 
Asigurări Sociale de Sănă
tate. Astfel, pentru că va 
trebui să plătească con
sultația, o mare parte a 
populației va apela mai 
puțin la medic, solicitând 
intervenții și tratamente 
doar în cazurile complica
te, pentru cele considerate 
ușoare - răceli, gripă, gu
turai etc - doftoricindu-se 
pe cont propriu. Apoi, au
tofinanțarea medicului de 
familie și dotarea cabine
telor constituie în actualele 
condiții economice pro
bleme deosebit de spi
noase. Nu s-a semnat 
încă contractul cadru cu 
casa de asigurări, iar Gu
vernul nu a avut în vedere 
deschiderea unor linii de 
credit cu o dobândă re
dusă, astfel că nu ștîm 
dacă măcar pentru început 
noul sistem "sanitar privat” 
va duce la o creștere a ca
lității actului medical".

Pagină realizată de
Ciprian MARINUT, Andrei NiSTOR

furturi de prin gospodării co
mise în special de "țiganii vo
iajori", iar o infracțiune ceva 
mai gravă (tâlhărie) nu s-a mai 
comis din luna ianuarie.

Casă de copii 
particulară 
Comuna Băcia este atrac

tivă nu doar pentru marii inves
titori dornici să vină aici și să 
demareze diverse afaceri, ci și 
pentru un alt fel de investitori, 
aceia care vor să vină în aju
torul celor pe care soarta nu i- 
a fericit cu prea mult noroc. 
Așa după cum ne spunea dl 
primar Constantin Florea, de 
curând au venit în comună re
prezentanții unei organizații 
umanitare care dorește să 
pună bazele unei case de co
pii. Este vorba despre fundația 
româno-germană "Ajutați co
piii”, reprezentanții acesteia 
cumpărând deja două case în 
Băcia pentru a dovedi că au 
intenții serioase. Cele două 
case vor fi reamenajate în așa 
fel încât să asigure tot con
fortul pentru 30 de copii orfani, 
în perspectivă se are în vedere 
cumpărarea și reamenajarea 
unei a treia case, astfel încât 
să crească și numărul de copii 
ce pot fi găzduiți. Tot pentru 
planurile de viitor ale fundației 
se numără și amenajarea unui 
mic sat de vacanță pe malul 
Streiului, prin construirea unor 
căsuțe și a unor locuri de 
joacă unde să poată fi duși 
orfanii.
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Carmen Demea
Repere 

bibliografice
Poeta Carmen Demea 

s-a născut la data de 8 iulie 
1959, în Hunedoara. A de
butat ca elevă, copilă 
aproape, la vârsta de 14 
ani, cu poezii în revista “Tri
buna” din Cluj.

A colaborat, tot cu versuri, 
la reviste literare de prestigiu: 
“România literară", “Orizont" 
Timișoara, ”Transilvania”-Si- 
biu, “Arhipelag”- Deva, “Ca
riatide” - Hunedoara, unde a 
fost redactor, iar în Germania 
la “Observator" și 
“Archenoah” din Munchen.

Ca elevă a participat la 
unele ședințe și a citit poe
zii în cadrul cenaclului stu

dențesc din București, “Ce
naclul de luni", condus de 
dl. prof. N. Manolescu, unde

a fost apreciată, alături de 
valori ale literaturii tinere 
contemporane.

' arii tiu c/iedrii
Se întâmplă să venim prea târziu în cuvinte 

să venim pe jos de departe 

ca pentru o taină 

unii după alții în vânt 

spre singurul luminiș 

care le păstrează 

se poate spune că ne este dat să trăim clipa 

când acolo 

se aude numai tropotul tărăgănat 

al cuvintelor părăsite 

încă de la sosirea mea aici 

în care nu deslușesc 

decât o amenințare recunoscută 

alături de eforturile mele 

pe care și le poate închipui cineva.

tai ti/ ha
Ne întâlnim statornic 

cu zâmbetul stelei deasupra nopții 

în calendare zbaterea fâțișâ a luminii 

înșerpuitâ pe străzi și prin copaci 
coboară în adâncuri de ființă 

cu sunetul sur al căderii 

întâmplarea face să fim mereu acolo oriunde 

prin altarele lumii 

cu pumnii strânși 
deasupra și dedesubtul nostru 

întunericul poate să coboare oricând 

pe acest piedestal de zboruri mărginite.

<• rfaforifcufl
Nimeni nu se mai întoarce de peste noapte 

ca și cum de acolo s-ar pleca numai cântând 

cineva a ocolit grămada de fum 

aruncată peste șoapte 

am văzut prietenul nu te așteaptă 

când dai vina pe viață 

ar trebui să fie un cerc 

să ne strângă sudoarea pe frunte 

numărați am pleca iar în noapte 

să ne aducem de acolo punctele de vedere 

într-o cutie cu etichetă de crin.

"...poeta Carmen Demea, de la debutul ei publicistic din 1974, dinrevista "Tribuna", s-a remarcat în 
peisajul nostru literar, printr-o prezență discretă, refractară oricărei forme de aliniere în corul dezonorant al 
poeților de ogradă (și nu de curte, căci curtea presupune totuși o ținută, un stil...) Fără a-și forța deci debutul 
prin concesii care i-ar fi facilitat apariția, dar i-ar fi lezat demnitatea, Carmen Demea a avut răbdarea și 
înțelepciunea să aștepte un ceas mai prielnic care, iată, a venit. A fost un răstimp fertil de-a lungul căruia a 
avut răgazul nu numai să scrie liberă de orice servituți, ci și să selecteze. Ceea ce a și făcut cu maximă 
neîndurare față de sine însăși, după cum o dovedește cartea de debut alcătuită dintr-o suită de poeme atât de 
egale între ele ca nivel valoric. Nu putem sesiza în sumarul acestei cărți nici o discordanță, nici o disonanță, 
nici o "umplutură". Este al doilea motiv prin care ROUĂ DIN NOI reține atenția. Aspirația poetei - sugerată 
încă din titlu - este de a da expresie acelei purități interioare, intime și secrete, pe care o ocrotim (când știm s- 
o facem) dincolo de orice conjuncturi sau determinări exterioare. Ușor hermetizantă, fără a deveni însă 
ezoterică, poezia aceasta se realizează printr-o tonalitate gravă cu discrete accente elegiace. Discrete, pentru 
că poeta, poate dintr-un reflex al pudorii, își cenzurează în permanență emoția de teama alunecării în 
desuetudine. E o teamă justificată doar pănă la un punct, care a dus însă la efecte benefice asupra conciziei 
obținute printr-o artizanală, migăloasă zăbavă asupra cuvântului.

ROUĂ DIN NOI reprezintă un debut care confirmă în mod pregnant evoluția calmă și laborioasă 
a unei poete cu o lucidă și inflexibilă conștiință artistică ".

Radu C/OBANU

A avut privilegiul rar de a- 
I cunoaște și a-i citi poeziile 
lui Nichita Stănescu, pe care 
îl vizita.

A fost tradusă în limba 
germană și publicată în mai 
multe numere ale revistei 
“Archenoah" din Munchen. A 
participat la emisiuni de radio 
și tv. și este coautoarea unui 
film tv. despre poeta și sa
vanta indiană din Calcutta, 
Amita Bhose. Este mențio
nată în mai multe cărți care 
au apărut la Munchen.

A debutat editorial în 
1990 la Munchen cu placheta 
de versuri “Rouă din noi” la 
“Radu Bărbulescu Verlag". 
Cartea a fost lansată în ca
pitala Bavariei, imediat după 
apariție, în cadrul cenaclului 
“Apoziția", condus illo tem
pore de George Ciorănescu, 
personalitate marcantă a exi
lului românesc. Cu acest pri
lej a citit din versurile poetei 
actorul Ștefan Pisoschi, cu

S-a întâmplat să fie aproape de cer 

acolo unde cu degete de lumină 

nesfârșitul înaripat 

e o mare de cuvinte neanunțate 

albastru descătușat de miresme 

spălate într-o mare de vis.

Până la visare

scara în spirală a somnului prelung 

urcată cu degetele 

cu genunchii

cu limbile tăcute ale ceasului din noi 

coborâți fără grabă 

metroul așteaptă 

nu pleacă nicicând fârâ noi 

e o ducere reciprocă 

o aducere înapoi 

lângă scara de sticlă 

diafan și greoi 

se urnesc tăcute 

limbile ceasului înapoi.

îmi fixez punctul 

nu de sprijin 

ci un punct oarecare j>e hârtie 

mă duc înaintea lui 

nimic
mă duc de-a dreapta lui 

și acolo cuvintele mă amușină 

și-mi surâd prietenos 

le iau unduitoare 

și le strivesc frumos 

ca în ierbare cu pagini de sticlă 

aripi de fluturi 

cu etichetele pe dos.

7r// jhriiiă
M-ai crescut frumos 

la gura poemului tău

noscutul crainic de la pos
turile de radio “Europa 
liberă”. Editura “Helicon” 
din Timișoara i-a publicat în 
primăvara acestui an cartea 
de versuri “Verb și flacără”.

Carmen Demea s-a 
stins prematur din viață, la 
data de 12 iulie 1999, la o 
vârstă când talentul ei deo
sebit mai avea multe de 
spus.

Verbul ei a ars ca o fla
cără, într-adevăr, ca și viața 
sa, dezrădăcinată de o 
boală necruțătoare, pe 
care a purtat-o în sine cu 
un stoicism uluitor și auto
ironie.

A fost o ființă mândră 
și liberă, exemplar de 
umanitate rar întâlnită, 
dotată cu o sensibilitate 
și inteligență sclipitoare.

Mi-a fost companion de 
viață și poezie desăvârșit.

!v MARTINOVICI

ca o haită de lupi 

te-am vânat 
vânător tu mi-ai fost 

înmiit 
din păduri și din ape de lut 

am venit 
in bătaia puștii tale cu flori 

vânător și vânat 

îmblânzind un târâm 

înghețat.

toa/e fui flobt
Eram cântecul 

eram zborul 

întrerupt 
brusc toate au devenit 

de neconceput

Suntem nespus de fericiți 

până peste poate 

ne putem privi incâ în ochi 

dar nu foarte departe 

urmăriți drumul acesta pervers 

continuare există în șoapte 

ca în frunzele moarte 

și suntem departe 

în noapte?
suntem nespus de fericiți 

în cealaltă realitate.

7e wijffif

XXX 
ăsta e cerul 

și e pământul 

seamănă cu mintea mea 

e verde

XXX 
aleargă spiritul 

peste pajiștile verzi 

inroșindu-le

A dul poetic al autoa

rei cuprinde, așa cum ne-au 
convins versurile de față, un 
registru grav suprapus unei 
vitalități fremătătoare și unei 
sensibilități reprimate cu as
prime pentru a evita căderea 
în desuet și deja-vu. Caligra
fia poemelor este economică, 
concisă, lăsând să se între
vadă travaliul atent asupra 
textului și izvorul secret al 
inspirației. Un respect aproa
pe sacru pentru verb, pentru 
cuvânt, iese la suprafață 
aproape pretutindeni în vo
lum "

Radu BĂRBULESCU

ZĂBAVĂ PENTBU

POEZIE
Autorul cărții de față este 

un poet care nu a spulberat 
tipare pentru a-și demonstra 
vitalitatea creatoare sau re- 
voluționaritatea în poezia ro
mână actuală. Așa cum au fă
cut unii-alții, doritori să "rupă 
gura târgului” cu modalități de . 
expresie poetice noi - spu
neau ei - sau mărșăluind sub 
blazoane oblăduitoare, precum 
celebra "origine sănătoasă". 
Cei mai mulți au căzut sub po
vara propriilor idealuri neîmpli
nite, datorită și vremurilor, dar 
și lor înșiși, pentru că pătura le 
era prea scurtă, iar ambițiile Mircea PETEAN: LASĂ-MI, DOAMNE, ZĂBAVA! Editura Echinox,Cluj Napoca
prea mari și lipsite de suportul 
unei culturi măcar pe măsura 
talentului pe care mai mult îl 
trâmbițau decât îl justificau 
prin acte de creație valoroase. 
Cel puțin din câte știu, Mircea 
Petean nu face parte din nici 
una din aceste categorii - spre 
binele său, poate... Și înclin să 
cred că prezenta carte, cu un 
titlu cam mistic, nu mă contra
zice. Aceasta și pentru că 
autorul este un om cu picioa
rele pe pământ, un creator lu
cid, conștient că poezia nu e 
un fel de predică în pustiu, ci 
un produs necesar pentru ilu
minarea minții și sufletului, 
chiar dacă personajele liricii 
sale par, uneori, cam ciudate: 
“Făcea calcule într-un păr în 
mijlocul curții/ printre ciori gra
uri și porumbei sălbatici// pri
măvara și toamna/ frunzele 
fiind rare sau numai visate// el 
era un spânzurat extrem de 
grav/ ajuns, cu trecerea vremii 
prezență extrem de familiară//” 
(OMUL DIN PĂR, p.22). Privin- 
du-și materia poetică cu sim
patie și înțelegere din per
spectiva imperturbabilei treceri 
a timpului, poetul se trădează 
în trăiri sentimentale adânci, pe 
care le redă în versuri de-o 
simplitate dezarmantă: "a aș
teptat-/ ca să moară-/ înflo
rirea pomilor// soția gătea spă
la mătura cârpea/ ca de obicei/ 
mai mult/ își râdea în barbă de 
"filosofii" cu ale lor presimțiri// 
îngenuncheat/ cu fața spre 
munte/ în straie noi/ își trecuse 

k viața într-un zâmbet//" (MOAR

Scriitorul Ștefan Aufiustin Doinaș a primit 
titlul de Cavaler al Artelor și Literelor
Scriitorul Ștefan Augustin 

Doinaș a primit recent titlul de 
Cavaler al Artelor și Literelor 
din partea guvernului francez, 
în cadrul unei ceremonii care a 
avut loc la Ambasada Franței 
la București.

“Cred că acordarea aces
tui titlu este recunoașterea 
eforturilor pe care le-am depus 
de-a lungul vieții pentru a 
transpune în română poeziile 
celebre ale marilor autori fran
cezi”, a declarat pentru 
MEDIAFAX poetul și traducă
torul. “în ultima vreme am tradus 
și din opera lui Michel Petuy, 
care mi-a făcut cinstea de a fi 
prezent la ceremonia de înmâ- 
nare a titlului", a spus Doinaș.

în această toamnă, la cea 
de-a 250-a aniversare J.F. 
Goethe, Editura Univers va 
lansa o selecție de o sută de 
poezii, în traducerea lui Ștefan 
Augustin Doinaș. El lucrează în 
prezent la o ediție completă a 
operelor lui Mallarme.

Este autor a 13 volume de 
poezie, cinci de critică literară, 
două de literatură pentru copii 

TEA BĂTRÂNULUI, p.27). în
tâlnim la Mircea Petean o anu
mită apetență pentru peisajul 
existențial cenușiu, fără a alu
neca, din fericire pentru el, în 
spațiile tenebroase ale nepu
tinței în fața sorții. El reușește 
să trăiască asemenea mo
mente cu destulă detașare, 
ceea ce nu înseamnă că eul 
său - al artistului, mai ales - nu 
suferă îndeajuns. în SEMNE 
(p.34), poezie dedicată lui Au
rel Dumitrașcu (poet de mare 
talent, plecat dintre noi atât de 
tânăr!, n.D.H.), fără să devină 
patetic, Petean notează ver

suri de mare simțire, memora
bile: “în țintirim/ multe femei// 
câțiva bărbați/ o droaie de co
pii/ coșuri pline cu de-ale gurii/ 
și noi - o ceată de poeți încă 
tineri/ la căpătâiul celui mai bun 
dintre noi/ plecat pentru tot
deauna nu se știe.unde în mij
locul vieții// (...) ca pentru a ne 
dezțnetici parcă a tunat din 
senin/ și lumina s-a prefăcut 
în vibrație pură/ iar noi am de
venit, biete lumânări/ stinse de 
suflul miracolului//". Intervine 
aici, după cum se poate ob
serva, legătura omului/pămân- 
teanului cu elementele cos
mice, între care misticul ocupă 
un loc privilegiat... O altă latură 
a poeziei din acest volum o 
constituie socialul, nu de pu
ține ori îmbrăcat fie în broderii 
hilare, fie într-o satiră la care 
și umorul ia parte: "suspușii 
dezgroapă o mitologie locală/ 
sau se întrec omagiindu-l pe 
cel mai hrăpăreț dintre ei/ o 
mustața lui căzută/ pe-oala 
surâsului/ prezidențial (...)” (Șl 
UITE-AȘA O ȚINEM TOT ÎNTR- 
UN CONSENS, p. 76), sau : 
’'unul behăie altul sughițe/ 
unul screme altul tușește unul 
se scarpină altul strănută/ 
unul zbiară altul scurmă-n na
ră/ unul expune principii” 
(VERTIJ, p.78). Să nu închei 
aceste notații fără a mai spu
ne că există și destul material 
de umplutură, însă cartea se 
citește cel puțin cu interes, 
deci merită...

Dumitru HURUBĂ

și a 15 volume de traduceri (po
ezii, proză, teatru) din limbile 
franceză, germană, italiană, 
spaniolă, maghiară, sârbă, slo
venă, polonă, bulgară. Dintre 
volumele apărute: “Cartea ma- 
reelor”, 1964; “Omul cu com
pasul”, 1966; "Seminția lui 
Laokoon", 1967; “Ipostaze”, 
1968; “Alter Ego", "Versuri” și 
“Lampa lui Diogene", 1970; "Ce 
mi s-a întâmplat cu două cu
vinte” și “Poezie și modă po
etică, eseuri", 1972, “Versuri”, 
1973; “Papirus" și “Orfeu și 
tentația realului”, 1974; “Ano
timpul discret", 1975; “Lectura 
poeziei", 1980; "Poeme", 1983; 
“Vânătoare de șoim", 1985; 
“Măștile adevărului poetic”, 
1992.

A fost distins cu cinci pre
mii ale Uniunii Scriitorilor din 
România, pentru poezie, un 
premiu al Academiei Române, 
“Medalia Goethe” a Institutului 
Goethe din Munchen, pentru 
traducerea din “Faust", 1982; 
Premiul European pentru Lite
ratură al Asociației Literare a 
comunei Vîrșeț - Iugoslavia.



x7> I Cuvântul liber 30 IULIE 1999

/— >
Poluarea provocată 

de automobile ucide anual 
mai muiți oameni decât 
accidentele de mașină, se 
arată într-un studiu ai 
Organizației Mondiale a 
Sănătății, efectuat în trei 
țări europene, transmite 
AFP. Expunerea pe 
termen lung la poluare se 
află la originea morțiipre
mature a 21.000 de adulți 
de peste 30 de ani, care 
ajung să aibă problemer ' " ' >
Gazele die
eșapament 

ucid k_1—,>
respiratorii și cardiace 
grave. Studiul a fost 
realizat în Franța, Elveția 
și Austria.

Totodată, numărul 
deceselor în accidentele 
de automobil este mai mic 
decât jumătate: aproape 
zece mii, dintre care 
8.300 în Franța, 1.031 în 
Austria și 616 în Elveția.

Transporturile rutiere 
reprezintă sursa cea mai 
importantă de poluare a 
aerului și se află în 
creștere permanentă. 
Această poluare se 
adaugă altor efecte ale 
traficului, ca zgomotul și 
accidentele, a explicat 
medicul Carios Dora, de 
la divizia europeană a 
OMS, pentru sănătate și 
mediu. ‘‘Plătim un preț 
enorm pentru acest 
exces al mijloacelor de 
transport cu bani și 

^sănătate", a continuat ei. ,

Trucuri privind alegerea hranei
~ - Alegeți hrană greu 

de mâncat cum ar Fi pepenii 
plini de semințe, alune și fistic 
în coajă, semințe de floarea 
soarelui

3 -Mâncați multă 
hrană "zgomotoasă”, cum 
ar fi morcovii, ridichile, 
ceapa, porumbul, pâinea 
prăjită, prăjiturile de orez, 
merele și pepenele. Toate 
acestea au puține grăsimi 
și multe fibre

2 - Mâncați mult 
pătrunjel, este un diuretic

f Descoperirea unor morminte '
>. vechi de 2.500 de ani

Arheologii chinezi au descoperit recent 123 de morminte, 
unele vechi de aproximativ 2.500 de ani, informează AFP, care 
citează agenția China Nouă.

Mormintele, dezgropate în sectorul Liulin, din provincia 
Shanxi, în nordul Chinei, datează din perioada “regatelor 
combatante”, din dinastia Han și din nouă alte dinastii mai 
recente.

Camerele mormintelor din timpul “regatelor combatante" 
măsoară trei pe cinci metri și se află la o adâncime de patru 
până la șapte metri.

Majoritatea mormintelor din cărămizi din timpul dinastiei Han 
au fost deteriorate, doar unul conținând încă stâlpi și porți 
sculptate, neavariate. Arheologii au putut recupera din ele mai 
ales piese de ceramică, jad, bronz, lac și porțelan.

Ceapa va poate salva viata
Legumele reprezintă un 

remediu ideal pentru bolile de 
inimă, cancer, colesterol și 
presiunea arterială scăzută.

Ceapa este o legumă 
sănătoasă, afirmă specialiștii. 
Ei au ajuns la concluzia că 
ceapa este un leac pentru di
verse boli, inclusiv pentru can
cer. “Ceapa conține o substanță 
nutritivă care s-a demonstrat că 
poate preveni anumite tipuri de 
cancer, inclusiv cancerul la sân 
și cel de colon”, spune doctorul 
Kilsun Yoo, cercetător la A&M 
University în Texas.

Cercetătorii încearcă să 
obțină o ceapă mult mai bogată 
în această substanță pentru ca 

natural și este plin de 
vitamine

2 - Alcătuiți-vă un 
mic dejun cu conținut 
scăzut de grăsimi, dar 
voluminos

Terciul de orez este 
minunat, pentru că se 
digeră mai greu decât orice 
aiți carbohidrați. Și cui nu- 
i place terciul de orez? 
Omleta din albușuri, cu 
iaurt degresat -iată un fel 
grozav cu care puteți 
începe ziua!

leguma să furnizeze o 
protecție anticancerigenă mult 
mai puternică.

Un studiu efectuat în China 
arată că cei care mănâncă mai 
multe legume din familia cepei 
prezintă un risc mai scăzut de 
a face cancer. Acestea au fost 
constatările șefului
departamentului Nutriție de la 
Penn State’s College of Health 
and Human Development, dr. 
John Milner. El a explicat că 
se presupune că ceapa este 
“importantă în reducerea 
riscului de a face cancer”.

Irwin Goldman, un expert 
în horticultură de la 
Universitatea din Wisconsin, 

a studiat folosirea cepei ca me
dicament de-a lungul timpului. 
"Cu mai mult de 4000 de ani în 
urmă, oamenii foloseau ceapa 
pentru a trata afecțiunile 
cardiace, cele legate de 
presiunea arterială sau de 
circulație.

Un studiu efectuat în 
Finlanda arată că cei care au 
respectat un regim alimentar 
bogat în compuși chimici 
numiți flavoinoizi au o rată a 
morții cauzată de boli ale 
inimii mai scăzută decât cei 
care n-au luat în seamă un 
asemenea regim. Flavoinoizii 
se găsesc în ceapă, ceai, vin 
și soia.

Rolul fructelor în 
alimentație t

Piersica: Foarte nutritivă. 
Este indicată în perioadele de 
oboseală fizică. Ea stabilește 
echilibrul nervos și reglează 
digestia.

Ananasul: Este un campion 
în distrugerea caloriilor. 
Totodată diminuează
problemele acneei. Paul 
Neinast, proprietarul unui 
institut de frumusețe foarte se
lect din Dallas, ne asigură că 
este suficient să aplicăm o felie 
de ananas pe tenul foarte bine 
curățat și pelicula de grăsime 
este înlăturată instantaneu de pe 
epidermă. Sucul de ananas este 
diuretic și foarte bogat în 
vitamina C.

Cireșele: Codițele de cireșe 
au fost, de mult timp, 
recunoscute ca cel mai bun di
uretic, cu un efect benefic 
pentru sistemul digestiv. 
Fructul este bogat în vitamina 
C și potasiu.

Lămâia: Dizolvă grăsimile.
Smochinele: Bogate în 

calorii, nu sunt indicate în cura 
de slăbire. Sunt bogate în fosfor, 
magneziu și potasiu.

National Quiere Associa
tion recunoaște faptul că 
ceapa are efecte specta
culoase în reducerea presiunii 
arteriale, a colesterolului și în 
tratarea infecțiilor.

Specialiștii și-au pus 
chiar problema mirosului 
cepei. Doctorul Yoo spune: 
“Avem intenția să producem o 
ceapă care să fie mai dulce, 
astfel încât să poată fi mâncată 
fără a genera probleme de 
respirație".

Mai trebuie notat faptul că 
în engleză termenul “ceapă” 
(onion) vine de la cuvântul 
latin “unio” care înseamnă o 
perlă mare.

Fraeii: Fructe foarte 
bogate în minerale.

Zmeura: Un excelent 
desert. Este indicat consumul 
ei seara pentru că taie ape
titul. Conține multă apă, 
puține calorii și zahăr dar este 
bogată în săruri minerale, 
vitamine și fibre.

Lămâia________ verde:
Consumați-o crudă, fără 
zahăr. Este minunată în cura 
de slăbire. O felie de lămâie 
verde înainte de masă satură 
cât o friptură la grătar.

Grapefruit: Sățios și 
bogat în vitamine.

Para: Astringentă și 
laxativă, para purifică 
ficatul.

Mărul: Dacă este
consumat crud este un di
uretic perfect. Consumat în 
compot, mărul poate 
constipa. Este energizant și 
are puține calorii.

Pruna: Are efect laxativ 
și dezintoxicant.

Strugurii: Excelent
pentru cura de “curățire” 
internă.

O operă de artă 
prezentată la Muzeul 
Castelului de Gruyeres, în 
cantonul elvețian Fribourg, 
într-o expoziție dedicată i 
nebuniei, a fost distrusă ca 
urmare a unui act de van
dalism, informează AFP.

Opera deteriorată, 
“Nebuni după libertate", 
realizată de Jef Gianadda, 
era una dintre cele mai 
reprezentative pentru 
tema manifestării “Corabia 
nebunilor" și a fost retrasă

' 0 OPERĂ DF 
XlflLfl PE TEMA 

NEBUNIEI - 
VANDALIZATĂ

din sălile deschise 
publicului până când 
exponatelor li se va asigura 
o protecție mai eficientă.

Din această instalație, 
alcătuită din 24 de 
schelete, au fost smulse, 
stricate, chiar furate, părți 
întregi.

Este pentru prima oară | 
în istoria muzeului când 
exponatele sunt supuse 
unui act de vandalism. 
Artistul intenționează să 
depună o plângere, dar 
ancheta va fi una dificilă 
pentru că sâmbăta, în ziua 
în care s-a constatat 
paguba, muzeul a fost 
vizitat de 1.500 de 
persoane.

Expoziția este
organizată de Centrul 
internațional de artă 
fantastică de la Gruyere. 
Ea prezintă peste 60 de 
sculptori și pictori care își 
expun, până la 2 
noiembrie, viziunea 
proprie asupra nebuniei.

(Urmare din pag. 1)

devin bâtași, pontatori, eventual 
merceologi, nicidecum indivizi 
ingenioși cum fuseseră formați 
în școli înalte, respectiv acea 
categorie socială care să inoveze, 
să inventeze și care prin truda 
minții lor să conducă la îmbu
nătățirea tehncii și tehnologiei, 
la reducerea costurilor materiale 
și energetice, inclusiv la ușu
rarea muncii celor care pro
duceau efectiv. Sunt practic 
descalificați. Inginerii ajung 
egalii șoferilor, ba mai mult, 
șoferul, dacă avea în dreapta lui 
un activist sau un director, era 
plasat social mult peste inginer.

Dascălii, de la învățător 
până la profesorul de liceu, sunt 
transformați în lăudători ai 
sistemului și ai conducătorului, 
inclusiv in instructori de bătut 
în palme, iar toamna li se oferea 
și înalta funcție de brigadier de 
câmp.

Profesorii universitari sunt 
obligați să realizeze catedre de 
genul “geografie-geometrie- 
geobogza”. Medicilor li se lun
giseră mâinile de atâta mână 
întinsă, iar economiștii deveni
seră veritabili “socotitori” care 
adunau realizările extraordi
nare, verificau să bată lungul cu 
latul și raportau cifre uragan ca 
realizări nemaipomenite, care să 
arate poporului și celor de afară 
că avem de unde achita datoriile.

începe raționalizarea hra
nei, benzinei, curentului electric, 
gazului, emisiunilor de tele
viziune și așa încărcate doar cu 
realizările de excepție și cu 
activitatea laborioasă a celor doi 
cârmaci.

Poporul începe să nu mai 
poată suporta sărăcia care 
devenea tot mai lucie. în țările 
vecine începuse schimbarea, 

^inclusiv în Rusia. Ceaușescu,

REVOLUȚIILE SAU BOMBELE SOCIALE [II]
căruia puterea începuse să îi ia 
mințile (puterea poate lua 
mințile oricui, motiv pentru care 
un om nu trebuie ținut la putere 
mai mult de un anumit număr de 
ani), ajutat și de consoarta “aca
demician”, nu cedează, nu 
acceptă nici un fel de compromis. 
Nu vrea să dea nici măcar 
mâncare. De libertăți cetățenești 
nici vorbă.

începe să fie trădat și din 
țară și de afară. Simte pericolul, 
securitatea îl informează despre 
ce i se pregătește, dar este prea 
târziu. Soarta lui fusese hotă
râtă în altă parte.

Ceea ce în alte țări se rezol
vase pe cale pașnică, la noi a 
necesitat o revoluție. Totul era 
pregătit. Mediul și l-a creat 
Ceaușescu, iar pe lideri alții. Ce- 
a urmat se cunoaște. Ceaușescu 
a fost condamnat în urma unui 
simulacru judiciar și executat în 
ziua Nașterii Domnului Isus 
Cristos, un semn de prost augur 
pentru ceea ce a urmat și va mai 
urma.

Se creează grupuri de inte
rese care sunt numite partide 
politice, se pun pariuri pe 
agricultură de unii care confun
dă grebla cu sapa și vaca cu boul. 
De altfel, nu s-ar putea spune 
că țăranilor “revoluționari" nu 
li s-a dat satisfacție. Și-au 
primit pământul. O singură 
întrebare, desigur lipsită de 
importanță, nu și-au pus-o 
guvernanții. Cu ce să-l mai și 
lucreze? Dar nici aceasta n-a 
fost o problemă întrucât țăranii 
s-au descurcat. S-au întors în 
plin ev mediu timpuriu la măgar 
și cal, așa încât pe ogoarele țării 
se pot turna și filme de epocă, 
în acest timp alți “țărani" au 
primit în anul 1998 ca subvenție 

62% din bugetul unor țări bogate 
(Comunitatea Economică Euro
peană) și tot sunt nemulțumiți. 
Desigur și ai noștri au primit 
cupoane dar care acoperă 2-3% 
din costurile lucrărilor agricole 
și ale întreținerii culturilor, 
cupoane care s-au transformat 
în bună parte în lichide comes
tibile sau combustibile iar o altă 
parte au intrat pe mâna unor 
cetățeni mai bronzați. Și să vezi 
ce concurență le vor face țăranii 
noștri pârliților de țărani vest- 
europeni și ce bine vom trăi noi 
toți (deja se simte).

Se demolează industria care 
este considerată un morman de 
fiare vechi, timp în care alții își 
înțesează porturile cu mari 
platforme industriale, se distrug 
mari complexe agro-zootehnice în 
timp ce alții le construiesc nu 
departe de noi. Entuziasmul sa
tanic al demolării continuă, 
frenezia de a distruge tot și de a 
nu pune nimic în loc este in plină 
desfășurare. Se fac disponibili
zări. Se plătesc lenea și ne- 
munca. Se instalează mișcarea 
browniană, iar entropia cuprinde 
întregul sistem. “Entrofizarea 
culturală” este la apogeu. Se 
așteaptă. Ce? Se știe. Binele. 
De la cine? Nu se știe. Poate de 
la Bunul Dumnezeu. în acest 
timp unii confundă din ce in ce 
mai mult banul public cu cel din 
propriile buzunare. Se cumpără 
firme pe preț de nimic. Altele se 
revând la preț mai bun. Cine 
cumpără, cine vinde? Nu se știe. 
Totul este învăluit în ceată. 
Muiți sunt cei care stau în 
umbră!

Și iată-ne procopsiți cu o 
speță de capitaliști care nu știu 
“rândul”, care s-au trezit peste 
noapte bogați și nu știu ce să 

facă cu banii, care în bună parte 
sunt irosiți pe luxuri, in chiol
hanuri, sau sunt scoși din țară. 
Și țara și noi cu ce ne alegem? 
Cu praful de pe tobă.

Oare avem și capitaliști 
care să gândească și la inte
resul național? Posibil, dar prea 
puțini. Aceștia sunt obligați să» 
slalomeze prin hățișurile de legi 
și ordonanțe făcute parcă pentru 
a-i distruge și să se lupte cu 
labirinturile întunecate ale 
birocrației din ce în ce mai 
corupte.

începe conflictul din 
Iugoslavia. Suntem de partea 
celor puternici. Primim note 
bune la purtare, doar atât. 
Băncile nu se înverzesc, în 
schimb ne înverzim noi de 
foame, pe zi ce trece.

Va veni vremea când ne vom 
trezi, dar din nou prea târziu. 
Alții vor fi mult prea departe. 
Sau poate asta s-a vrut.

Băncile sunt adevărate că
mătării puse pe spolierea unora 
și a statului, dar și pe îmbogățirea 
altora.

Turismul devine antiturism, 
se face comerț cu orice, de la copii 
până la sex, mediul este mai 
agresat ca niciodată, gunoaiele 
ne năpădesc începând din capi
tala țării și până în cele mai 
îndepărtate cătune.

Școlile, cândva de înaltă 
clasă, preiau stilul derbedeistic 
american (nicidecum pe cel de 
înaltă clasă tot american), în 
care tânărul elev afumat de 
licorile bahice ia peste picior pe 
tânăra profesoară. Doar vâr
furile din câteva colegii de tradiție 
(în medie nu mai mult de 3-4 într- 
un județ), animate de dascăli 
adevărați și inimoși își fac treaba 
cu strășnicie ( vezi tinerii români 

olimpici). Dar oare pentru cine-i 
pregătim? Și dacă știm. Cum se 
cheamă ceea ce se întâmplă cu 
tinerele și valoroasele creere 
românești? Cultura devine sub- 
cultură promovată de aceiași 
cultumici, doar în marile orașe o 
mână de oameni curajoși se luptă 
cu morile de vânt încercând să 
mai facă ceva pentru a mai salva 
ce se mai poate salva. Dar marea 
masă de oameni rămâne în conti
nuare în semiîntunericul tranziției 
fără sfârșit.

Folclorul, mândrul șifrumosul 
nostru folclor, este năpădit de 
chiciurile turco-balcano-ținănești. 
Nici calamitățile nu ne ocolesc; 
poate tot ca un blestem!

Și iată că astăzi suntem o 
țară cu statut de colonie eco
nomică, de spațiu rezidual, de tară 
donată pe ciubucuri, (nici măcar 
vândută la preț bun), abandonată 
de tineretul încărcat cu energie 
și cunoaștere, iar populația, care 
și așa nu prea are chef de muncă, 
are un statut de sclav al secolului 
XXI.

Oare aceasta să fie Noua 
Ordine Economică Mondială? 
Oare acesta să fie Conceptul de 
Globalizare?

Oare pe noi cine ne-a “ghi- 
donat" și ne mai ghidonează atât 
de bine?

Oare ce ne mai așteaptă? Nu 
cumva.....

îndrăznește cineva să spună 
că în România nu a fost o 
adevărată Revoluție (curată 
“Revoluție”).

Desigur, fiecare din cele trei 
revoluții prezentate (“Revoluțiile 
de la 1848” le considerăm revolte 
cu un vădit caracter de eman
cipare națională), au avut un 
specific aparte, specific impus de 
însăși perioada istorică în care 

ele s-au desfășurat. Dar, toate 
revoluțiile au avut ceva comun. 
Au fost concepute și dirijate 
de oameni, desigur de oameni 
înțelepți, dar care, niciodată 
nu au ieșit in față. în față i- 
au scos pe lideri, ei fiind cei 
care au condus masele in baza 
unui scenariu prestabilit. Ce 
au însemnat revoluțiile pentru 
societățile umane implicate? 
Cred că este suficient de clar, 
cum la fel de clar este și cine 
au fost și sunt beneficiarii 
acestor fenomene de mare risc 
socio-economic, fenomene ase
mănătoare cu cele naturale 
catastrofale: cutremure, erup
ții vulcanice, uragane, inun
dații etc. Și în revoluții ca și-n 
cazul fenomenelor naturale 
agenții energetici nu se văd, 
se văd doar fenomenele în 
“toată splendoarea lor" și se 
percep mai ales efectele.

Prezentarea într-un 
anume umor negru, am găsit-o 
utilă nu numai pentru ușu
rarea înțelegerii, dar și pentru 
simpla motivație că umorul, fie 
el și negru, face parte din 
specificul nostru spiritual și 
anume acela de a face haz de 
necaz. Și nu de puține ori în 
istorie am reușit să trecem 
peste greutăți, făcând haz 
întâi de noi și încercând să-i 
uităm pe alții și chiar să-i 
iertăm.

Iată că și de astă dată am 
rămas singuri în fața istoriei, 
numai cu Bunul Dumnezeu. 
Doar El ne mai poate ajuta și 
asta bineînțeles dacă ne aju
tăm și noi unii pe alții. Numai 
așa putem rezista în fața 
conspirației, gândite și puse în 
operă de minți mult mai lumi
nate și mult mai multe decât 
ne putem noi imagina. Abia 
acum încep să mă îngrozesc de 
ce mi-a trecut prin minte. Poate 
chiar un glonț sau mai știi!!!
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• Cooperativa Construc

torul Deva declară pierdut 
chitanțierul nr. 4906251 - 
4906300 și factura fiscală nr. 
1295056.(8424)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan 
Geoagiu Băi (1700 mp) și 
bicicletă Pegas nouă, băr
bătească, prețuri nego
ciabile. Tel. 216590, după 
ora.20.

• Vând foarte avantajos

Arad, 057/255662 (3365)
• Vând Cielo AC, fabri

cație 1995, preț 8400 DM, 
negociabil, vând Mercedes 
100 MB, 1989; dubiță, 1,5 
tone, preț 8700 DM, nego
ciabil, tel. 094/253535 
(8216)

•Vând Renault 11 Diesel, 
fabricație 1986, CIVT, per
soană fizică, 3600 DM,

casă. Mintia, str. Târgului, negociabil, tel. 094/825811

'"^COMEMORĂRI

nr. 146, gaz. (6633)
• Vând casă locuibilă, 

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

• Vând casă mică, 
Simeria, Gh. Doja, 48, curte, 
grădină, preț negociabil. 
(6646)

• Vând casă Simeria, 
posibil și rate. Tel. 094 
188278 sau 262357. (6643)

• Vând casă mare, două 
corpuri, anexe, grădină, 
garaj, apă, baie, telefon, preț 
420.000.000 lei, negociabil. 
Tel. 625767. (8416)

• Vând apartament 3 ca
mere, confort I sporit, deco
mandat. Tel. 624898. (8102)

• Vând apartament 2 ca
mere, cu îmbunătățiri, nego
ciabil, bl. A.6, etaj 2, Gojdu. 
Tel. 225639. (8423)

• S.C. Imprimeria Gu
tenberg SA vinde spațiu de 
producție și comerț, 300 
mp, toate facilitățile. Deva, 
bd. Decebal, bl. P, parter, 
tel. 094/515460, 094/ 
661254. (8480)__________

• Vând sau schimb apar
tament 3 camere, cu apar
tament 2 camere, sau gar
sonieră , str. Aleea Moților, 
bloc A1 -5, sc. 2, et.4, ap. 18. 
Informații tel. 094/783001. 
(23)

• Vând apartament 2 ca
mere, Orăștie, Pricazului, 
bloc 6/20, parter, posibilități 
privatizare, tel. 247853, 
247733(8218)

• Vând apartament 2 came
re, decomandate, ultracentral, 
etaj 2, două balcoane, Si
meria. Tel. 261193(8452)

•Vând Skoda MB 1000, 
stare de funcționare, sat 
Gothatea, nr.87, corn. Gu- 
rasada. (6640)

• Vând casă cu depen
dințe în Gurasada. Infor
mații Gurasada, nr.15, tel. 
112. (6640)

• Vând autobuz RD 111, 
stare bună, numere noi, sau 
schimb cu microbuz 18 
locuri, sau Raba 8 tone, 
basculabilă. Tel. 655083, 
651118, după ora 20.(6649)

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

• Vând microbuz Merce
des 207 Diesel, 16 locuri, 
microbuz Ford Tranzit, 9 
locuri, înmatriculate cu CI. 
Informații 211856, 216194 
(8458)

(8217)
• Vând Opel Kadett, 1,3, 

fabricat 1987, negociabil. 
Informații tel. 731206 (8155)

• 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 pui Amstaff, cu 
pedigree, vârsta 5 săp
tămâni. Tel. 620831. (8418)

• Vând barcă pereți dubli
- 2.400.000, Telecolor - 
980.000, Sony Trinitron 
(1998) - 4.900.000, piese 
Dacia 1300, far nou, port
bagaj, set motor nou, 2 jenți 
noi, punte spate echilibrată, 
valiză americană nouă - 
1.400.000, frigider Arctic - 
500.000 lei. Tel. 622239. 
(6752)___________________

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

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

• Vindem convenabil 
chioșc metalic, vizibil lângă 
Cantina "Siderurgica” Hu
nedoara. Informații tel. 
211275,212157.

• Vând piese Opel Kadet 
și alte subansamble, tel. 
054/247169.(8219)

• Vând convenabil oțel 
beton, (j> 5,5,4> 6, <țr 12, <J> 14, 
<j> 16, <ț> 18, <f> 20, <|> 22, <j> 24, 
profile diferite dimensiuni. 
Informații tel. 233452, după 
ora 19. (8154)

• Vând mașină înghețată, 
stradală, două brațe, pro
ducție germană, preț nego
ciabil. Tel. 094/121292 
(3366)

DIVERSE

• Fără slujbă? In vacanță 
fără bani? Nici o problemă! 
Sunați chiar acum la 
621446, 094/280444.
(6618)

PIERDERI

• Pierdut carnet de șomer 
pe numele Rus Petrică. Se 
declară nul. (8420)

• Au trecut 6 luni de 
lacrimi și durere de când 
ne-a părăsit pentru tot
deauna dragul nostru

înv. I0AN INĂȘESCU
Dumnezeu să-l odih- 

nească ! Familia. (6648)

• A trecut un an de la
crimi și durere de când ne- 
a părăsit pentru totdeauna 
dragul nostru soț, tată, 
socru, bunic și străbunic

MARTIN IACOB
din Pojoga.( 6754)

• A trecut un an de la
crimi și durere de când ne- 
a părăsit pentru totdeauna 
cea care a fost

• Se împlinesc șase 
săptămâni de când ne-a 
părăsit, optimist fiind până 
în ultima clipă, cel care a 
fost arhitect

RADU IONESCU
Dar el trăiește în amin

tirile de neșters ale celor 
care l-au iubit. Parastasul 
va avea loc sâmbătă, 31 
iulie 1999, ora 9, la Ca
tedrala Sf.Nicolae din 
Deva. Dumnezeu să-i dea 
odihna și pacea pe care 
atât și le-a dorit I (8422)

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

cea mai bună calitate «cel mai bun preț

Ai nevoie de el zilnic!

en gros
frUi depozitat di*.:

iaurt extra.......................1880 lei
cremă BELCAR.... 2250 lei
smântână 25 %.... 3900 lei
cremă unt.......................3800 lei
lapte bătut...................... 2950 leî
lapte consum.............2950 lei
Telemea de vacă ... 13500 lei

MARIANA JURCA
Nu o să te uite niciodată 

soțul, fiul, fiica, nora, gi
nerele și scumpii nepoți. 
Comemorarea va avea loc 
mâine, 31 iulie 1999, ora 9 
la Biserica din cimitirul 
Eminescu. Dumnezeu să 
te odihnească ! Familia. 
(6753

• Se împlinește un an de 
la despărțirea de iubitul 
meu soț

IOAN RATJ
îi voi păstra mereu o vie 

și frumoasă amintire. Bu
nul Dumnezeu să-i dea 
odihnă veșnică. Soția 
Cornelia. (6750)

• Cu sufletele îndoliate 
părinții, fratele și bunicii 
anunță trecerea unui an de 
la pierderea scumpului lor

OGNEAN OVIDIU
IONUT/

Comemorarea 
duminică la biserica din 
Vețel-Vulcez. (8460)

• Familia îndurerată a- 
nunță moartea într-un tra
gic accident rutier a dra
gului ei

DÂMBEAN
GHEORGHE

de 44 ani. înmormân
tarea - sâmbătă, ora 
12,30, de la Capela Ca
tolică în Cimitirul Bejan 
Deva. Chipul lui va ră
mâne mereu în inimile 
îndurerate ale soției Ma
ria, copiilor Ma.rius și Lore- 
dana. Dumnezeu să-l odih
nească în pace. (6758)

• Surorile și frații cu 
familiile plâng dispariția 
fulgerătoare a celui care a 
fost

DÂMBEAN 
GHEORGHE

Nu te vom uita 
niciodată! (6758)

• Familia Maier regretă 
pierderea neașteptată a 
vărului

DÂMBEAN 
GHEORGHE

și este alături de soția și 
copiii îndoliați. Fie-i țărâna 
ușoară. (6758)

r — — — — — — — n 
! Precizare! 
I I
j Dintr-o regretabilă | 
. eroare de tipar în ziarul .
■ nostru de ieri, 29 iulie 1 
| a.c., a apărut greșit nu- | 
| mele primarului comu- |
■ nei Rapoltu Mare.
* Facem cuvenita rec- 1 
I tificare și precizăm că I 
| numele corect al pri- |
■ mărului este Laurian ■
L David- J

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

Caso de marcat cu memorie fiscală CARAT1500 ER-lete destinată 
pentru înregistrarea vânzărilor în toate tipurile de unități comerciale. 

Caracteristici:

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

/ Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori

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

J Tipărirea automată a TVA (4 grupe).
Imprimarea pe bon a unui text [antet, nr. de ordine al bonului, codul 

casierului, codul fiscal al agentului economic, data și ora de emitere a bonului, seria 

fiscală)

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

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

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

SC HABER COMERCIAL SRL 
HAȚEGr

Angajează
ASISTENT DIRECTOR VÂNZĂRI

Cerințe: domiciliul în orașul Hațeg; vârsta maximă 
35 ani; studii superioare sau medii; experiență de lucru pe 
calculator în Word și Excel; disponibilitate pentru 
program flexibil.

C.V. se depune până în data de 31.07.99 la Căsuța 
poștală nr.7, Of. poștal Hațeg, cod 2650.

Sucursala de Distribuțief

a Energiei Electrice - Deva 
cu sediul in 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 fl cumpărat Iar taxa de 
participare este de 10.000 de lei, taxe ce se vor achita 
la casieria sucursalei până in ziua licitației.

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

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

Relații suplimentare la telefon 054/21368S.

joi SIDERURGICA
HUNEDOARA

începând cu 1.08.1999, prețurile vor fi majorate cu maximum 
10 % față de prețurile practicate din data de 1.04.1999.

Anexa cu indicii de creștere ai principalelor produse se pune la dispoziția 
tuturor beneficiarilor prin intermediul Serviciului Vânzări - Biroul Facturări.

tel.: (054)-716121, 716131, 716521 int. 1247,1806, tel./fax: (054)-711462.
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PRIMUL SERVICIU DE INTERNET 
BANKING DIN ROMÂNIA

Acțiunea de ajutorare a 
celor afectați de revărsarea 
furioasă a apelor din această 
vară continuă. Comisia jude
țeană de apărare împotriva 
dezastrelor a distribuit numai 
prin Filiala de Cruce Roșie, în 
săptămâna 19-25 iulie, însem
nate cantități de alimente, haine 
și apă minerală. Dl Adrian Fili- 
pescu, vicepreședinte al Filialei 
de Cruce Roșie, preciza că în 
perioada amintită s-au distribuit 
în coloniile muncitorești de la 
Brazi, Baraj-Retezat și de la 
Sîntămărie-Oriea, cât și la dis
pensarele din Rîu de Mori și 
Sîntămărie -Orlea 2,51 suc de 
roșii și 280 kg lapte praf. 
Aceste produse au fost donate 
de Europharm, valoarea totală 
a donațiilor acestei firme (în 
care se includ și medicamente) 
fiind de aproximativ 50 de 
milioane de lei.

Filiala de Cruce Roșie din 
Satu Mare a donat pentru si- 
nistrații hunedoreni 200 I ulei, 
200 kg zahăr și haine noi, în 
valoare totală de 8 milioane lei. 

^Aceste donații au fost primite

t
de 20 de familii afectate de 
inundații din Rîu de Mori și de 4 
familii din colonia greu încer
cată de viituri. Acestor ultime 
familii - Mutuzac, Colibaș, Toth 
și Boscorod - miercuri Filiala de 
Cruce Roșie a județului le-a 
înmânat prin directoarea sa, 
dna Elisabeta Ciorobea, câte 
un milion de lei. Banii provin de 
la militarii cu termen redus ai 
UM Deva (1.915.000), '‘Lido"(1 
milion) și de la persoane parti
culare din municipiu (1 milion).

Firma European Drinks a 
pus la dispoziția filialei apă 
minerală, distribuită populației 
la Uricani, Buta și Valea de 
Pești (în valoare de 6 milioane 
de lei), la Rîu Mare și Sîntă- 
mărie-Oriea (8 milioane lei). Din 
Deva 182 de familii au dăruit 
pentru sinistrați haine, din care 
s-au dus deja trei transporturi 
în zonele calamitate Rîu de 
Mori, Ohaba Sibișel și Sîntă- 
mărie-Orlea, fiind pregătit și al 
patrulea. Strângerea de aju
toare continuă, urmând ca ele 
să fie dirijate în funcție de ne
cesități. (V. ROMAN)

y

Banca Turco-Română a in
trodus primul serviciu de 
internet banking din România, 
BTRnet, prin care se oferă ac
ces în timp real la serviciile 
BTR, 24 de ore din 24 ore, de 
oriunde din lume unde există 
acces la Internet.

“Aceasta este cea mai no
uă tehnologie din sectorul ban
car românesc. Astăzi, viitorul 
este al implementării noilor teh
nologii în produsele bancare. 
Noi vrem să schimbăm modul 
cum se fac tranzacțiile ban
care în România”, a afirmat Le
vent Yurukoglu, președintele 
BTR.

“Am considerat că Româ- 
nia.are un mare potențial și, de 
aceea, am introdus acest ser
viciu. Bazat pe cercetările 
noastre, 70% din clienții noștri 
au acces la Internet și sunt 
foarte interesați de acest pro
dus", a menționat Yurukoglu.

BTRnet se adresează atât 
persoanelor juridice, cât și ce
lor fizice.

Prin intermediul BTRnet se 
pot vizualiza și tipări extrase 
de cont și se pot efectua plăți 
în lei către buget și partenerii 
de afaceri, care au conturi 
deschise la BTR sau alte bănci.

Plățile pot fi planificate și cu 7 
zile lucrătoare în avans. BTR 
poate oferi, pe lângă trans
feruri valutare și posibilitatea 
efectuării de operațiuni valu
tare în timp real. Ordinele de 
plată în această formă au fost 
acceptate de BNR.

Costul total al introducerii 
acestui serviciu a fost de 
500.000 dolari.

Oficialii băncii au susținut 
că serviciul BTRnet corespunde 
tuturur standardelor internațio
nale privind siguranța tranzac
țiilor pe Internet, contul fiind pro
tejat de orice acces neautorizat 
cu ajutorul celor mai performate 
sisteme de securitate disponibile 
la ora actuală.

Levent Yurukoglu a afirmat 
că sistemul BTRnet a fost tes
tat cu spărgători de coduri - 
hacked din Anglia, “l-am plătit 
pentru acest lucru. Nu au reu
șit să penetreze sistemul”, a 
mai spus președintele BTR. El 
a susținut că îi va invita și pe 
spărgătorii de coduri din Ro
mânia să încerce să penetre
ze sistemul BTRnet.

Taxa de conectare la acest 
sistem este zero, utilizatorii 
plătind doar comisioanele obiș
nuite ale băncii.

z •

SNP “PETROM” SA BUCUREȘTI 
Sucursala “PECO” Hunedoara-Deva 

Vinde prin stațiile "PECO" oche
lari de protecție contra eclipsei la 
prețul de 17.000 lei/bucata.

Clienții ce achiziționează produse petroliere 
și/sau complementare în valoare de minimum 
300.000 lei conform bonului de casă primesc 
gratuit o pereche de ochelari.

________ ________________________ _________✓

Săptămâni speciale pentru tine
® ‘«mpul pentru McDonald‘s

FPS își etalează realizările în procesul privatizării
(Urmare din pag. 1)

capital social subscris între 
2,5-18 miliarde de lei. Au fost 
nominalizate privatizările unor 
mari societăți precum: Petrotel, 
Romtelecom, Banca Română 
pentru DezvQltare, Romaero, 
Astra Vagoane Arad, Banc 
Post, Dacia Pitești etc., dar s- 
au făcut referiri și la unele gre
utăți și întârzieri în domeniul 
privatizării, generate în princi
pal de: inconsecvența și lacu
nele cadrului legislativ, defici
ențe în situația unor terenuri 
incluse în capitalul social al

anumitor societăți comerciale, 
elaborarea și aplicarea cu în
târziere a strategiilor de dez
voltare și restructurare sec
torială a unor societăți comer
ciale și regii autonome, atrac- 
tivitatea redusă a celor mai 
multe dintre societățile scoase 
la privatizare.

L-am întrebat pe dl Viorel 
Coposescu, între altele, câte 
societăți comerciale au fost 
privatizate la nivelul ST Hune
doara în perioada octombrie - 
decembrie 1998 și în semestrul 
I 1999, câte au mai rămas de 
privatizat și care au obținut la

licitație prețul cel mai bun. “în 
ultimele patru luni din 1998, de 
când ființează efectiv sucur
sala, au fost privatizate 74 de 
societăți comerciale, cu un ca
pital social de 41 de miliarde de 
lei, iar în prima jumătate a acestui 
an au fost privatizate 93 de so
cietăți comerciale din cele 154 
scoase la vânzare, al căror ca
pital social a însumat 133 de mili
arde de lei, a răspuns domnia 
sa. Au mai rămas de privatizat 
până la sfârșitul anului 120 de 
societăți comerciale, 11 dintre 
ele aflându-se în situații de lichi
dare sau faliment. Cel mai bun

preț, de 20 de ori valoarea nomi
nală, a fost obținut la licitația SC 
Remedia SA Deva".

Am mai consemnat că la 
nivel central, ca și în județul 
nostru, există dificultăți în pri
vatizarea anumitor societăți, 
generate chiar din interiorul lor, 
bazate pe interese, presiuni, 
relații, dar că salariații FPS sunt 
deplin conștienți de necesitatea 
accelerării procesului priva
tizării și acționează în acest 
sens cu perseverență și res
ponsabilitate, în pofida faptului 
că multe societăți nu sunt 
atractive la privatizare.

Gratuit
băutură răcoritoare 

din fiecare meniu McDonald's
Oferta este valabili In perioada 2B Iulie - 5 septembrie 1999.

Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare Profesională 
a județului Hunedoara

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCA VACANTE. LA DATA DE 29.07.1999

5 

y

administrator 1 consilier juridic 2 mecanic auto 2
agent comercial 20 croitor 25 modelor 2
agent de asigurare 15 cusător piese din piele muncitor necalificat 1
agent fiscal 1 și înlocuitori 4 ospătar (chelner) 26
agent imobiliar electronist 2 patiser 1

(broker imobiliar) 10 inginer construcții civile, psiholog 1
agent pază și ordine 29

industriale și agricole 4 secretar administrativ 1
agent reclamă publicitară 
arhitect

10
2

inginer textile, pielărie 6
șofer autocamion 
tâmplar universal

5
3

asistent medical generalist 2 inspector de specialitate
tinichigiu carosier 1

barman 13 actuar 1 țesător-restaurator manua
brutar 10 instalator apă, canal 1 de covoare 25
bucătar 7 izolator hidrofug 2 vânzător 33
cofetar 1 lăcătuș mecanic 6 vânzător de ziare 3
confecționer - asamblor maistru în industria

articole din textile 02 textilă-pielărie 4 tot. loc. de muncă vacante 384---------------------------------------------- -

Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Agenția Județeană pentru 
Ocupare și Formare Profesională puteți primi de la Centrul de Informare și Documentare Deva, 
Clubul Șomerilor Deva, precum și de'la unitățile locale din Hunedoara, Călan, Orășție, Brad, 
Simeria, Hațeg, Petroșani, Lupeni, Petrila, Vulcan, Ilia, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între 
orele 8.00 - 12.30

CNH Petroșani-
I 

campioană la datorii 
Datoriile la bugetul asigu

rărilor sociale de stat, acu
mulate din anul 1990 și până 
la zi, însumează 10.000 de 
miliarde de lei. în topul celor 
mai mari debitori, opt la nu
măr, pe prirriul loc se situează 
Compania Națională a Huilei 
Petroșani, cu aproape 2000 
de miliarde de lei. între cei opt 
mari datornici se mai numără - 
alături de Sidex Galați, fosta 
SNCFR, Roman și Tractorul 
Brașov, CNL Oltenia - și alte 
unități din județul nostru: 
Siderurgica Hunedoara - 524 
miliarde și CNACF Minvest 
Deva - 230 de miliarde.

Ministerul Muncii și Pro
tecției Sociale a trecut la exe
cutarea silită a acestora, reu
șind să recupereze de la înce
putul acțiunii (luna septembrie 
1997) suma de 1000 de miliar
de de lei. Dar până la 10.000 de 
miliarde mai este mult.. (D.G.)

<___ _.  __ *

Consiliul de Administrație al '
SC AGR0MEC SA Ilia

Convoacă ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR în data 
de 14 august 1999, ora 10, la sediul societății din comuna lila, 
str. Libertății, nr.141, cu următoarea ordine de zi:

1. Schimbarea structurii acțlonarlatulul ca urmare a 
cumpărării pachetului majoritar de 69,97% de către firma Erdely 
Forex SRL Ghelnița cu contractul HG/18 din 29.04.1999.

2. Aprobarea actului adițional de modificare a statutului 
societății.

3. Aprobarea noului consiliu de administrație șl a comisiei 
de cenzori.

4. Aprobarea de vânzare de inventar agricol personalului 
disponlbllizat cu OUG nr.9/1997.

5. Diverse.

Firmă distribuitoare de produse 
alimentare (dr. Oetker, Linco, Lupak, 

Dobrogea) 
ANGAJEAZĂ agenți vânzări și dez

voltarea pieței în următoarele con
diții:

E> Experiență minimă 1 an
E>Disponibilitate pentru program prelungit
E>Autovehicul personal constituie un avantaj. 

Trimiteți C.V. la tel/fax 219300 sau la adresa str. 
împăratul Traian, nr.34, Deva.

Informații la telefon 230793._  z

SUCURSALA HUNEDOARA-DEVA
Banca Agricolă SA Sucursala Hunedoara-Deva 

organizează LICITAȚIE PUBLICĂ la data de 
18.08.1999, ora 12, la sediul situat în Deva, str. 
Iuliu Maniu, nr.18, pentru vânzarea următoarelor 
autovehicule:

• autoturism de teren tip ARO 244 D, cu nr. de 
înmatriculare 3-HD-9627. Prețul de pornire a lici
tației este de 27.790.000 lei (exclusiv TVA);

• autospecială transport valori AM 3, cu nr. de 
înmatriculare 31-HD-614. Prețul de pronire a lici
tației este de 42.760.743 lei (exclusiv TVA).

în caz de neadjudecare la prima ședință se vor 
organiza noi ședințe de licitație, săptămânal, în ziua 
de miercuri.

Dosarul de prezentare a celor două active poate 
fi consultat zilnic, la sediul Băncii Agricole SA Su
cursala Hunedoara.

Autoturismul de teren ARO 244 D se află la se
diul Băncii Agricole SA din Hațeg, str. Bisericilor, 
nr.2, telefon 770810.

Autospeciala de transport valori AM 3 se află la 
sediul Sucursalei Hunedoara, b-dul Iuliu Maniu, 
nr.18.

Pentru participarea la licitație ofertanții vor 
depune la sediul vânzătorului, până la data de 18 
august 1999, dovada achitării garanției de partici
pare la licitație de 3% din prețul de pornire și taxa 
de participare la licitație de 0,2% din prețul de por
nire. Garanția de participare la licitație și taxa de 
participare se vor depune în contul 3566001, des
chis la Banca Agricolă SA Sucursala Hunedoara.

Alte relații se pot obține de la biroul logistică - 
telefon 213911.%

SC AR1IMTO COM SRL
VĂ OFERĂ 0 GAMĂ LARGĂ DE PLUȘURI Șl STOFE 

PENTRU TAPIȚERIE DE DIVERSE MODELE Șl CULORI.
Tel. 092-557195

Operator calculator contabilitate ' 
primară

Tel: 054-230793, 219300, până la ora 16. f


