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Sistarea apei 
potabile și calde 
la Deva, Hates, 
Călan și Simeria

S.C. APATERM S.A. DEVA anunță consumatorii de 
apă potabilă și caldă din orașele Hațeg, Călan, 
Simeria, Deva precum și din satele adiacente 
conductelor de transport <(> 1000 mm și <j> 600 mm 
sistarea totală a apei reci și calde menajere pentru 
spălarea sistemului de alimentare cu apă din data 
de 5.08.1999 ora 7,00 până în data de 6.08.1999 
ora 7,00.

Târgurile in luna

Conform calendarului târgurilor și piețelor din 
județul Hunedoara, in luna august a.c. datele 
programate pentru organizarea lor sunt după cum 
urmează: 6 august - Dobra, Călan (animale și mărfuri) 
și Gurasada (mărfuri); 10 august - Gurasada 
(animale); 11 august - Petrila (animale); 12 august - 
Hațeg (animale); 15 august Ilia, Balșa (animale și 
mărfuri) și Hațeg (mărfuri); 17 august - Orăștie 
(animale); 20 august - Orăștie (mărfuri); 21 august - 
Băcia (animale și mărfuri); 28 august - Hunedoara 
(animale și mărfuri); 29 august - Baia de Criș și Zam 
(animale și mărfuri). Celelalte zile de piață și târg au 
loc după tradiție. (N.T.)

REMEA
Vremea va fi în 

general frumoasă șl se 
va încălzi. Cerul va fi 
variabil. Izolat, în zonele 
de deal șl munte se vor 
semnala averse de ploaie 
și descărcări electrice. 
Vântul va sufla în general 
slab. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse 
între 26 și 31 de grade iar 
minimele între 13 și 18 
grade Celsius. (Lăscuț 
Micloșonl)

După summitul de la Sarajevo

„Mingea, se află
COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

în terenul nostru
Întâlnirea șefilor de 

state și guverne, care 
a avut loc la sfârșitul 
săptămânii trecute, la 
Sarajevo, consacrată 
adoptării unui Pact de 
stabilitate în Europa de Sud- 
Est, a fost un bun prilej de a 
constata comportamentul 
americanilor și al altor lideri 
occidentali față de situația 
din regiunea Balcanilor, de 
reconstrucția după războiul 
din Jugoslavia, precum și 
atitudinea celor mai bogați 
față de cei săraci, bine știut 
fiind faptul că atâta vreme cât 
inechitățile sunt întreținute 
și accentuate conștient, se 
menține și potențialul de 
tensiuni, de conflicte cu 
urmări imprevizibile.

Summitul a venit și a 
trecut. Dar cu ce s-au ales 
cei ce se așteptau la recom
pense pentru supunere și 
ascultare? Greu de spus 
dacă s-a manifestat 
flexibilitate, înțelegere și 
îngăduință față de soarta 
celor în suferință. Mai 
degrabă este vorba despre 
niște promisiuni incerte de 
răspunsuri evazive, de 
amânări și mereu deza
măgiri, deoarece una spun 

kși alta fac cei puternici care

conduc acum destinele 
lumii. După încheierea 
dezbaterilor de la Sarajevo, 
părerile în legătură cu 
concluziile asupra Pactului 
de stabilitate și schimbul 
de păreri ce a avut loc sunt 
foarte diferite, în funcție de 
scopurile urmărite și de 
interesele fiecărui partici
pant la întâlnire. Dincolo de 
așteptările noastre, am 
luat notă de poziția de 
superioritate, de nerecu- 
noștință față de eforturile 
făcute de România în timpul 
războiului dus de NATO 
împotriva Jugoslaviei și de 
indiferență față de 
greutățile cu care se 
confruntă Zona Balcanilor.

în context, semnalul 
dat de 
american 
potrivit 
Balcanilor va trebui să se 
ajute singură, pe baza 
normelor democrației șl 
drepturilor omului, arată cu 

teritate ce am așteptat și 
ce avem din partea 
americanilor. în afară de 
împlinirea visului de a se 
vedea reuniți la aceeași

Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2) *

Județul 
Hunedoara

către liderul 
Bill Clinton 

căruia zona

Valea Rîului Mare
după potop

Primul lucru care-ți atrage 
atenția când pătrunzi pe valea 
Rîului Mare este albul neobișnuit 

' al pietrelor din albie. Nici dacă ar 
fi fost frecate cu un detergent 
extra-power nu s-ar fi albit așa. 
Nicăieri nu zărești vreo urmă de 
mâl sau deșeuri. Forța apei a 
fost atât de mare încât a curățat 
totul în cale, inclusiv coaja 
copacilor de pe margine, aplecați 
în fața furiei dezlănțuite.

De altfel toți copacii (și sunt 
de ordinul miilor) smulși din 
rădăcini de pe versanții muntelui 
sunt decojiți, indiferent că-s 
răspândiți de-a lungul Rîului 
Mare, sunt clădiți în baraje natu
rale sau, mai departe, străjuiesc 
drumul de acces spre baraj 
(după îndepărtarea lor din cale 
de câtre oameni). Dacă șoseaua 
n-ar fi traversată de zeci de 
pârâiașe ce se scurg de pe ver
sant, dacă fundul râului n-ar fi 
fost așa de “șurluit” încât pietrele 
nu mai sunt maronii ci albe iar 
apa acum pare verde din pricina 
pădurii ce se răsfrânge în undele 
ei, n-ai crede că pe aici a fost un 
adevărat prăpăd. Vilele înșiruite 
de-a lungul văii, cu 1 -2 excepții, 
n-au avut de suferit. Chiar și 
căsuța zidită pe o mică insuliță 
din râu pare neatinsă, apele 
spălându-i probabil doar temelia.

Abia după ce dai cotul (locul

de unde te poți apropia în linie 
oarecum dreaptă de baraj) 
realizezi adevăratele proporții 
ale dezastrului. Drumul se 
bifurcă. Dacă vrei s-o apuci pe 
vale spre colonia de la Baraj nu 
reușești să mergi prea departe, 
drumul fiind încă barat de 
pământ, bușteni și bolovani. în 
schimb drumul ce șerpuiește pe 
coastă, deși a fost afectat de 
zeci de torente ce au cărat din 
munte aceleași “materiale", este 
practicabil în urma intervenției 
oamenilor. Dar cantitățile imense 
de lemn dezrădăcinat, de 
pământ și bolovani, unii 
adevărate stânci de mărimi 
impresionante, îți taie 
răsuflarea. Acolo unde au 
existat ziduri de susținere sau 
care mărgineau câte un torent 
permanent nu mai există decât 
cel mult resturi. Pe o porțiune, 
înainte de a ajunge să urci pe 
baraj, asfaltul a fost "spălat", mai 
încolo mașina trece ca printr- 
un șanț printre tonele de 
aluviuni. Tot ce a fost 
adâncitură pe versanții ce 
mărginesc valea Rîului Mare 
sunt acum văi adânci, 
adevărate răni în trupul muntelui, 
tăiate din creastă până jos.

Viorica ROMAN
(Continuare în pag. 2)
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Serviciile la sate

Spații sunt, 
lipsesc meseriașii

Dacă serviciile în majoritatea localităților rurale s-au restrâns 
în anii de după revoluție, despre cele din comuna Hărău nu se 
poate afirma aceasta, deoarece ele n-au existat nici înainte, 
decât în număr foarte mic. *

Dar să vedem care sunt opiniile unor persoane din satele 
Hărăului, care se confruntă direct cu inexistența micilor servicii. 
“Nu avem în Hărău sau în satele aparținătoare nici coafor și nici 
frizerie - afirma dna Maria Albu din Chimindia. Pentru asemenea 
servicii apelăm la unitățile din Deva sau Simeria, ceea ce ne 
obligă să cheltuim bani în plus pe transport și, firesc, să ne 
ocupăm de înfățișarea noastră mult mai rar. ”

Nici cizmărie sau ateliere de reparații încălțăminte nu există. 
“Era în satul nostru un tânăr care făcea astfel de servicii - spunea 
dna Marioara Henț din Bîrsău. Lucra și bine și avea și clientelă... 
Dar mai pleacă, și în asemenea perioade oamenii tot la oraș 
merg să-și repare încălțămintea. ”

Singura activitate existentă, din sfera prestațiilor, este 
croitoria dnei Margareta Ocolișan din Hărău, ale cărei servicii 
sunt apreciate pozitiv, dat fiind numărul mare de cliente, mai 
ales tinere, care apelează pentru a-și comanda articole 
vestimentare în pas cu moda. La întrebarea noastră, dacă 
vânzarea de haine și pantofi second hand n-a ajuns și pe aici, 
diminuând mult desfacerea unor asemenea mărfuri de către 
comerț dar și activitatea croitoriilor, cineva a spus: “Suntem noi, 
românii, săraci, dar când pui haina ta pe tine, este altceva. ”

Am mai aflat din discuții că este în sat un om vârstnic - 
Emanoil Trufaș, care îi tundea de obicei pe copii. Dar vârsta și 
boala nu-i mai permit să continue asemenea prestație.

Stabilită de curând la Hărău, dna Silvia Olari nu știa prea 
multe despre modul în care s-au desfășurat micile prestații cu 
ani în urmă. Realitatea însă o vede și i se pare anormal ca în 
secolul acesta pe raza comunei să nu existe nici un telefon 
public, “care ar putea fi instalat pe orice stâlp. ” "Pentru orice 
lucru cât de mic oamenii sunt nevoiți să meargă la Deva sau la

Estera SÎNA, 
Cristina CÎNDA

.____________________________________(Continuare în pag. 2)

ILegânnâirt sul)
tricolor

Asemenea și altor unități 
militare din județ, sâmbătă, la 
Orăștie, cel mai tânăr 
contingent de jandarmi a rostit 
legământul de credință față de 
țară și popor.

Festivitatea depunerii 
jurământului militar s-a 
desfășurat în fața Catedralei 
Ortodoxe din centrul 
municipiului unde părinți, rude, 
cadre militare, numeroși invitați 
au marcat evenimentul de 
căpătâi din viața tinerilor 
încorporați sub semnul 
jandarmeriei.

Manifestarea a fost onorată 
de prezența oficialităților 
județene și locale, oameni 
politici, cadre militare cu funcții 
de răspundere din MApN și Ml. 
Preoți din localitate au oficiat o 
slujbă religioasă.

în cadrul cuvântărilor 
rostite de către invitați, 
comandanți militari și soldați, 
s-a reiterat rolul decisiv pe 
care-l are jandarmeria în 
apărarea ordinii și liniștii 
cetățeanului, a normelor 
fundamentale și valorilor 
statului de drept.

Festivitatea depunerii 
jurământului militar a 
reprezentat totodată un 
moment de mare importanță 
în viața noilor recruți ale 
căror responsabilități sunt 
altele de acum înainte.

Solemnitatea rostirii 
legământului sub tricolor s-a 
încheiat cu o paradă militară 
după care tinerii jandarmi au 
primit vizita celor dragi de 
acasă.

C. POENAR

Geniștii au jurat
credință față de patrie

Sâmbătă, 31 iulie a.c., pe 
platoul cazarmel
Regimentului 54 Geniu 
„Sarmizegetusa" din Deva, 
cel mal tânăr contingent de 
militari cu termen redus a 
spus ca unul „jur”. Au jurat 
să-și apere țara și poporul, 
dovedind astfel că sunt 
pregătiți să facă față 
oricăror încercări ce vor 
veni. Cele șase luni de 
serviciu militar îi vor pregăti 
să fie apți pentru a-și putea 
îndeplini misiunile, ofițerii 
și subofițerii regimentului 
ocupându-se îndeaproape 
să le prezinte toate tainele 
disciplinei militare.

La festivitatea depunerii 
jurământului a participat 
întreaga conducere politică 
a județului Hunedoara, 
precum și municipalitățile 
Devei, în cuvintele adresate 
soldaților susținând că 
aceștia au o datorie sacră, o 
datorie de onoare, aceea de 
a fi stavilă în calea oricărui

dușman. Deși vremea nu a 
ținut cu tinerii geniști, 
ceremonialul a început așa 
după cum era prevăzut. A 
fost prezentat Drapelul de 
Luptă al regimentului, 
soldații prezentând 
onorul. A urmat apoi 
serviciul religios,
părintele Lucian Popa 
dându-le militarilor
binecuvântarea divină. 
Desigur, cel mai așteptat, 
dar și cel mai frumos mo
ment al întregului ceremo
nial a fost aceia al defilării, 
în sunetele fanfarei geniștii 
au trecut prin fața tribunei 
oficiale, prin fața 
părinților, a rudelor și a 
prietenilor, făloși că sunt 
acum cu adevărat soldați. 
Firește, după terminarea 
ceremoniei, soldații au 
primit câte o permisie, 
reîntorcându-se în 
cazarmă de-abia luni 
dimineața.

A. NISTOR



£ Cuvântul liber 3 AUGUST 1999

Sfințirea Bisericii „Adormirea 
Maicii Domnului" Deva

Duminică, 1 august 1999, va 
rămâne în memoria devenilor nu 
doar ca prima zi a lunii lui Gustar, 
ci, în primul rând, ca o sărbătoare 
a bisericii ortodoxe. Și asta pentru 
că a avut loc un eveniment mult 
așteptat: sfințirea primului nivel al 
bisericii din Parcul „Opera", care 
are hramul „Adormirea Maicii 
Domnului". Au fost prezenți foarte 
multi credincioși, momentul fiind 
onorat de participarea P.S. 
Timotei, episcopul Aradului și 
Hunedoarei, prefectului Nicolae 
Stanca și primarului municipiului 
Mircia Muntean.

Pentru această zi memorabilă 
s-au străduit mult preoții Bisericii 
„Buna Vestire” Deva, așa cum 
sublinia în cuvântul de salut, 
adresat celor prezenți, părintele 
Mircea Farca. în special s-a 
interesat părintele Miron Mateș, 
preot paroh, ajutat de credincioși 
care au trudit efectiv ca totul să 
fie pus la punct, s-au îngrijit ca 
biserica să fie împodobită cu 
icoane și covoare. Și merită 
subliniat Că sfântul lăcaș este su
perb, a constituit o surpriză 
plăcută pentru cei ce au 
participat la sfințirea sa și care 
au pătruns în interiorul său, 
impresionant ca dimensiuni, 
călcând pe un covor presărat cu 
flori, în semn de mare 
sărbătoare.

Valea Rîului Mare 
după potop

(Urmare din pag. 1)

Apele au luat tot în drumul lor 
până la inima de stâncă a 
muntelui; pe alocuri bolovanii, unii 
foarte mari,' parcă nu așteaptă 
decât un mic imbold ca să se 
prăvale în drum sau mai jos de 
el.

De sus de pe baraj se vede 
colonia, cu cele 2-3 blocuri fără 
acoperișuri, uși și geamuri, cât 
și cel străpuns de bușteni 
pentru că a avut neșansa să 
se afle exact în albia unui 
torent, perpendicular pe el. Am 
coborât și aproape de colonie, 
acolo unde potopul și-a strâns, 
ca într-o căldare, cea mai mare 
parte a “recoltei" sale și unde 
acum stratul de nămol a fost 

\___________________________

9.30 Matineu de vacanță 
11.00 TVR Cluj-Napoca 12.05 
TVR lași 13.00 TVR 
Timișoara 14.10 Santa Bar
bara (r) 16.00 Emisiune în 
limba maghiară 17.30 O 
familie ciudată (s, ep. 28)
18.10 Voie bună la TVR 19.10 
Sunset Beach (s, ep. 501) 
20.00 Jurnal. Meteo. Sport 
20.45 Camera misterelor 
21.00 Germinai (dramă 
Franța 1993) 23.45 Jurnalul 
de noapte. Sport

IVR 2
8.50 Tip-Top, Mini-Top (r) 

10.15 Limbi străine. Engleză 
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Star Trek (r) 12.00 
Contemp-Art (r) 13.10 
Căsuța din prerie (s) 15.00 

^Rebelul (s, ep. 106) 16.00

Cuvintele fețelor bisericești și 
oficialităților, prilejuite de sfințirea 
primei biserici mai mari din 
municipiu, au fost concise, ele 
omagiind în primul rând eforturile 
celor ce au trudit la realizarea 
bisericii. A urmat slujba religioasă, 
oficiată de un sobor de preoți după 
tipicul unui asemenea moment, la 
care au asistat mii de credincioși, 
în ciuda căldurii din interior. 
Parastasul pentru sufletele celor 
plecați mai înainte de a se putea 
bucura de vederea acestei

ANUNȚ ♦»
Comitetul de inițiativă și membrii fondatori ai Asociației 

nonprofit „Retezat" din Deva, str. Cuza-Vodă, bl. D.4. B, ap. 3 
adresează invitația tuturor MBtățenilor județului Hunedoara, 
credincioșilor creștini și preoților, oficialităților politico-administrative 
și judecătorești de a participa în ziua de vineri, 6 august 1999, 
între orele 9-13, la primul HRAM al Schitului ortodox „Retezat", 
prilejuit de sărbătoarea Schimbării la față a Mântuitorului lisus 
Hristos.

Programul religios va cuprinde:
Aghiasma Mare și binecuvântarea bisericii, săvârșirea Sfintei 

liturghii de către un numeros sobor de preoți, în frunte cu P.S. 
Episcop Dr. Timotei al Aradului și Hunedoarei, urmată de un 
parastas pentru morții ctitorilor precum și pentru decedații 
dezastrului natural de pe Rîu Mare ca și pentru toți tinerii turiști și 
alpiniști care își vor fi pierdut viața cândva în Munții Retezat.

După ceremonialul religios va urma o agapă creștinească la 
Vila Constantin Parfenie, în apropierea Schitului.

Schitul se află la km 9 de la intrarea în Retezat, pe valea 
Rîului Mare, înspre barajul lacului de acumulare.

Comitetul de conducere al schitului

îndepărtat. în câteva balcoane 
erau întinse rufe la uscat, la 
un geam un bătrân privea 
gânditor muntele și cerul 
peste care se lăsa înserarea. 
Totul pare să arate că viața 
încearcă să-și reintre în nor
mal. Ce altceva ar putea face 
bieții oameni decât să încerce 
să uite dezastrul prăvălit 
peste ei, să-și stăpânească 
durerea și să meargă mai 
departe?!

La ceas de seară valea 
se întunecă treptat, Râul 
Mare, acum mic, își 
rostogolește cu vuiet apele 
curate și repezi. Iar trecătorul 
se întreabă: Cum e posibil ca 
atâta frumusețe să ucidă?

Grecia (s, ep. 116) 16.45 Santa 
Barbara (s, ep. 928) 18.00 
Primul val (s, ep. 10) 19.30 
Axis Mundi: Pomul vieții, 
pomul morții (p. II) 20.00 
„Aida" de G. Verdi 22.40 
Pelerinaje 23.00 Preotul și 
carciumărtța (r)_________

ANTENA 1
7.10 Cafea cu parfum de 

femeie (s) i 10.50 Știri 11.00 
Kelly (s) 11.30 Aventuri în 
junglă (s) 12.00 Tropical Heat 
(s) 13.00 Știrile amiezii 13.15 
Nash Bridges (s) 14.00 
Esmeralda (s) 15.00 Ape 
liniștite (s, ep. 92) 16.10 Luz 
Maria.(s, ep. 62) 17.28 
Leonela(s, ep. 110,111) 19.00 
Observator 20.15 Fotbal FC 
Național - FCM Bacău (d) 22.30 
Observator 23.05 Avalanșa 
(thriller Canada 1994)

- PRO IV
7.00 Bună dimineața, PRO

minunate realizări a încheiat 
slujba de sfințire.

Vocilor care în timp s-au auzit, 
cum că s-a stricat parcul ca să 
se facă o groapă din care nu 
mai apare nimic, primul nivel al 
bisericii, care uimește prin 
măreția sa și prin modernism, le 
dă cel mai bun răspuns. Și, așa 
cum îmi spunea un preot, cei mari 
nu mai au motive să cârtească 
pe această temă și în timp 
lucrarea se va continua și săvârși 
„pe banii văduvelor și punga 
săracilor", care-au fost și rămân 
cei mai devotați enoriași ai 
bisericii ortodoxe.

Viorica ROMAN

(Urmare din pag. 1)

Simeria. Sunt spații ale Cooperativei de consum 
în care ar putea funcționa o frizerie, o croitorie, 
sau un atelier de reparații încălțăminte” - mai 
spunea dumneaei.

Intr-adevăr, spațiilor nefblosite ale Cooperativei 
de Consum li s-ar putea da o întrebuințare. Ar fi 
extraordinar dacă aici s-ar deschide astfel de secții 
menite să mai rezolve din problemele sătenilor și 
să-i scutească, în acest fel, măcar de cheltuiala 
unui transport la oraș.

“Este păcat că nu avem în comună măcar o 
frizerie. Pentru un tuns sau un coafat trebuie să 
mergem la Deva. Ne ducem atunci când mai avem 
și altă treabă pentru a nu face drumuri în plus” - 
mărturisea dna Monica Căzu din Hărău.

Am invitat-o pe dna Natalia Spinean, secretara 
comunei, să-și exprime opinia în legătură cu tema 
de față. Dumneaei ne-a spus: "Ar fi foarte necesare 
în comună micile servicii. Primăria este dispusă să 
ajute meseriașii cu tot ceea ce poate, în limita 
bugetului. Putem oferi spațiu pentru un atelier chiar 
în centrul Hărăului, primăria dispunând de acesta. 
Este o tânără fată în Chimindia, pricepută atât la 
coafat cât și la frizerie, am rugat-o să vină, am 
discutat chiar și cu părinții ei, cu mama fetei, dar în 
zadar. N-a venit. Au fost și alte încercări, dar probabil 
pentru că nu-i o zonă dezvoltată, nu vin aici 
meseriașii."

Notăm că recent Cooperativa de Consum a

Spații sunt, lipsesc 
meseriașii

deschis în satul centru, de comună un magazin. “Ar 
fi putut să deschidă mai multe servicii aici că sunt 
spații, dar nu este preocupare” - mai afirma dna 
Spinean. Tot dumneaei, reflectând la cele discutate, 
spunea că este firesc ca părinții să dorească pentru 
copiii lor tot ce-i mai bun. “Dar nu toți sunt genii, nu 
toți pot fi medici, miniștri ori profesori." Fiecare se 
naște cu o zestre, cu o capacitate. Sunt tineri cu 
înclinație spre activități utile, practice, spre meserii 
și decât să fii un mediocru într-o profesie care nu fi 
se potrivește, dar o faci pentru că aceasta est& 
mentalitatea comunității din care provii, a familiei, 
mai bine un meseriaș talentat, un artizan.

Există chiar o mentalitate greșită, un dispreț 
pentru anumite activități, mai ales pentru aceea 
de... șuștăr. Dar, decât să nu te ocupi cu nimic, 
de ce să nu se îndrepte tinerii talențați spre 
meserii cerute, care presupun răbdare, migală, 
bun gust, pricepere? “Cea mai mare satisfacție 
este să fii ceva, să te știi util celor din preajma ta 
- mai spunea dna Spinean. Trăim cu speranța că 
noi, românii, vom renaște cu ajutorul credinței, 
asemenea păsării Phoenix, că ne vom îndrepta 
spre muncă, cinste și omenie, făcându-ne 
folositori aproapelui, nu urmărind doar foloasele 
materiale imediate. ”

TV e al tăul 10.00 Tânăr și 
neliniștit (r) 12.30 News Ra
dio (s) 13.00 Știrile PRO TV
13.10 Ciudații (r) 14.35 
Monștrii (s, ep. 28) 15.00 Fa
milia Bundy (s) 15.30
Ștrengărița (s, ep. 72) 16.15 
Tânăr și nelffiiștit (s) 17.00 
Știrile PRO TV 17.40 Aripile 
pasiunii (s, ep. 53) 18.30 
Inimă de țigancă (s, ep. 59)
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Renegatul (s, ep. 15) 21.30 
Walker, polițist texan (s) 
22.25 Știrile PRO TV 22.30 
Prietenii tăi (s, ep. 69) 23.00 
Millennium (s, ep. 23)

ACASĂ t
7.00-12.45 Filme și seriale 

(reluări) 13.30 Maria (s) 14.15 
Ultimul detectiv (r) 16.00 
Preciosa (s) 17.00 Celeste se 
întoarce (s) 18.00 Dragoste 
și putere (s) 18.45 Căsuța 
poveștilor 19.30 Viața

„Mingea se află 
în terenul nostru”

(Urmare din pag. 1)

masă conducători de state 
bogate și sărace, se poate 
spune că summitul de la 
Sarajevo n-a reprezentat 
mare lucru. De altfel 
președintele Constan- 
tinescu a spus după 
întâlnire că: „Mingea se 
află acum în terenul 
nostru. Trebuie să 
depășim barierele
birocratice, să ne mișcăm 
mai repede pentru a 
îndeplini programele.” 
Concret însă nu s-a stabilit 
nimic, în locul bătăilor pe 
umăr venind niște 
promisiuni vagi. Repre
zentanți din mass-media 
occidentală nu se sfiesc să 
califice summitul decât ca 
pe o farsă occidentală 
menită să justifice 
distrugerile din Sarajevo 
și Jugoslavia, ca pe o 
manevră de izolare a 
Jugoslaviei și de forțare a 
demisiei lui Miloșevici, 

noastră (s) 20.15 înger 
sălbatic (s) 21.15 Lanțurile 
iubirii (s, ep. 23) 22.10 Milady 
(s) 23.00 Mamma Roma 
(dramă Italia 1962)

PRIMA IV
8.00 Dimineața pe plajă 

12.00 Karaoke Show 13.00 
Pretutindeni cu tine (r) 14.00 
Nimeni nu e perfect (s) 16.00 
Pretutindeni cu tine (s) 17.00 
Trăiește vara cu Nadine 
18.00 Știri 19.00 Aripi de 
înger (co. SUA/Australia 
1990) 20.30 Poză la minut (s) 
20.50 Real TV 21.00 Karaoke 
Show 22.00 Show-ul de 
noapte

HBG>
10.00 Măscăriciul (co. SUA 

1997) 11.30 Incognito (thriller 
SUA 1997) 13.15 Operațiunea 
Delta Force (thriller SUA 
1997) 14.45 Stargate (f.a. SUA
1994) 16.45 G. I. Jane (f.a. 

acordarea de ajutoare 
pentru reconstrucție 
fiind condiționată de 
împlinirea acestui 
obiectiv.

Pe fondul măsurilor 
din Pactul de stabilitate, 
în Kosovo situația 
rămâne încordată, liderii 
etniilor etalându-și cu 
vârf și îndesat setea de 
putere, mai puțin 
păsându-le de
suferințele cetățenilor 
din regiune. Speranța 
președintelui Constan- 
tinescu după care ne vom 
îmbogăți din aportul la 
reconstrucția Jugoslaviei 
este doar o iluzie 
deșartă, deoarece la noi 
acasă nu în 200 de zile, 
cum prevedea
contractul, ci nici în peste 
1000 n-am putut realiza 
ce s-a promis. Atunci în 
ce să mai credem? 
Mingea se află în terenul 
nostru, dar nu știm ce să 
facem cu ea.

SUA 1997) 18.45 Viziuni ma
cabre (thriller SUA 1995)
20.30 Uimitoarele aventuri 
ale unui urs panda (f.a. SUA
1995) 22.00 Focul din 
adâncuri (f.a. SUA 1997) 
23.45 Hamlet (dramă Anglia
1996)

PRO TV - DEVA
06.40-07.00 Program comer

cial PRO TV Deva 07.00 -10.00 
“Bună dimineața, PRO TV e al 
tăul” (coproducție cu stațiile 
locale) 10.00-10.45 Program 
comercial PRO TV Deva 17.30- 
18.00 Știrile PRO TV Deva 
(coproducție) 22.15-22.30 Știri 
PRO TV Deva 23.30-00.30 Talk 
show - “Ghici cine bate la 
ușă?” 00.30-00.45 “Vorbiți 
aici!” (reluare)

Redacția nu-și asumă 
modificările ulterioare inter
venite în programele 
jjosturilor TV.

Marți, 3 august

3 BERBEC
Dacă aveți probleme cu 

nivelul de trai, gândiți-vă că și 
alții sunt în situația dv„ poate 
chiar mai rău. Faceți niște 
economii, gospodăriți-vă cu 
cap și veți trece mai ușor 
peste această perioadă.
O TAUR

în sfârșit, o perioadă mai 
liniștită pentru nativii din Taur. 
Liniștea sufletească vă ajută 
să aveți o viață personală mai 
plăcută și mai sigură.
O GEMENI

Veți avea o zi capricioasă, 
cu multe schimbări. Mulți 
Gemeni se vor afla în situația 
de a lua decizii, mai ales în 
probleme profesionale. Totul e 
să câștigați ceva timp...
O RAC

Cel mai mare defect este 
nerăbdarea. De aici se nasc 
crize de nervi, predispoziția 
pentru ceartă etc. Bărbații din 
Rac s-ar putea să aibă parte 
de unele deservicii în afaceri. 
O LEU

îndoielile vă copleșesc. Nu 
sunteți sigur nici de propriile 
sentimente, nici de cele ale 
partenerului. Nu e sigur că 
problema o reprezintă 
cealaltă persoană, poate dv. 
sunteți prea obosit(ă).
O FECIOARĂ

^i se deschid noi 
perspective, numai că trebuie 
să faceți distincție între 
prietenie și dragoste. Zilele 
acestea legați noi prietenii, 
dar marea dragoste se lasă 
așteptată.
3 BALANȚĂ

Dacă nu vă controlați 
vorbele veți provoca un 
scandal. Nu vă descărcați 
nervii pe membrii familiei sau 
pe partener! Ei vor să vă 
ajute, dar greșelile trecutului 
își cer prețul.
O SCORPION

Sunteți mai înțelegători, 
gata să ajutați pe toată lumea 
și vă bucurați de popularitate 
în rândul cunoștințelor. 
Femeile din Scorpion sunt 
însă la pământ cu moralul.
3 SĂGETĂTOR

Zi ideală pentru a vă 
schimba locul de muncă ori 
domeniul activității curente. 
Cei care nu sunt dominați de 
această dorință ar fi bine să 
aprecieze însuși faptul 
existenței unui serviciu.
3 CAPRICORN

Veți avea nevoie de forțe 
proaspete, deoarece vă 
revine o povară mult peste 
medie. Femeile Capricorn au 
cheltuit mai mult decât și-au 
programat, așa că s-ar 
impune niște economii.
3 VĂRSĂTOR

Doamnele din Vărsător tind 
să-și execute sarcinile mai 
încet decât ar trebui. Asta nu 
e bine, pentru că “leneșul mai 
mult aleargă”.
O PEȘTI

Exagerați cu dovezile de 
dragoste, necunoscând 
măsura când e vorba de a vă 
exprima sentimentele de 
afecțiune față de cineva. La 
locul de muncă veți fi cam 
exploatat.
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Cr DIVIZIA A

Adevărat “record”

Dupâ 2 etape, doua 
formații au râmas 

fârâ antrenori!
La prima vedere etapa a II- 

a a Diviziei A apare ca una li
niștită. Cu excepția a doua par
tide - Oțelul Galați - Extensiv 
Cv. și Dinamo - Gloria Bistrița, 
celelalte rezultate par a fi nor
male, strânse ca scor. Oțelarii 
au administrat un sever 8-2 ele
vilor proaspătului antrenor Cârțu 
de la Extensiv, în timp ce echipa 
lui Dinu s-a mulțumit cu 4-0 în 
fața băieților lui Jean Pădureanu 
ce se află pe o poziție mai mult 
decât incomodă după două eta
pe. Din nefericire, două formații 
reprezentative pentru fotbalul 
românesc - Rapid și Steaua - 
continuă să se prezinte lamen
tabil în fața suporterilor lor, a 
iubitorilor fotbalului. Rapid nu a 
putut învinge pe FCM Bacău nici 
când de pe banca tehnică a lip
sit Halagian, iar steliștii s-au 
chinuit îngrozitor să învingă la 
limită pe noua promovată Rocar 
București. Atât Rapid cât și 
Steaua suferă din cauza crizei 
din efectivele lor. La Rapid se 
vede bine lipsa jucătorilor Nanu, 
Gane și Șumudică, plus unele 
absențe de moment, iar Steaua 
a trebuit să apeleze la Hotoboc, 
Chioreanu, Ogăraru, Bordeian. 
Cele două echipe au și proble
me disciplinare: la Rapid au fost 
eliminați Lupu (în prima etapă) și 
Rednic, sâmbătă la Bacău. La 
Steaua, Baciu a fost eliminat la 
Ploiești, iar în meciul cu Rocar a 
văzut cartonașul roșu și Duro. 
Bine ar fi ca Rapidul să renască 
miercuri din propria cenușă în 
meciul retur din preliminariile Ligii 
campionilor cu Skonto Riga.

Consemnăm și un “record" 
înregistrat în campionatul nostru 
național, când la FCM Bacău, 
antrenorul principal, deși de
marase pregătirile pentru etapa 
a ll-a, a părăsit definitiv echipa! 
Ei bine, nici Gabriel Stan nu s-a 
lăsat mai prejos și a luat decizia 
irevocabilă de a pleca de la Re
șița. După cele relatate de pur
tătorul de cuvânt al clubului, exi
gentul antrenor (apreciat pentru 
competența sa) nu a putut să 
treacă cu vederea neaplicarea 
de către unii fotbaliști pe teren a 
celor însușite la antrenamente și 
și-a manifestat nedumerirea față 
de atitudinea unor spectatori 
care n-au avut răbdare să vadă 
roadele pregătirii echipei pentru 
atingerea obiectivului fixat pen
tru actualul Campionat.

C. SANDU 
X______________ _ __________ .

t> DIVI2IA 82
O frumoasă si meritată victorie a 
hunedoreniior

U.T.A. - CO RUINUL 1-2
Deși la început de campio

nat, meciul dintre două echipe 
vechi combatante în fotbalul 
divizionar A și B al țării - UTA și 
Corvinul Hunedoara - a suscitat 
un viu interes în rândurile spec
tatorilor arădeni. Cu toate că 
înainte cu o oră de a începe 
această partidă a plouat intens, 
în jur de 5000 de spectatori au 
ținut să ia parte la această întâl
nire. Sigur, mulți susținători erau 
curioși să vadă ceva schimbări 
în bine ale formației lor prefe
rate după dușul rece primit de 
la Rocar, în meciul de tferaj de 
la Alba lulia la care au fost pre- 
zenți în jur de 8000 de specta
tori din Arad. Este vorba în prin
cipal de venirea la cârma echi
pei UTA a unui tânăr antrenor 
italian (31 de ani), Lorenzo Ru- 
binacci, a secundului său 
Franco Crescentini și a prepa
ratorului fizic, Michele laco- 
mucci. în plus, UTA mai bene
ficiază și de serviciile dlui Luigi 
Piedimonte, care este director
consultant al FC UTA. Lotul ară
denilor n-a suferit modificări 
însemnate. Radu George și 
Irimia au plecat la West Petrom, 
Plisca în Ungaria. Noii veniți 
sunt Coronel Miguel din eșalo
nul al doilea (Argentina), Juncu 
de la W. Petrom, Radu, Mărgi
nean și Huțan de la Romvest. A 
fost promovat un singur junior 
în lot, Bolcaș.

Antrenorul italian a făcut 
câteva mutații în jocul echipei 
sale. Baciu a fost pus să joace 
pe postul de fundaș stânga, 
Diaconescu a fost trimis la mij
loc, iar apărarea a acționat “în 
linie". Hunedorenii s-au prezen
tat la acest joc cu Victor Roșea 
ca antrenor principal care, cu 
un lot în care are nu mai puțin 
de 7 juniori, a pregătit meciul ca 
la carte. Cunoscând bine forța 
de joc și penetrație a fotbaliș
tilor - Mariș, Drăgan, Almășan, 
Ciubuncan - a stabilit perechile 
de jucători pentru a dubla mar
cajul la arădenii aflați în atac, a 
jucat cu libero - Gheară, cu ex
perimentatul Haidiner și juniorul 
Marincău la marcaj, iar ca fun
dași de margini, Rus și Andone. 
Cu un “mijloc" deosebit de mobil 
și atacanți rapizi, cu o bună teh
nică individuală - Dinu, Mitrică, 
Șandor și Pavel, hunedorenii nu 

numai că au contracarat acțiu
nile ofensive ale gazdelor, dar 
au pus multe probleme apărării 
arădene, obținând în final o fru
moasă și meritată victorie, dând 
o adevărată lecție tehnico-tac- 
tică conducerii tehnice de la 
UTA.

în primele 20 de minute UTA 
a atacat pe centru și ambele 
flancuri, dar apărarea oaspe
ților a stăvilit acțiunile ofensive, 
iar în min. 23 Șandor - bine co
tat și în acest meci, s-a aflat 
într-o excelentă poziție de a 
înscrie, dar șutul cu piciorul 
drept nu și-a atins ținta. După 
ce în min. 12 Drăgan ratează o 
bună ocazie, în min. 43, tot 
Șandor șutează puternic de la 
18 m și Papp respinge greu.

La reluare, ambele formații 
măresc ritmul de joc, hunedo
renii cu un joc cursiv, mai bun, 
precis de pase, alertează ad
versarii și pe suporteri și în min. 
60 Dinu recuperează balonul, îl 
deschide pe Șandru ce se în
scrie în cursă pe centru, șu
tează cu forță, Papp respinge 
și Pavel pe fază trimite în colțul 
din dreapta jos: 0-1. Doar 2 
minute trec și gazdele profită 
de un respiro, când Mariș, ne
marcat, la 10-11 m de poartă, 
înscrie în stânga lui Clep: 1-1. 
Corvinul “cravașat" de pe mar
gine de Roșea răspunde cu noi 
atacuri tăioase și în min. 88, la o 
nouă fază de toată frumusețea, 
de acuratețe tehnică, când ju
niorul Stârc recuperează min
gea și o pasează inteligent la 
Mitrică, hunedoreanul de la 25 m 
trimite balonul sus în vinciul din 
stânga porții lui Papp: 1-2.

în ciuda cartonașelor gal
bene primite de unii jucători 
pentru unele faulturi de joc, pe 
teren și în tribună a fost un 
deplin spirit de fair-play.

Corect arbitrajul centralului 
Șt. Gallovits (Oradea).

UTA: Papp, Bogoșel (53 
Todea), Botiș, Găman, Baciu, 
Zaha (61 Ciba), Almășan, Dia
conescu, Ciubuncan, Drăgan 
(79 Turcan), Mariș.

CORVINUL: Clep, Rus, 
Gheară, Haidiner, Marincău, 
Andone (66 Babarți), Mocioi, 
Dinu, Mitrică, Șandor, Pavel 
(76 Stârc).

Sabin CERBU

DIVIZIA C4^

Devenii - aplaudați ia sfârșitul 
partidei

CAROMET CARANSEBEȘ
- CETATE DEVA 2-4

în săptă
mâna premergă
toare acestei 
partide am stat 
de vorbă cu an
trenorul deveni- 
lor Ionel Stanca. 
Miercurea trecu
tă, la obișnuitul 
antrenament al 
elevilor săi, era 
puțin supărat că 
nu ieșise încă 
viza de transfer 
al jucătorilor
Eșanu, Szidorak și Răducănescu. “Am speranța 
că totuși se vor efectua și aceste transferări 
necesare întăririi lotului nostru. Oricum suntem 
hotărâți să abordăm turul acestui 
campionat cu optimism, cu do
rința de a călca cu dreptul din 
prima etapă, la Caransebeș” -
ne-a declarat interlocutorul nostru. Spre sfâr
șitul săptămânii, losif Kelemen, vicepreședintele 
clubului, a anunțat de la București că s-au făcut 
cele trei transferuri. Așa se face că devenii s-au 
deplasat cu deplină încredere că pot alinia o 
echipă puternică, decisă să facă un joc bun.

Primele 10 minute, partida a fost echilibrată, 
dar chiar în acest minut Luca - ce și-a onorat 
cum se cuvine ziua lui de naștere, chiar du
minică, 1 august - a recuperat o minge la cen
trul terenului și a driblat trei adversari și din 
marginea careului a șutat cu sete în dreapta 
portarului: 0-1! La numai trei minute după acest 
gol, la un atac al gazdelor în careu, intervenția lui 
Cibotariu a fost considerată de arbitrul Silviu 
Bogdan (Dolj) ca fault și a acordat lovitură de la 
11 m transformată de Dogaru și scorul a devenit 
1-1. Oaspeții nu acuză șocul și în min. 15 
Eșanu, lansat pe atac, intră în careu și nu poate 
fi oprit decât prin fault. Din păcate, șutul lui 
Tănasă a fost apărat de portar. Gazdele, în min. 
20, prin Verdeș, reușesc să înscrie al doilea gol 
dintr-o acțiune de contraatac finalizată de 
Verdeș. La scorul de 2-1, devenii reiau atacurile 
spre poarta adversă și în min. 30 Eșanu îl gă
sește bine pe Szidorak care egalează: 2-2.

La reluare, oaspeții încep să se impună tot 
mai accentuat și în min. 70, Emil Popa pătrunde în 
viteză în careu, este agățat și lovitura de la 11 
metri este transformată de Luca: 2-3. Scorul final 
este stabilit în min. 85, când Eșanu primește 
balonul de la Szemely Elek și marchează: 4-2.

în final, spectatorii au aplaudat echipa oaspete. 
A arbitrat o brigadă din Dolj, cu Silviu Bog

dan la centru.
CETATE: Cibotariu, Bordean, Tănasă, 

Răducănescu (87 D. Gabriel), Chira, Popa, 
Szidorak (57 Berindei), Luca, Gigi Ștefan (60 
Szemely), Eșanu, Naniu.

FL NEDELC/U

Contrar așteptărilor

MINAUR ZLATNA - 
MINERUL CERTEJ SI
Experiența și renumele jucătorilor din 

Certej nu au fost suficiente pentru obți
nerea victoriei. Faima de vedete a oas
peților nu i-a impresionat pe jucătorii 
Minaurului, ci din contră i-a ambiționat și 
i-a motivat suplimentar. Astfel gazdele au 
început în forță - și la propriu și la figurat - 
acțiunile rapide și bine construite fiind 
"perfect" susținute de intrări aspre menite 
a tempera replica oaspeților.

în minutul 9, la un corner executat de 
Stoica, Repede se infiltrează excelent la 
colțul scurt și reia cu capul sub transver
sală: 1-0. După primul atac pozițional al 
oaspeților (minutul 24), în minutul 25 pe 
contraatac Cioba îl găsește cu o diagonală 
pe Crăciun care pătrunde în careu și în

scrie la colțul lung: 2-0. Elevii 
lui Petcu replică și în minutul 
30 la un corner obținut de 
Hanganu, Costăchescu exe

cută precis, iar Polvrea înscrie surprinzător 
cu capul: 2-1. Golul n-a avut darul de a 
relansa partida pentru că după doar două 
minute, Filip ratează intercepția la o minge 
înaltă în careu, iar nigerianul Ojek Chidi 
profită și înscrie cu latul: 3-1. Jucătorii 
Certejului sunt în corzi și în minutul 39 în 
urma unei faze spectacol Dobre are un 
reflex salvator la lovitura de cap a lui Kiraly. 
Ultima fază notabilă a primei reprize s-a 
consemnat în minutul 42, atunci când 
Stoica i-a fentat ușor pe Țibichi și Polvrea 
scăpând singur spre poartă, iar Polvrea l-a 
faultat și a primit al doilea cartonaș galben 
fiind eliminat.

în repriza secundă, deși au evoluat în 
inferioritate numerică, minerii din Certej au 
echilibrat puțin jocul. în minutul 60 Bozga a 
făcut o cursă impetuoasă, dar la marginea 
careului a fost contrat puternic, accidentarea 
obligându-l să părăsească terenul. în conti
nuare, mai proaspeți fizic, mai rapizi și mai 
puternici jucătorii gazdă au controlat cu 
autoritate jocul. în minutul 68 în urma unei 
rapide și spectaculoase acțiuni pe banda 
dreaptă (unde ar fi trebuit să fie Bozga), 
Crăciun a șutat din voie, iar Chidi a reluat 
din apropiere mingea boxată de Dobre: 4-1. 
în fine, în minutul 90, la un corner executat 
de Stoica, Chira s-a înălțat peste toată apă
rarea Certejului și a înscris cu capul: 5-1.

Sperăm ca această înfrângere să fie 
doar un accident și ca antrenorul loan 
Petcu să găsească până la următoarea 
partidă soluțiile pentru un joc mai bun.

MINERUL: Dobre - Fartușnic, Filip, 
Țibichi, Bozga (64 Mîhnea) - Polvrea, 
Costăchescu, Drăgoi, Chezan - Tăgârță 
(64 Ocolișan) - Hanganu (46 Rădos). 

________________________Ciprian MARINUȚ j
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0 DIVIZIA A Q DIVIZIA 82 0 DIVIZIA CA
Rezultatele etapei a ll-a: Ceahlăul - F.C. Brașov 2-1; Univ. 

Craiova - F.C. Onești 1-0; Dinamo - Gl. Bistrița 5-0; CSM Reșița - Farul
1-1;  Oțelul Galați - Extensiv Cr. 8-2; FCM Bacău - Rapid 0-0; Steaua 
- Rocar 2-1; FC Argeș - Petrolul 1-0; Astra - FC Național (amânat).

CLASAMENTUL

Rezultatele etapei: FC Drobeta - “U" Cluj 3-0; Electro Bere 
Craiova-FCApulum 4-2; ASATg. Mureș-Olimpia S.M. 1-1; UTA 
- Corvinul Hunedoara 1-2; Minerul Motru - Jiul Petroșani 3-0; Gaz 
Metan Mediaș - FC Inter Sibiu 2-1; FI. Rm. Vâlcea - ARO C-lung 0- 
1, Chimia Târnăveni - Poli Timișoara 2-2; UM Timișoara - FC Bihor 
3-2.

Rezultatele etapei I: Cuprom Abrud - West Petrom Arad
2- 0; Telecom Arad - CFR Timișoara 3-1; Min. Uricani - Met. Cugir
3- 0; Parângul Lonea - Aurul Brad 0-0; Telecom Timișoara - Gloria 
Reșița 1-0; Univ. Arad - inter Arad 2-1; MinaurZIatna - Min. Certej 
5-1; Caromet Caransebeș - Cetate Deva 2-4; Min. Lupeni - 
Electrica Timișoara 1-1.

Etapa viitoare, a lll-a, miercuri, 4 august: FC Național - 
FCM Bacău; FC Onești - Astra; Farul - Univ. Craiova; Petrolul - 
Oțelul; Extensiv - Gloria; Rocar - FC Argeș; FC Brașov - Steaua; 
CSM Reșița - Dinamo; Rapid - Ceahlăul (amânat).

1. OȚELUL GALAȚI 2 2 0 0 11-4 6
2. Dinamo 2 2 0 0 7-0 6
3. Petrolul Ploiești 2 1 0 1 5-2 3
4. Ceahlăul 1 1 0 0 2-1 3
5. FC Național 1 1 0 0 1-0 3
6. FC Argeș 2 1 0 1 2-2 3
7. FC Onești 2 1 0 1 2-2 3
8. Univ. Craiova 2 1 0 1 1-1 3
9. Steaua 2 1 0 1 3-6 3
10. Ext. Craiova 2 1 0 1 4-9 3
11. FCM Bacău 2 0 2 0 1-1 2
11. Rapid 2 0 2 0 1-1 2
13. Astra Ploiești 1 0 1 0 1-1 1
14. FC Brașov 2 0 1 1 2-3 1
15. CSM Reșița 2 0 1 1 2-3 1
16. Farul 2 0 1 1 1-3 1
17. Rocar 1 0 0 1 1-2 0
18. Gloria Bistrița 2 0 0 2 2-8 0

CLASAMENTUL

Etapa viitoare, a V-a, sâmbătă, 7 august: “U" Cluj - Electro 
Craiova; FC Apulum A.I. - ASA Tg. Mureș; Olimpia S.yi. - UTA; Corvinul 
Hunedoara - Gaz Metan Mediaș; Jiul Petroșani - FI. Rm. Vâlcea; FC 
Inter Sibiu - Min. Motru; ARO C-lung - Chimica Tâm.; Poli Timișoara - 

^UMTmișoara^FCBihor_FCDrobeta__^_^^_^^__^^__^

1-2. MINERUL MOTRU 1 1 0 0 3-0 3
FC DROBETA 1 1 0 0 3-0 3

3. Electro Craiova 1 1 0 0 4-2 3
4-7. ARO C-lung 1 1 0 0 1-0 3

UM Timișoara 1 1 0 0 3-2 3
Corvinul Hunedoaral 1 0 0 2-1 3
Gaz Metan Mediaș 1 1 0 0 2-1 3

8-11 . Poli Timișoara 1 0 1 0 2-2 1
Chimica Târnăveni 1 0 1 0 2-2 1
ASA Tg. Mureș 1 0 1 0 1-1 1
Olimpia S.M. 1 0 1 0 1-1 1

12-15. FI. Rm. Vâlcea 1 0 0 1 0-1 0
UTA 1 0 0 1 1-2 0
FC Bihor 1 0 0 1 2-3 0
FC Inter Sibiu 1 0 0 1 1-2 0

16. FC Apulum 1 0 0 1 2-4 0
17-18. Jiul Petroșani 1 0 0 1 0-3 0

“U” Cluj 1 0 0 1 0-3 0

CLASAMENTUL

Arad - Telecom Ar.; CFR Timiș. - Min. Uricani; Metalurg. Cugir - 
Parângul Lonea; Aurul Brad - Univ. Arad; Gloria Reșița - Minaur 
Zlatna; Inter Arad - Telecom Timiș.; Min. Certej - Caromet Cs.; 
Cetate Deva - Min. Lupeni; Electrica Tm. - Cuprom Abrud.

1. MINAUR ZLATNA 1 1 0 0 5-1 3
2. Minerul Uricani 1 1 0 0 3-0 3
3. Cetate Deva 1 1 0 0 4-2 3
4. Telecom Arad 1 1 0 0 3-1 3
5. Cuprom Abrud 1 1 0 0 2-0 3
6. Univ. Arad 1 1 0 0 2-1 3
7. Telecom Timișoara 1 1 0 0 1-0 •3
8. Min. Lupeni 1 0 1 0 1-1 1
9. Electrica Tm. 1 0 1 0 1-1 1
10. Aurul Brad 1 0 1 0 0-0 1
11. Parângul Lonea 1 0 1 0 0-0 1
12. Inter Arad 1 0 0 1 1-2 0
13. Gloria Reșița 1 0 0 1 0-1 0
14. CFR Timișoara 1 0 0 1 1-3 0
15. Caromet Cs. 1 0 0 1 2-4 0
16. West Petr. Arad 1 0 0' 1 0-2 0
17. Metal. Cugir 1 0 0 1 0-3 0
18. Min. Certej 1 0 0 1 1-5 0

Etapa viitoare, a ll-a, duminică, 8 august: West Petrom
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Tuburile de presiune din fontă ductilă
o șansă pentru zona Călan

Discuție cu dl 
ing. Fănică Ștefan, 

director tehnic la 
SC Sidermet SA
- Die director, programul 

de restructurare promovat la 
Călan a condus în final la îm
părțirea combinatului siderurgic 
în 12 societăți comerciale. între 
acestea Sidermet-ul reprezintă 
cea mai mare societate prin 
volumul de activitate și numărul 
de personal. Concret ce se 
poate spune despre unitate?

- în prezent societatea 
noastră numără 1200 de sala- 
riați, ponderea activității o re
prezintă cocseria și furnalul. 
Funcționăm cu o baterie de 
cocsificare din cele două pe 
care le avem - celelalte fiind 
repartizate la Minacval iar la 
partea de fontă se lucrează cu 
un furnal de 250 mc. De ase
menea mai funcționăm cu do
uă CET-uri pentru susținerea 
activității de la furnal.

- între marile speranțe ale 
activității de viitor se regăsește 
investiția privind tuburile din 
fontă ductilă. în ce stadiu se 
află lucrurile?

- Investiția pentru tuburile 
de presiune din fontă ductilă se 
derulează conform graficelor. 

Au sosit deja și primele utilaje de 
la producătorul american, iar 
dacă nu apar alte probleme va 
intra în producție în anul viitor.

- Fără excepție unitățile de 
profil din siderurgie și metalurgie 
se confruntă cu mari probleme, 
între care cea mai dură este 
blocajul financiar.

- în afară de dificultățile ce 
derivă din blocajul financiar ce 
ne dau mare bătaie de cap spe
cific pentru noi le reprezintă 
prestațiile de transport. Pentru a 
ne aproviziona cu materii prime 
cheltuielile sunt foarte mari.

Pe lângă materiile prime pe 
care le asigurăm din județ - căr
bune din Valea Jiului, minereu 
de la Teliuc și lara -, ne apro
vizionăm cu cărbune și minereu 
din import. Costurile cu trans
portul sunt foarte mari. Astfel se 
ajunge în situația când acestea 
ating 55-70 la sută din valoarea 
unei tone de minereu, fapt ce 
afectează costurile totale și im
plicit prețurile de livrare ale pro
duselor noastre.

- Cum stați cu desfacerea 
produselor?

- La producția de cocs o 
treime o desfacem la intern, iar 
restul în cea mai mare parte este 
orientată pentru consumul de la 
furnal.

- Die director revenind'la 
investiția care se află în curs de 
derulare cum vedeți ziua de mâi
ne a siderurgiei din Călan?

- Prin noua investiție dorim o 
prelucrare superioară a produ
selor societății noastre, lucru ce 
se va răsfrânge pozitiv și în par
tea financiară. Vorbind despre 
ziua de mâine, Sidermetul se va 
confrunta în continuare cu multe 
probleme. Odată cu reducerea 
capacității de producție la partea 
de cocsificare este posibil să 
avem din nou o reducere de 
personal. Accent deosebit vom 

pune în continuare pe partea 
calitativă a producției - până în 
prezent la export nu am 
înregistrat refuzuri -, cât și pe 
cea a prețurilor. în condițiile unei 
concurențe deosebite pe plan 
internațional este absolut 
necesar să ținem cont de aceste 
elemente.

Ceea ce ne avantajează în 
producția viitoare de tuburi din 
fontă ductilă este noul procedeu 
folosit și anume fonta lichidă este 
folosită direct în producție, fapt ce 
reduce considerabil costurile. în 
această situație, evident ținând 
cont și de factorii de calitate, vom 

Speranțele oamenilor din Călan sunt încă legate de fostul
combinat siderurgic

Foto: Traian MÂNU

avea o desfacere foarte bună și 
pe piața mondială, unde prețurile 
produselor noastre vor fi foarte 
avantajoase pentru cumpărători.

Studiile de fezabilitate indică 
rezultate foarte bune, ceea ce dă 
o mare speranță pentru întreaga 
viață din Călan. De aceea am 
mobilizat toate resursele 
materiale, umane și financiare 
pentru a finaliza cu bine 
investiția. Punerea în funcțiune a 
acestui obiectiv rămâne, repet, 
una dintre cele mai mari proiecte 
ale noastre de care va depinde 
soarta multor oameni și implicit a 
zonei Călan.

“Nu știu ce se va 
întâmpla cu orașul 

nostru”
La unitatea din Călan a 

Agenției județene de ocu
pare și formare profesională 
am discutat cu Elena Ro
man, șeful unității. Și trebuie 
s-o spunem încă de la în
ceput - nu era deloc încân
tată de cifrele și datele pe 
care ni le punea la dispoziție. 
La un moment dat chiar ne- 
a mărturisit cu mâhnire: “Nu 
știu ce se va întâmpla cu 
orașul nostru”.

Mâhnirea venea de la 
faptuUcă la nivelul orașului 
numărul celor rămași fără un 
loc de muncă este mare și 
continuă să crească. Cei 
care primesc ajutor de șomaj 
au ajuns la aproape 1500, 
din care 178 sunt absolvenți 
de școli profesionale și licee. 
Mai bine de 700 de oameni 
primesc alocație de sprijin, 
iar 320 sunt cu ajutor social 
de la primărie.

Dincolo de toate aces
tea, 637 de cetățeni sunt în 
evidențele unității și au fișă 
pentru a găsi un loc de 
muncă. Numai în luna iulie 
a.c.numărul șomerilor a 
crescut cu încă 200. Majo
ritatea sunt din fostul com
binat siderurgic. Serios de 
gândit dă și faptul că de la 1 
septembrie în șomaj vor intra 
alți 150 de absolvenți de 
școli profesionale și licee.

Cam peste o lună apro
ximativ 500 de oameni nu 
vor mai primi ajutor de șo- 

. Acest lucru înseamnă

Pagină realizată de Valentin NEAGU, Cornel POENAR

că trec în rândul celor cu 
alocație de sprijin. Iar pentru 
a ne face o imagine cât de 
cât reală asupra a ceea ce 
înseamnă asta - trebuie să 
spunem că, în medie, aju
torul de șomaj este de 
450.000 de lei pe lună. Or, 
alocația de sprijin este 60 la 
sută din ajutorul de șomaj. 
Tragedia este că sunt multe 
familii cu copii care trăiesc 
doar din ajutorul de sprijin.

într-un asemenea con
text trebuie remarcat faptul 
că din numărul total al șo
merilor majoritatea sunt fe
mei. Cam 65 la sută. Deși 
multe sunt tinere, în prezent 
au puține șanse de a găsi un 
loc de muncă la Călan. Mai 
ales datorită faptului că nici 
firmele particulare din zonă 
nu au o activitate prea 
rodnică.

Din cele spuse de dna 
Roman am mai reținut că mulți 
conducători de firme din oraș 
se plâng că nu mai știu ce să 
facă pentru a plăti oamenii care 
acum mai au un loc de muncă.

- La noi parca-i duminică tot 
timpul - a mai precizat dna 
Roman cu năduf. Păi altă dată 
când ieșea un schimb de la 
combinat se simțea în tot ora
șul. Acum... Oamenii sunt 
agitați și nervoși pentru că 
nefiind de lucru, nu sunt bani. 
Dacă în viitorul foarte apropiat 
nu se va mișca ceva la 
combinat, nu știu ce se va 
alege din Călan.

De la primii ani de viată

Sărăcia generează mari 
suferințe!

Lipsa banilor la nivelul ora
șului Călan creează mare în
grijorare în rândul factorilor de 
decizie locali. Potrivit unor 
opinii pe care ni le-a împărtftșit 
doamna doctor Lidia Dobrei, 
președintele Comisiei Sociale 
în cadrul Consiliului Local Că
lan și director la Centrul de 
Sănătate al orașului, lipsa ba
nilor face imposibilă igieniza
rea și repararea școlilor și a 
altor obiective de interes so
cial, a surselor de apă ce ne
cesită o revizuire înainte de 
începerea anului școlar, fapt 
ce are implicații directe asupra 
stării de sănătate a populației.

Din lipsă de fonduri în oraș 
s-a întrerupt activitatea canti
nei sociale care era de un real 
folos, având în vedere starea 
economico-socială a zonei și 
numărul mare de șomeri, care 
se reflectă asupra sănătății 
copiilor ce sunt afectați tot mai 
mult de ulcere sau de boli de 
plămâni.

Doamna doctor Lidia Do
brei ne-a mai precizat că este 
cu totul izbitor numărul mare 
de boli ulceroase la copii a 
căror cauză este lipsa hranei. 
"De multe ori la întrebarea ce 
ați mâncat, răspunsul este 
aproape invariabil: "întrebați- 
ne, doamna doctor, de când 
nu am mâncat."

Printr-un efort susținut 
după ce Spitalul orășenesc a 

^jeșit de sub tutela primăriei s

au asigurat din venituri proprii 
aproximativ 29 de milioane de 
lei, bani extrem de necesari 
pentru diverse cheltuieli gos
podărești.

în prezent spitalul nu are 
datorii, dar o parte însemnată 
din medicamente se obțin prin 
donații din exterior.

Referindu-se la situația 
dramatică în care se regă
sește un număr mare de lo
cuitori ai zonei, președintele 
Comisiei Sociale din cadrul 
Consiliului Local Călan este de 
părere că "pentru a schimba 
lucrurile trebuie plecat de la 
fiecare “eu” la înlăturarea dife
rențelor enorme ale salarizării 
dintre personalul sanitar, în
vățământ etc. și factorii politici 
sau personalul din cadrul unor 
unități de stat.”

Din nefericire și cu ocazia 
nenorocirilor pricinuite de inun
dații s-a văzut spiritul umanitar 
al personalului sanitar, al mili
tarilor de la Deva care au do
nat solda oamenilor de pe 
Râu-Mare, pe când mulți par
lamentari nu au făcut nici un 
gest în acest sens, cu toate că 
veniturile lor sunt foarte mari.

Doamna doctor mai este 
de părere că oprirea apei reci 
în oraș creează mari probleme 
ce pot pune în pericol sănă
tatea oamenilor. De aceea tre
buie găsite soluții și bani 
înainte de a se trece la măsuri 
extreme.

Bani puțini la 
primărie

Peste câteva zile, func
ționarii primăriei din Călan ur
mează să-și primească sala
riile. Treaba este că la data 
documentării noastre, în contul 
primăriei exista doar un milion 
de lei. Primarul spera ca până 
la data programată pentru sa
larii să adune cele aproximativ 
65 de milioane de lei necesare.

Gospodărirea orașului - in pragul
<_______________

Marile debite pe care le 
acumulează asociațiile de lo
catari către unitățile de gospo
dărie comunală și locativă, la 
care se adaugă și cele de la 
agenții economici sau institu
țiile bugetare, riscă să parali
zeze întreaga activitate de pro
fil. Potrivit datelor pe care ni 
le-a oferit dl loan Zau, direc
tor economic la SC Hidro- 
transterm SA Călan - fostul 
RAGCL - în prezent volumul 
datoriilor pentru serviciile 
prestate se ridică la peste 8,3 
miliarde de lei, dintre care 
aproape șase miliarde de lei se 
regăsesc în asociații.

La zi, nivelul datoriilor pe 
fiecare asociație se situează de 
la 462 milioane de Iei - Aso
ciația nr.3 - până la 1,131 mi
liarde de lei la Asociația nr.6. 
Din cele nouă asociații de 
locatari în ultimele luni, banii

Birou de consultantă în afaceri
în orașul nou, la sediul destinat activității Consiliului local, 

am aflat un lucru pe care îl apreciem important.
Este vorba de faptul că pe strada Independenței, la 

numărul 16, funcționează Biroul de consultanță în afaceri 
Călan. Acesta oferă consultanță de specialitate în afaceri, 
consiliere și îndrumare profesională și organizează cursuri de 
inițiere și dezvoltare a afacerilor și tehnici de vânzări.

De remarcat faptul că toate serviciile sunt gratuite.
în cadrul Biroului va funcționa și un centru de copieri acte, 

Ja tarife avantajoase.____________________________________

paraliziei
plătiți pentru serviciile efec
tuate sunt nesemnificativi, iar 
situația economico-financiară a 
societății HTT este deosebită. 
Nu mai sunt bani de benzină, 
motorină, pentru alte cheltuieli 
și nici pentru salarii. Lipsa com
bustibilului a condus din 27 
iulie la suspendarea transpor
tului urban în zonă, călătorii 
fiind obligați să facă autostopul 
sau să meargă pe jos.

Directorul economic al so
cietății, dl loan Zau, ne-a mai 
precizat că restanțele pentru 
prestații în unele cartiere da
tează de câțiva ani buni, iar 
neachitarea lor va conduce într- 
o etapă următoare la sistarea 
inclusiv a apei reci în oraș. Nu
mărul familiilor care înregis
trează datorii de ordinul milioa
nelor este în continuă creștere, 
fără a exista șansa recuperării 
acestora. Valul disponibiliză

rilor pare să amenințe din nou 
o parte dintre societățile călă- 
nene, iar de aici noi drame.

Lipsa banilor și marile da
torii au făcut ca în ultimele 
ierni sute de oameni să trăiască 
în frig, în condiții extrem de 
dure. Șansele ca iama viitoare 
să fie altfel sunt minime. Din 
cauza banilor, investițiile în 
termoficare sunt sistate, pier
derile sunt mari, iar drumurile 
se închid peste tot. încotro vom 

ajunge și ce va fi nimeni nu 
poate să spună nimic. Până una 
alta riscul de a se opri și apa 
rece este tot mai mare.

La rândul ei HTT are da
torii la Conel, Romgaz, la
Apaterm Deva pentru apă 
rece, iar la bugetul statului 
datoriile sunt de peste un mili
ard de lei, fapt ce închide 
orice șansă pentru ziua de
mâine. Cel puțin deocamdată

\ S-a rectificat X|

■ bugetul
Una dintre cele mai proas- . 

I pete hotărâri ale consiliului local I 
| a fost cea privind rectificarea |
■ bugetului local pe acest an. în ■ 
I esență, este vorba de faptul că • 
| orașului Călan i s-a repartizat |
I suma de 450.000.000 de lei din I 
! fondul special al drumurilor ! 
I pentru continuarea unor inves- I 
| tiții pe traseul Călan-Sîncrai. Cu | 
■ toate acestea, din cele spuse ■ 
' de primarul orașului, dl Petru • 
| Bora, am reținut faptul că | 
I lucrările nu vor fi finalizate |

\Dupâcontorizane, | 
rezultate

I surpriză!
| Până la contorizarea apei | 
I reci la Spitalul Orășenesc Că- i 
! lan contravaloarea serviciilor : 
I prestate de HTT se ridicau I 
| lunar la aproximativ 6.000.000 | 
■ de lei.
• După montarea apome- • 
| trelor și eliminarea oricăror | 
I pierderi cheltuielile s-au redus i 
! cu 90 la sută. Astfel, ultima ’ 
I factură a scăzut cu 5.400.000 I

I 
I 
I
I 
I

de lei, costurile reale fiind de | 
600.000 de lei.

Ceea ce s-a întâmplat la ' 
spital trebuie să dea de gândit | 
și în asociațiile de locatari i 
unde pierderile de apă sunt * 
enorme datorită uzurii și de- I

| fecțiunilor instalațiilor.
O revedere a acestora va . 

• scuti cu siguranță locatarii de I 
| mulți bani care se dau pe... | 
yapa sâmbetei. j
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Un buget ai banilor mărunți
'an salariile celor trei compo
nent ai compartimentului de 
asistență veterinară. Ei costă 
primăria în acest an aproape 
70 de milioane de lei. Dacă mai 
punem la socoteală și salariile 
personalului administrativ din 
primărie, de 700 de milioane de 
lei în acest an și indemnizațiile 
de ședință ale celor 13 consilieri 
locali, reiese clar unde vor fi 
repartizați banii bugetului local 
în acest an. Nimic spectaculos, 
deci, la Certeju de Sus, din 
punctul de vedere al execuției 
bugetare. Date fiind costurile 
exacerbate ale tuturor presta
țiilor ce țin de activitatea de 
gestionare a comunei cele 2 
miliarde de lei nu sunt, în 
realitate, mai mult de un buget 
al banilor mărunți...

în comparație cu alte co
mune, situația bugetului local la 
Certeju de Sus este relativ 
"calmă Cele 2,08 miliarde de 
lei par a ji, cât de cât, acope
ritoare pentru micile nevoi 
curente ale comunei. Problemele 
mari mai așteaptă, bugetul 
statuluifiind prea auster pentru 
a mai aloca vreun han în acest 
an pentru continuarea inves
tițiilor la Certeju de Sus.

Cheia de boltă a consoli
dării bugetului local o constituie 
veniturile proprii ale primăriei. 
Cel mai important contribuabil 
este Sucursala Minieră Coranda 
Certej care, în acest an, virează 
în contul primăriei 1,2 miliarde 
de lei, bani reprezentând cota 
parte din impozitul pe salariu
al celor 800 de salariați, cât mai liului local o reprezintă în acest

Investițiile au încremenit în
pe loc repaus”

De ani buni, de când 
documentez la Certej, la 
capitolul investiții, tentele de 
discuție au rămas aceleași. 
Lipsa resurselor financiare 
face ca lucrări începute cu 3-4 
ani în urmă să fie și în prezent 
în faze destul de îndepărtate 
de pragul final. “Cum mai stați 
cu rețeaua termică, cu gazul 
metan, sau la proiectul de 
canalizare?”, pot rămâne 
întrebări de reporter valabile 
pe ani buni de acum înainte 
la Certeju de Sus.

Și cum să nu rămână 
dacă în acest an, de exem
plu, bugetul primăriei nu are 
alocat nici un leu pentru 
continuarea investițiilor. Una 
din acestea, începută în 
1996, vizează contruirea 
unei centrale-termice mo
derne și înlocuirea în tota
litate a rețelei termice a 
centrului de comună. Cen
trala termică, de bine de rău, 
a fost modernizată, însă la 
capitolul modernizării rețe
lei termice lucrurile sunt 
încă pe partea începuturilor. 
Cu o valoare totală de 3,7 
miliarde de lei, din această 
investiție s-au derulat până 
acum doar 1,3 miliarde, iar 
prețurile cresc în fiecare zi. 
Nici centrala modernizată 
nu poate fi exploatată din 
cauza neseriozității benefi
ciarilor de servicii. Primăria

' ..........  ' "l

în 1992, la Dispensarul medi
cal din Certeju de Sus s-au 
executat ample lucrări de 
renovare și extindere a spațiului, 
grație programului PHARE inițiat 
de Banca Mondială. Pe lângă 
cabinetele medicale care au 
primit cu această ocazie o 
înfățișare modernă și curată s- 
a mai amenajat un laborator și o 
locuință de serviciu. Sprijinul 
Băncii Mondiale nu s-a oprit aici, 
urmând dotarea cu aparatură 
performantă conform baremului 
stabilit pentru dispensarele 
aflate la o distanță considerabilă 
față de oraș.

Comparativ cu alte instituții 
sanitare din mediile rurale, la 
care dotarea constă doar din 
tensiometrele personale ale 

numără mineritul certejan. Dife
rența până la 2 miliarde o 
reprezintă veniturile obținute ca 
urmare a prelevării taxelor și 
impozitelor locale.

Cum vorfi alocați acești bani 
în exercițiul bugetar curent ? Din 
cele discutate cu dl Ovidiu Bugi, 
viceprimar, și dna Anușca Gher
man, contabilul șef al primăriei, 
a reieșit că cca. 200 de milioane 
de lei vor ji dirijați spre lucrări 
de întreținere și reparații la 
clădirile celor opt școli ale co
munei. Cincizeci de milioane de 
lei vor fi folosiți la montarea a 
două microcentrale termice care 
vpr deservi clădirille școlii și a 
primăriei situate în centrul de 
comună. O altă cheltuială "pi
cată ", inopinat, pe capul consi- 

are de încasat 231 de mili
oane de lei, ca și contrava
loare a serviciilor termice 
prestate, existând și o acți
une în justiție declanșată 
pentru recuperarea acestei 
datorii. Treisprezece din 
locuitorii blocurilor deservite 
de centrala termică au de 
plătit fiecare peste 2 mili
oane de lei, reprezentând 
restanțe la plata prestațiilor 
termice.

O altă investiție după 
care tânjesc certejenii este 
introducerea gazului metan. 
Ea e doar trecută de faza 
studiilor de pre și fezabili
tate, ambele plătite de cetă
țeni, în prezent căutându-sc 
bani pentru achitarea pro
iectului tehnic necesar înce- 
perii lucrărilor. Conform 
celor declarate de dl loan 
Vințan, primarul comunei 
Certeju de Sus, primăria va 
căuta o soluție de a plăti cei 
380 de milioane de lei, cât 
costă proiectul, pentru a se 
putea obține, în baza lui, 
acordul necesar demarării, 
într-o perspectivă temporală 
cât mai apropiată, lucrărilor.

Despre lucrările de ali
mentare cu apă și canalizare 
nici nu poate fi vorba deo
camdată. Costurile lor, de 
zeci de miliarde, taie din start 
orice poftă de a demara o 
astfel de lucrare.

I

Aparatura e performantă, dar lipsește 
mijlocul de transport

medicilor, la dispensarul din 
Certeju de Sus există aparatură 
medicală pentru urgență (per- 
fuzor, targă mobilă, fotoliu mobil, 
mască pentru oxigen ș.a.) și un 
sterilizator modern.

Dar dacă din acest punct de 
vedere dispensarul poate fi 
considerat ca fiind norocos, nu 
înseamnă că problemele lipsesc 
cu desăvârșire. Cea mai mare 
durere a celor doi medici de 
familie și a cadrelor medii medicale 
este inexistența unui mijloc de 
transport pentru deplasările în 
teren. “Pe vremuri exista o trăsură 
în dotarea dispensarului. Acum 
însă suntem nevoiți să ne depla
săm cu ce putem în cazul unei 
consultații la domiciliu. De cele mai 
multe ori rudele ori vecinii bolna-

în baza unui program al 
Băncii Mondiale, derulat prin 
Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale, la Certeju de Sus 
primăria a angajat 53 de șomeri 
în vederea prestării unor 
servicii în folosul comunității. 
Programul Băncii Mondiale, 
menit a sprijini crearea de locuri 
de muncă, are o valență finan-

Banca 
Mondială 

investește în 
lucrări 

comunitare
ciară reprezentativă. La Certeju 
de Sus au fost alocați 48.000 
de dolari. Respectând spiritul 
programului, banii sunt folosiți 
pentru plata salariilor și echipa
mentului de lucru al celor 53 de 
șomeri. Oamenii sunt angrenați 
în lucrări de reparații ale unor 
drumuri comunale. Este vorba 
de DC 27, Nojag - Vărmaga și 
DC 26, Măgura - Toplița - Certej. 
Aceste căi de acces fac 
obiectul unor intervenții de 
pietruire, dalare și construire a 
unor rigole. Cheltuielile materiale 
sunt suportate de la bugetul 
local. “Ar fi fost mai bine, 
opiniază viceprimarul comunei, 
dl Ovidiu Bugi, ca și o parte din 
cheltuielile aferente mate
rialelor să fie suportate tot de 
Banca Mondială. Sprijinul ar fi 
fost mai pregnant”.

Oricum, să execuți lucrări 
cu oameni plătiți de alții nu e 
puțin lucru. Și apoi să nu uităm 
că nemulțumitului i se ia darul. 
Tot lui săracul...

în percepția generală, 
conducerea unei “dihănii” 
motopropulsate de talia 
unui tractor U 650, cu trac
țiune integrală, se asociază 
cu forța și “asprimea” proprii 
masculinității. De aceea, 

apariția de pe o străduță, ce 
trece pe lângă clădirea 
primăriei din Certeju de 
Sus, a unui tractor U 650 la 
volanul căruia evolua ferm 
o tânără cu părul bălai, poate 
fi percepută ca un eveni
ment. Conjunctura ne e favo
rabilă și reușim să antre
năm un dialog cu neobișnu
ita conducătoare, să zicem, 
auto. Se numește Elena 
Gherman, este absolventă 
de liceu și, din 1995, pose
soarea carnetului de condu
cere, categoria F, ce îi per
mite accesul la postul de 
comandă a tractorului. îm
preună cu tatăl dânsei, dna 
Elena Gherman este angre
nată într-o activitate privată 
cu caracter agricol. Familia 
are arendate 20 de hectare

Pagină realizată de
Estera SÎNA, 

Cristina CfNDA, 
Adrian SĂLĂGEAN 
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Astfel, în zilele considerate mai 
lejere sunt consultați în jur de 
30-40 de pacienți, pe când zilele 
aglomerate numără peste 90 de 
bolnavi. în plus, medicii de familie 
din cadrul dispensarului au 
încheiat tWl contract de prestări 
servicii cu SM Certej, prin care 
asigură asistență medicală și 
angajațilordin cadrul firmei.

Munca unui medic de familie 
în mediul rural nu este deloc 
ușoară. “Cred că noul sistem se 
va dovedi a fi cel mai bun, altfel nu 
optam pentru această instituție. 
Dacă multe chestiuni nu sunt 
definitiv clarificate, cel puțin acum 
medicul are o listă de pacienți după 
care lucrează și în baza căreia își 
cunoaște mai bine pacienții”, mai 
spunea dna Virginia Hrecinic. 

de teren agricol în comuna 
Hărău, pe care sunt cultivate 
cereale, păioase, grâu, orz, 
orzoaică, precum și po
rumb. Chiar dacă lipsa unei 
piețe a cerealelor și garan
tarea desfacerii producției 

sunt încă inexistente în agri
cultura românească, familia 
dnei Gherman face eforturi 
de a câștiga în ciuda tuturor 
vicisitudinilor. Revenind la 
neobișnuita calificare, pen
tru o femeie, de a conduce 
tractorul, tânăra interlocu
toare ne-a declarat că, la 
urma urmei, nu e o muncă 
ieșită din comun iar sis
temul de servodirecție a 
utilajului transformă con
dusul într-o îndeletnicire 
plăcută și ușoară. Recordul 
de distanță “bătut" de dna 
Gherman a fost un traseu 
dus-întors Certeju de Sus - 
Luncoiu de Jos, în cei patru 
ani de la obținerea car
netului fiind parcurși cu 
tractorul cu ceva peste 3000 
de kilometri.

Alo. aude 
cineva?

Telefoanele nu funcțio
nează normal în comună. Ac
tuala centrală telefonică este 
situată la parterul unui bloc de 
locuințe, alături de oficiul poștal, 
și locatarii de sus inundă tot 
timpul spațiul - cum am aflat la 
primărie. “A fost oferit “Romte- 
lecom" un alt spațiu pentru o 
centrală digitală, vizavi, într-un 
bloc ce oferă condiții mai bune, 
dar n-a fost demarată investiția 
nici până acum” - spunea 
primarul comunei. Cu excepția 
satelor Nojag și Hondol, cu 
celelalte șase sate nu se poate 
lua legătura telefonică de 
vinerea până lunea. Legătura 
este paralizată și cu Deva. în 
situații nedorite, de urgență - 
incendii sau accidente și boli - 
nu se poate vorbi la telefon.

Nu s-a materializat până 
acum lucrarea de extindere a 
rețelei telefonice în satele 
aparținătoare, deși aceasta a 
început acum un an, cânți s-au 
instalat stâlpi și cabluri. Alo, se 
aude?
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O Principala sursă deA( 
venit, ce asigură locuitorilor • 
comunei “pâinea” de toate | 
zilele, este creșterea și valori- | 
ficarea animalelor. Din păcate, . 
costurile ridicate ale întreținerii * 1 
animalelor, pe de-o parte, și I 
prețul mic pe piață al acestora, | 
fac ca numărul animalelor din ■ 
comună să stagneze în ultimul ! 
an. în prezent, la Certeju de Sus ■ 
sunt înregistrate 1190 capete | 
bovine, din care vaci de lapte | 
624 cu o producție anuală de . 
lapte de 28.350 de hl, 660 por- ' 
cine, 133 cabaline, 1600 ovine I 
și 8500 de păsări. |

vului ne asigură transportul în 
satele îndepărtate, cum sunt 
Toplița și Vărmaga. De altfel, la 
Toplița și Săcărâmb funcționează 
două puncte sanitare autorizate, 
unde asistența medicală este 
asigurată de un cadru mediu", 
spunea dna dr. Virginia Hrecinic, 
medic coordonator la dispensarul 
din Certej.

Pe lista dumneaei s-au înscris 
2300 de persoane, dintre care 
aproximativ 400 sunt stabilite în 
Deva. Cei din urmă amintiți bene
ficiază de asistență în special
după-amiaza, iar solicitările sunt 
totdeauna onorate. Volumul de 
muncă este imens, mai cu seamă 
în această perioadă, când celălalt 
medic - dna Aurica lordache, 
medic pediatru - este în concediu.

O Cele mai frecvente boli | 
și afecțiuni întâlnite în rândul . 
populației din comuna Certeju ■ 
de Sus sunt bolile cardio- | 

vasculare, afecțiunile pulmo- | 
nare și diabetul. în evidența ■ 
dispensarului figurează 30 de ! 
diabetici, peste 200 de bolnavi I 
hipertensivi, 11 persoane care | 
au suferit accidente vasculare | 
- cerebrale, 30 bolnavi de . 
silicoză și alte 28 de persoane 1 
cu distrofie endemică tireopată | 
(gușă). Cauzele care duc la | 
apariția hipertensiunii arteriale ■ 
sunt de natură genetică ori ! 
datorate stresului, iar ignorarea I 
tratamentelor duce deseori la | 
complicații cum ar fi paraliziile | 
și infarctele miocardice, opina j 
dna dr. Virginia Hrecinic.

Pe scurt
ES |

O Recent s-au căsătorit ■ 
tinerii Doru Marian Dămiean și ! 
Florentina Bugnar, stabilindu-se I

| în Certej, localitatea lor natală. | 
Este cea de a șaptea căsătorie | 
oficiată în acest an la Oficiul ■ 
stării civile. în august alte cinci I 
perechi vor porni alături pe I 
drumul vieții. Mult noroc! I

O Cinci femei-brutar Iu- | 
crează pe două schimburi (trei . 
și unu) la brutăria din centru. ' 
Cum afirma dna Sorina Magda, I 
se asigură pâine pentru întrea- | 
ga comună, ca și pentru zona 
Hărău-Simeria, capacitatea 
unității fiind de 1000 de pâini 
pe zi. Este una dintre cele trei 
brutării din comună, celelalte 
două desfăcând pâine și la 
Deva, Brănișca, Vețel. Concu
rența duce la o mai bună calitate 
a produsului.

3 Cineva s-a gândit și la 
cei mici, deschizând unități prin 
care se desfac prăjituri și 
produse de patiserie, pe lângă 
cele tip ABC. Este vorba de SC 
Mag Dan Secom și SC Gen 
Lucom SRL, deschise în zona 
centrală, în ultimii doi ani. Era și 
cazul, deoarece birturi erau 
cam multe.

O Din luna mai '98 nu s- 
au mai plătit ajutoarele sociale 
celor care ar beneficia de 
acestea potrivit legii. Cauza? 
“Imposibilitatea financiară a 
primăriei” - cum afirma dl 
secretar Petru Cîmpian. Spe
ranțe de viitor nu sunt.

O Din cei 4000 de locui
tori ai comunei sunt activi, adică 
poartă statutul de angajați, doar 
880 de certejeni. în plata siste
mului de asigurări sociale se 
găsesc 679 de locuitori, din care 
322 în șomaj și 357 în alocație 
de sprijin. în comuna Certej se 
primesc 869 de pensii, iar peste 
1000 de persoane n-au nici o 
formă “oficială” de venit. Din 
punctul de vedere al vârstei, 
populația suferă de un grad 
avansat de îmbătrânire, numărul 
tinerilor sub 18 ani fiind sub 500. 
Acest fenomen de îmbătrânire 
este evident la clasele de școală 
primară, unde, datorită numă
rului în scădere al copiilor, 
clasele I s-au redus de la două 
la una.
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UN “CUVÂNT 
ROMÂNESC" /N

CANADA
Românii, oriunde ar fi, oricât de bine le- 

ar merge, trăiesc cu dorul locurilor natale, 
al obiceiurilor și al graiului lor. “Sfântul dor 
românesc”, exprimat în nu mai puțin sfântul 
grai românesc, i-a îndemnat pe românii din 
Canada să-și realizeze ziarul “Cuvântul 
românesc”.

în două numere mai vechi ale ziarului de 
limbă română apărut pe pământ canadian, 
câte o pagină a fost consacrată sărbătoririi 
zilei de naștere a împăratului Traian, “Marele 
Săditor și Nemuritorul Părinte al Neamului 
nostru Românesc”. “Dies Traiani” a fost 
inițiată pe pământ românesc și importată 
de alte state latine din Europa și chiar în Afri
ca, unde împăratul a întemeiat colonii și 
municipii. Cum unul din cele 10 municipii ce 
au purtat numele lui este și Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa, paginile poartă genericul 
“Sărbătorind din nou la Ulpia Traiana după 
aproape două milenii”. Autorul relatărilor, 
dl Corneliu Stan, își are rădăcinile în Deva, 
între manifestările amintite, alături de cele 
din amfiteatrul roman, sunt menționate și 
cele de la Deva. Și firește sunt incluse 
acțiunile desfășurate în alte centre culturale 
românești (Turnu Severin, Sibiu, lași, Cluj- 
Napoca, Brașov, Arad ș.a.) sau din Italia și 
Spania, dedicate împăratului.

Versurile poetului N. Crainic “Spre glo
rioasa-mi obârșie/ cobor, adânc, din eu în eu,/ 
de două mii de ani mă-mbie,/ din fundul vremii 
chipul meu” (din poezia “Eu”), ce prefațează 
paginile, sunt definitorii pentru starea de 
spirit a cititorilor “Cuvântului românesc”. 
Canadieni prin devenire rămân români prin 
simțire și obârșie, spre care-și îndreaptă 
gândurile cu dor și justificată mândrie.

Viorica ROMAN

Spectacolele unui teatru 
popular din Ungaria

în zilele de 13 și 14 august formația de teatru 
popular din Tura (Ungaria), similară oarecum 
ansamblurilor folclorice de la noi, va prezenta 
spectacole în județul nostru. La Deva spectacolul 
va fi inclus în acțiunile organizate de Primărie în 
cadrul "Serbărilor Cetății" și va fi prezentat la 
Casa de Cultură. Același spectacol va fi văzut și 
de locuitorii municipiului Hunedoara în 14 august.

Artiștii amatori din țara vecină, prin intermediul 
lui Diligens Kărolyne, se prezintă astfel: "Trăim în 
localitatea Tura, cu aproximativ 8000 de locuitori, 
din vestul Ungariei, care din punctul de vedere al 
artei populare este vestită. Locuitorii ei muncesc 
în marea majoritate în capitală, adică la Budapesta 
(aflată la 60 de km) și se mai ocupă cu grădinăritul, 
localitatea fiind așezată pe malul râului Galga.

Echipa noastră s-a format în anul 1993, pe 
lângă școala generală de aici, datorită unor artiști 
profesioniști. De atunci compoziția ei a suferit 
anumite schimbări, dar fondatorii acesteia sunt 
prezenți și în momentul de față, asigurându-i 
calitatea, seriozitatea și modestia care sunt 
păstrate cu sfințenie. Avem o "credință": credem 
în fapta bună pe care-o dedicăm din suflet 
oamenilor. Din grupul nostru fac parte 20 de 
persoane, dintre care cel mai tânăr este de 13 
ani, iar cel mai vârstnic are 66 ani.

Teatrul muzical și de dans îl simțim cel mai 
aproape de noi. în cei 6 ani de existență am 
prezentat un număr de 6 spectacole de acest 
gen. Piesele le-am ales întotdeauna astfel ca să 
fie pe placul spectatorilor, iar cei care le-au 
vizionat ne-au spus în șoaptă: “MERITĂ SĂ 
SUFERI, SĂ LUPȚI, DEOARECE BINELE A 
TRIUMFAT Șl TREBUIE SĂ TRIUMFE".

Programul nostru conține cântece și dansuri 
populare maghiare intercalate de momente vesele 
(selectate din programele noastre anterioare). 
Unele fragmente din program se referă și la 
aspecte de sărăcie, dar este tratată și problema 
dragostei, a iubirii de oameni, a prieteniei și 
fidelității, în special redată prin cântece. în vara 
anului trecut am distrat populația din Jâszâg - 
Ungaria. Anul acesta dorim să oferim clipe dis
tractive populației din Ardeal - România pentru 
locuitorii municipiilor Deva, Hunedoara. Vă 

.așteptăm cu drag la spectacolul nostru! (V.R.)

Exporturile de 
armament ale Rusiei 

au atins o cifră 
record

Exporturile de armament realizate de firmele 
rusești în primele șase luni ale acestui an au 
atins un record istoric, iar veniturile în perioada 
următoare vor crește și mai mult, prin 
deschiderea de noi piețe, în Orientul Mijlociu, 
informează agenția Interfax, citată de AFP.

Potrivit datelor obținute de agenția Interfax, 
principala companie rusă exportatoare de arma
ment, “Rosvorujenie", a obținut un profit de 1,3 
miliarde dolari în primul semestru al anului curent, 
ceea ce reprezintă triplul creșterilor înregistrate 
anterior. încasările totale ale companiei, până la 
sfârșitul anului curent, sunt estimate să ajungă 
la 2,5 miliarde dolari.

La rândul lor firmele intermediare “Antei” și 
"Promexport” contează și ele pe profituri anuale 
record, ceea ce va face ca profitul total din 
exporturile de armament să atingă cifra de 3,2 
miliarde dolari, la finele anului 1999.

Industria de apărare rusă este pe punctul de 
a încheia unele contracte substanțiale cu Siria și 
Libia, îndeosebi ca urmare a ridicării embargoului 
ONU asupra Libiei. De asemenea, ar putea fi 
reluate livrările de armament rusesc către Iran, 
în contextul unei apropiate ameliorări a relațiilor 
acestei țări cu Occidentul.

Potrivit cotidianului rus Kommersant, recenta 
vizită oficială în Rusia a șefului statului sirian 
Hafez al-Assad ar fi avut ca principal scop 
încheierea unor contracte, în valoare de peste 
două miliarde dolari, pentru achiziționarea de 
tehnică militară de vârf de fabricație rusească.

Până acum, Statele Unite au menținut Iranul, 
Libia și Siria pe lista țărilor supuse embargoului 
total și au făcut presiuni asupra Rusiei să nu 
efectueze livrări de echipamente militare acestor 
țări.

Oficialii ruși s-au plâns, în repetate rânduri, 
că politica prohibitivă impusă de SUA privează 
industria rusă de încasări importante și o face 
să piardă o serie de piețe strategice.

Jacques Chirac 
considera câ Charles 

de Gaulle este 
personalitatea 

secolului
Președintele francez Jacques Chirac 

a propus revistei Time, pentru sondajul 
acesteia “Omul secolului", al cărei 
rezultat va fi anunțat la sfârșitul anului, 
numele predecesorului lui, Charles de 
Gaulle, transmite AFP.

“Nu numai că De Gaulle a proclamat 
o nouă Franță, dar el avea o anumită 
viziune asupra Omului. Iar această idee 
i-a permis să înfăptuiască imposibilul", 
a subliniat președintele francez, argu- 
mentându-și alegerea. “Nu abandonați 
niciodată, păstrați-vă curajul de a spune 
nu, urmați dorințele colective, lăsând la 
o parte orice interes individual: iată 
mesajul gaullismului, un mesaj pentru 
toate epocile și toate națiunile", a 
adăugat Chirac.

Revista Time a cerut mai multor 
personalități internaționale să aleagă un 
nume pentru “Omul secolului", dar la 
desemnarea acestuia vor fi luate în 
calcul toate voturile primite, din întreaga 
lume. Oricine poate trimite revistei 
alegerea sa, fie în scris, fie prin poșta 
electronică. Până în prezent, au fost pri
mite peste zece milioane de propuneri. 
Deocamdată, cele mai multe voturi au 
fost pentru fostul premier israelian 
Yitzhak Rabin (576.521), urmat de Elvis 
Presley (553.838), Adolf Hitler (422.156), 
predicatorul american Billy Graham, 
Albert Einstein, papa loan Paul al ll-lea, 
Martin Luther King, Gandhi, fostul 
președinte american Ronald Reagan și 
solistul trupei Beatles, John Lennon.

Revista Time va publica numele 
"Omului secolului” în ediția sa din 27 
decembrie.

METODE CONTRACEPTIVE - ALEGEREA VĂ APARȚINE
r

Dreptul la sănătate este 
unul dintre drepturile funda
mentale ale omului. Acest 
drept se referă și la sănă
tatea reproducerii. Planifi
carea familială înseamnă să 
alegi momentul potrivit 
pentru a avea copii precum și 
numărul lor. Folosirea unei 
metode de contracepție va da 
această libertate.

Asigurându-vă că folo
siți o metodă contraceptivă 
convenabilă și eficientă, veți 
fi relaxați și mai fericiți în 
relațiile sexuale. Când vă 
veți hotărî să aveți un copil, 
acel copil va fi dorit, așteptat 
și iubit.

Mijloacele contraceptive 
nu urmăresc altceva decât 
să împiedice întâlnirea din
tre un spermatozoid și ovul 
sau să determine modificări 
ale uterului pentru a nu 
fixa sarcina. Acest lucru se 
poate face în mai multe mo
duri. Indiferent de metoda 
aleasă, aceasta trebuie folo
sită corect și cu regularitate. 
Sarcina apare dacă, în urma 
unui contact sexual, un sper
matozoid eliberat prin eja
culare fecundează un ovul. 
Metodele contraceptive îm
piedică apariția sau dezvol
tarea unei sarcini.

METODE NATURA
LE - sunt metode de identi
ficare a perioadelor fertile 
ale ciclului menstrual.

z ajută cuplurile să 
identifice perioada fertilă 
pentru a evita contactul se
xual în acel interval de timp. 
Identificarea perioadei fer
tile se face în diferite mo
duri: pe baza calendarului, 

înregistrarea modificărilor 
mucusului cervical, măsura
rea temperaturii bazale sau 
a asocierii lor.

•' nu există efecte se
cundare; partenerii împart 
responsabilitatea de planifi
care a familiei; sunt foarte 
ieftine; pot fi folosite și pen
tru planificarea apariției 
unei sarcini.

S este nevoie de multă 
atenție, înțelegere și acord 
din partea ambilor parteneri; 
este necesară o înregistrare 
atentă a datelor; dificil de 
practicat când ciclul este ne
regulat; nu previne bolile cu 
transmitere sexuală, inclusiv 
SIDA.

Eficiența: 65 - 80% și 
chiar peste.

PREZERVATIVUL - 
este ușor accesibil, ușor de 
folosit și nu necesită supra
veghere medicală, nu are efec
te secundare; este foarte efi
cient dacă este utilizat cu 
atenție; bărbatul poate să își 
asume responsabilitatea con- 
tracepției; este singura me
todă care protejează ambii 
parteneri împotriva bolilor cu 
transmitere sexuală, inclusiv 
SIDA.

•r necesită folosire aten
tă pentru a fi eficient.

S se utilizează o sin
gură dată.

Eficiența: 85- 98%.

DIAFRAGMA - este o 
barieră ce împiedică sperma
tozoizii să ajungă la ovul; 
este foarte eficientă dacă este 
utilizată corect, în combina
ție cu spermicide; poate con
feri protecție împotriva unor 
boli ale colului uterin.

•r necesită atenție în 
folosire pentru a fi eficientă; 
este nevoie de consult medi
cal pentru stabilirea dimen
siunilor potrivite; trebuie 
păstrată timp de 6 ore după 
contactul sexual.

V se folosește cu sper
micide în formă de cremă sau 
gel.

Eficiența: 85% în cazul 
unei utilizări corecte.

SPERMICIDE - sunt 
substanțe chimice care pot fi 
găsite sub formă de tablete, 
spumante, creme, geluri, su
pozitoare, ovule, foițe, care 
imobilizează sau distrug sper
matozoizii.

S nu prezintă efecte se
cundare; larg disponibile și 
ușor de folosit.

V folosită ca singură 
metodă contraceptivă au o 
eficiență mai redusă decât 
alte metode; de aceea nu se 
recomandă folosirea lor ca 
unică metodă de contracepție.

Eficiența lor crește prin 
folosirea cu o metodă de bari
eră: prezervativ sau diafrag
mă.

Eficiența: 75- 80 %.

DISPOZITIVUL IN
TRAUTERIN (steriletul)- 
este un mic dispozitiv ce se 
introduce în cavitatea 
uterină.

S împiedică fixarea 
ovulului fecundat.

S este o metodă rever
sibilă, eficientă, începe ime
diat după inserție.

V imediat după inserție 
menstruațiile pot fi mai abun
dente.

/ ocazional poate să fie 
expulzat, în general nu sunt 

recomandate pentru femeile 
care nu au copii, nu protejea
ză împotriva bolilor cu trans
mitere sexuală, inclusiv 
SIDA.

dispozitivul este in
trodus de un medic specialist; 
se recomandă supraveghere 
medicală, de preferat la un 
Cabinet de Planificare 
Familială.

Eficiența:97- 99 % - până 
ia 10 ani în funcție de tip.

PILULA COMBI
NATA - este o combinație 
de mici cantități de extrogen 
și progestagen

împiedică eliberarea 
ovulelor și modifică învelișul 
intern al uterului, făcându-l 
mai puțin primitor pentru 
sarcină.

•/ este metoda reversi
bilă cea mai eficientă, ușor de 
administrat, diminuează du
rerile din timpul menstru- 
ației, reduce cantitativ men- 
struația și reglează ciclul 
menstrual, diminuează ris
curile anemiei, starea de dis
confort premenstrual, reduce 
riscul afecțiunilor benigne 
ale sânului, contribuie la di
minuarea apariției canceru
lui uterin și ovarian, prote
jează împotriva afecțiunilor 
inflamatorii pelviene.

eficiența depinde de 
corectitudinea folosirii; nu 
este recomandată femeilor 
care prezintă factori de risc 
cardiovascular; pot apărea 
efecte secundare minore, pre
cum dureri de cap, creșteri în 
greutate, mici sângerări la 
începutul administrării, nu 
sunt recomandate lemeilor 
peste 35 de ani, fumătoare; 

intcracționează cu uncie tra
tamente medicamentoase; nu 
protejează împotriva txblilor 
cu transmitere sexuală, in
clusiv SIDA.

se recomandă supra
veghere medicală la un Cabi
net de Planificare Familială.

Eficiența: 98 - 99% în ca
zul folosirii corecte.

PILULA MONO- 
HORMONALĂ - este o pi
lulă ce conține numai proges- 
tageni.

■S administrarea zilnică 
la aceeași oră creează în uter 
modificări ce blochează pă
trunderea spermatozoizilor 
și posibilitatea menținerii 
unei sarcini.

•S este ușor de folosit, 
este o metodă reversibilă, 
poate fi folosită și de femei 
care alăptează și de cele care 
nu pot folosi pilula combi
nată; eficiența depinde de co
rectitudinea folosirii; afec
tează regularitatea ciclului 
menstrual; crește frecvența 
sângerărilor intermen- 
struale; poate crește riscul 
apariției sarcinilor extrautc- 
rine, nu protejează împotriva 
bolilor cu transmitere se
xuală, inclusiv SIDA.

V se recomandă supra
veghere medicală, de preferat 
la Cabinetul de Planificare 
Familială.

Eficiența: 96 - 98% în ca
zul folosirii corecte.

CONTRACEPTIVE 
INJECTABILE - sunt 
produse cu conținut hormo
nal, administrate sub formă 
de injecții.

V opresc ovulația, se 
injectează intramuscular; din 

mușchi se eliberează lent și 
constant în organism.

J este una dintre cele 
mai eficiente metode contra
ceptive: o singură injecție 
conferă protecție de 8 până la 
12 săptămâni; este reversi
bilă; poate fi folosită și de 
femeile care alăptează.

J perturbă ciclul men
strual; sângerări neregulate 
sau chiar absente; este ne
cesară o perioadă mai lungă 
de timp pentru reluarea fer
tilității; nu protejează împo
triva bolilor cu transmitere 
sexuală, inclusiv SIDA.

•S se recomandă supra
veghere medicală de prefe
rat la Cabinet de Planificare 
Familială.

Eficiență: 99%.

STERILIZAREA 
CHIRURGICALĂ VO
LUNTARĂ - este o me
todă chirurgicală de întreru
pere a fertilității la cererea 
femeii sau a bărbatului.

La femei - blocarea trom
pelor (legarea trompelor 
uterine).

La bărbați - blocarea ca
nalelor prin care circulă 
spermatozoizii (vasectomie).

V face imposibilă în
tâlnirea ovulelor cu sperma
tozoizii.

V este foarte eficientă; 
nu are efecte secundare; 
este o metodă ireversibilă.

V fiind o metodă ire
versibilă (definitivă), va tre
bui să fiți siguri de decizia 
luată.

Eficiența: 99 - 100%.

Direcția de sănătate 
publică a județului 

Hunedoara
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let’s make
a business

VANZĂRI 
CUMPĂRĂRI

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

• Vând 5 ha teren arabil în 
Băcia și intravilan în Hărău, 
668298. (8429)

• Vând teren agricol, 0,50 
ha, situat pe drumul Căstău- 
Orăștie. Informații tel. 064/ 
411127(8221)

• Vând teren arabil, 40 ari, 
Vețel. Deva, tel. 624545 
(6767)

• Vând apartament 4 ca
mere, zona Progresului. Tel. 
216483,092 712716.(6752)

• Vând casă, baie, grădină 
mare, plus pădure. Mărti- 
nești, nr. 69. (6757)

• Se vinde prin licitație 
publică garsonieră în Hune
doara, str. Zambilelor, nr. 3, 
bl. 17 B, sc.B, etaj III, ap. 33. 
Tel. 094/636445 (OP)

• Vând apartament 4 ca
mere, str. Laminorului 20/12. 
Informații 724370 (8158)

• Vând casă cu depen
dințe și grădină în localitatea 
Unirea, Hațeg. Informații tel. 
770118.(3114)

• Vând spațiu comercial, 
zona gării, Simeria. Informații 
la tel. 213162 sau 094/ 
290513(6765)

• Vând Raba izotermă, 
10500 DM. Tel. 730302. 
(6751)

• Vând Opel Astra, fabri
cație 1993, Euro 2, preț 
11.000 DM. Tel. 710777 
(6761)

• Vând casă, tractor de 18 
cai. Săulești, 123, tel. 
262401.(8426)

• Vând Mercedes Cobra, 
neînmatriculat. Informații tel. 
216048(6751)

• Vând ladă frigorifică 5 
sertare, stare foarte bună. 
Deva, A.VIaicu, nr. 53. (6755)

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

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

Societate româno- 
italiană vinde vitrine, lăzi, 
dulapuri frigorifice, avan
tajos, reduceri 20% și în 
rate. Sebeș; 058/733796, 
tei. 094/558716. (8220)

• Vând vacă Holstein, tel. 
092/877125 sau Hațeg, 
corn. Unirea, satTuștea, 70. 
(8159)

• Vând țuică de prune, 34 
grade, 25 000 lei/litru. Tel. 
092/403869(8164)

• Vând acordeon Farfisa 
Transivox plus stativ, 2700 
DM, taragot Stovaser, 2500 
DM, Dacia 1310 Break, an 
1987, 2500 DM, Mercedes 
190 D, an 1987,12 000 DM. 
Tel. 092/307321 (66751)

• Vând cameră frigorifică, 
9 mc, 6000 DM și două case 
de marcat. Deva, tel. 092/ 
260066(6769)

•Vând cazane țuică, 140- 
200 I, Dobra, M. Eminescu, 
nr. 17, Gabor lanoș (6770)

• Vând grâu de panificație 
și orzoaică. Tel. 219116, 
seara. (8433)

• Cumpăr celulare de
fecte, decodez și repar 
rapid și ieftin. Tel. 094/ 
859958 (6771)

INCH IRI ERI

• Ofer spre închiriere 
spațiu 200 mp, central, 
pentru depozit sau producție, 
preț avantajos. Tel. 223468 
(8432)

OFERTE DE 
SERVICII

• Efectuez transport una 
tonă Renault Trafic, foarte 
avantajos. Tel. 216483, 092 
712716.(6752)

• Agenție selecționează și 
înscrie personal calificat în 
construcții civile. Oferă locuri 
de muncă în străinătate. Tel. 
094/316346, 094/360321 
(OP)

• Societate internațională 
de import oferă imediat locuri 
de muncă cu câștiguri între 
700 000-1.000.000 lei/săp- 
temână. Angajăm elevi, 
studenți, șomeri etc. cu sau 
fără experiență. Tel. 621446, 
094/280444 (8469).

• Angajăm confecționere și 
lăcătuși mecanici pentru 
mașini de tricotat. Tel. 
216048. Informații între orele 
8-16.(6751)

• S.C. Agromec SA 
Hațeg, cu sediul în Hațeg, 
str. Progresului, nr. 57, 
vinde la licitațe mijloace 
fixe casate și necasate ori 
nefolosite (mașini agricole, 
tractoare, combine, coper
tine, ateliere secție, re
morci). Licitația va avea 
loc în fiecare sâmbătă, ora 
10, la sediul unității, până la 
epuizarea-stocului exis
tent. (3113)

PIERDERI
F

• Pierdut bloc facturi seria 
HDACA de la nr. 1626301 
până la 1626350 aparținând 
SC AMI Pan Prodimpex SRL 
Hațeg. Se declară nul. (6763)

• Pierdut carte de muncă 
pe numele Marian Daniel, ul
tima dată angajat la Omega 
Press Investment SA. O 
declar nulă. (8471)

• Pierdut carnet membru 
Banca Agricolă, pașaport, 
livret militar, pe numele Laib 
Petr+i Sorin. Le declar nule. 
(8729)

AGENȚIILE PE PUBLICITATE 
“CUVÂNTUL USER"

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

* DEVA - la SEDIUL REDACȚIEI din str. 1f 
Decembrie, nr.35 (în clădirea Tribunalului 
Județean); - la chioșcul din CENTRUL MUNI
CIPIULUI, lângă magazinul "Comtim“; - la 
chioșcul din CARTIERUL MICRO 15 (stația de 
autobuz "Orizont");

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

* BRAD, strada Republicii (tel. 
650968), la sediulS.C. ’’MERCUR";

* ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă maga
zinul “Palia";

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

Agențiile ziarului nostru asigură, la taxe 
rezonabile, publicarea cu maximă promptitudine 
a tuturor anunțurilor de mică și mare publicitate.
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• Pierdut BCF-5 buc, cu 
seriile 0353226-30, eliberate 
în data de 2 iulie 1999, pe 
numele Moldoveanu Marinela, 

.proprietate A.N.D.I.P.R.Z.M. 
București. Le declar nule. 
(6772) together

DECESE

Agent autorizat Dialog

• Familia anunță cu du
rere încetarea fulgerătoare 
din viață a celui care a fost 
un bun frate, tată, cumnat 
și unchi

BOLDOR BUCUR
în vârstă de 56 ani. Corpul 
neînsuflețit se află la do
miciliul din Deva, str. Vînă- 
torilor, 20. Slujba de înmor
mântare are loc la domiciliu, 
azi, la ora 13, iar înmor
mântarea va avea loc în satul 
Vărmaga. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace! (6766)

• Cu adâncă durere fami
liile Avram Gheorghe și 
Avram lancu anunță înceta
rea din viață a tatălui nostru

AVRAM ANGHEL
din Podele. Nu te vom uita 
niciodată! (8431)

S.C. QUASAR S.A
” ANGAJEAZĂ

două persoane
tinere, dinamice, care să corespundă următoarelor cerințe: 

Ms Cunoștințe Ciel, Word, Excel
✓
✓

Ha Candidați! pot depune dosarele la secretariatul firmei până în data de 

05.08.1999.
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la secretariatul firmei, telefon 222999, 

între orele 9-17.

Experiența în aceste domenii constituie un avantaj 
Disponibilitate la program prelungit 
Se oferă condiții deosebite

Importator direct din Germania de telefoane si accesorii gsm
- cauta sa închirieze spațiu comercial central in 

suprafața de cca 40 mp

- cauta colaboratori persoane juridice (magazin) 
pentru deschiderea unui punct de vanzare Dialog 
in calitate de subagent autorizat ROMCOM

Pentru informații suplimentare va rugam sunați la 094 570 510 
094 570 500, sau trimiteti o prezentare a firmei la numărul de fax:
Tel/Fax: 056.214959; 056.214969

TIMISOARA - STR. IALOMIȚA 75

PENITENCIARUL BÂRCEA MARE 
(DEVA) 

încadrează prin CONCURS: 

Inginer agronom (bârbat).
Condiții:
- studii superioare de specialitate;
- cunoștințe de zootehnie;
- vârsta: până la 45 de ani;
-fără antecedente penale;
- stagiul militar îndeplinit;
- vechime în domeniu de specialitate, peste 8 ani. 

Relații la sediul Penitenciarului.

ANUNȚ DE LICITAȚIE DESCHISĂ 
FĂRĂ PRESELECTIE

9

1. Persoana juridică achizitoare: Regia Națională a 
Pădurilor

- Direcția Silvică Deva
2. Organizatorul licitației: Direcția Silvică Deva. 

Adresa: localitatea Deva, str. Mihai Viteazu, nr. 10, cod 
poștal 2700, tel.: 054 225199; 054 224649, fax: 054 224599.

3. Obiectul licitației: combaterea torenților din 
bazinul hidrografic Grădiștea, Obiectul I.

4. Documentele licitației se pot procura zilnic între 
orele 8-11, contra cost, de la sediul Direcției Silvice Deva. 
Costul documentației 200.000 lei.

5. Termenul limită de depunere a documentelor: 20 
august 1999, ora 9,00.

6. Deschiderea licitației: 20 august 1999, ora 10,00.
7. Sursa de finanțare: surse bugetare și credite externe 

FDSCE
8. Condiții de participare - îndeplinirea condițiilor de 

calificare și a plafoanelor valorice pentru:
a) cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani: 3.600 

milioane lei
b) valoarea pentru fiecare lucrare similară terminată: 

1.000 milioane lei
c) capacitatea financiară: 600 milioane lei
d) garanția de participare: 16 milioane lei.•••îmi «va ataait

Expert Center.
Experții recomandă 

această ofertă
Concctoazâ-to la CONNEX pnn Expert Contor Quasar! 
Numai pânâ la 31 august, expert" noștri îti vor prescrie 
conectare gratuita ți două luni do abonament gratuit* ț< 
In tot In aceasta ponoadâ. poți cumpăra telefonul Bosch 
&08 cu 69 USD**. Nu c novoio sa io programezi' Vino 
direct la Expert Center, conecteazâ-te ț» vei prtmi pe loc 
un tricou MYX***I
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S.C. MINAGVAL S.A. CĂLAN
(în lichidare) *

Vânzare active
Judecătorul sindic din cadrul Tribunalului Hunedoara desemnat prin sentința nr. 
413/CA/1999 din data de 21.05.1999 în dosarul 6605 pentru administrarea 
falimentului S.C. MINAG VAL S.A. CĂLAN, Str. Fumalistului nr.,l7/B, Jud.
Hunedoara, organizează licitație în condițiile art. 80 alin. (3) din Legea nr. 64/1995, 
modificată și completată prin Legea nr. 99/1999 pentru vărsarea următoarelor 
active (în bloc sau pe bucăți):

♦ Aglomerator cu două linii de producție cu o capacitate de l .750.000 
tone/an/linie și Gospodărie de materii prime;

♦ Două furnale pentru producerea fontei de l .000 mc fiecare, cu o capacitate 
anuală de 950.000 tone și anexe;

♦ Două baterii de cocsificare cu 62 camere cu capacitate de 340.000 
tone/an/baterie și anexe;

♦ Stație de cocs brichete;

♦ Centrala electrotermică CET II;

♦ Anexa industrială (clădire servicii funcționale);

♦ Magazie de produse refractare;

♦ Grup social S.C.B.;

♦ Investiții nefinalizate;

♦ Bateria nr. I Carbofluid.

Documentația completă privind activele scoase la licitație, precum și informații 
privind modalitățile de vânzare pot fi obținute la sediul societății, 
telefon: 054-732.065.

Vânzarea se va face de către lichidatorul desemnat de tribunal -
PricewaterhouseCoopers - reprezentat prin Dl. Viorel Bufan, telefon: 
094.579.125.

< ___________________

PRICmTpRHOUstfCOPFRS □

S.C. MINAG VAL S.A. CĂLAN
(în lichidare)

Vânzare utilaje independente

Lichidatorul PricewaterhouseCoopers, desemnat prin sentința nr. 
413/CA/1999 din data de 21.05.1999 în dosarul 6605 pentru 
administrarea falimentului S.C. MINAGVAL S.A. Calan, str.
Fumalistului nr. 17/B, jud. Hunedoara, organizează licitație cu oferte 
închise în plicuri sigilate conform art. 80 alin (2) din Legea nr. 
64/1995, modificată și completată prin Legea nr. 99/1999 pentru 
vânzarea mijloacelor fizice specifice: turnătoriilor, laboratoarelor 
fizice și chimice, activității de transporturi și prelucrări mecanice.

Licitația va avea loc la sediul societății în data de 23.08.1999, ora 
10.00.

în caz de neadjudecare la prima ședință de licitație cea de-a doua se 
va organiza în data de 30.08.1999, ora 10.00.

în caz de neadjudecare la cea de a doua ședință de licitație, se va 
organiza o nouă licitație pe data de 06.09.1999, ora 10.00.

Documentele de licitație și informații privind desfășurarea licitației 
se pot obține de la sediul societății. Telefon 054.732.065

Consultații medicale 
gratuite SC IMCOMEX SRL și

După cum ne-a infor
mat dl Aurel luga, preșe
dintele Misiunii Creștine 
Române, începând cu 1 
august la Orfelinatul 
Emanuel din Crișcior va 
sosi o delegație a fundației 
americane International 
Children Aid Foundations 
din New Jersey, fundație 
care sponsorizează activi
tatea orfelinatului și func

ționarea programului edu
cațional “începuturi lumi
noase". Din delegație vor 
face parte și trei medici 
specialiști care timp de o 
săptămână vor acorda 
consultații medicale gra
tuite și vor oferi medica
mente. Sunt așteptați și 
bine primiți toți cei care au 
nevoie de asistență me
dicală. (C.M.)

Electronic
anunță crearea și disponibilitatea următoarelor posturi:

Societate comerciala cumpără (preia) bilete 
RENEL cu termen de plată 90-120 zile plâtibile 
în bilete la ordin avalizate de bancă.

Relații la telefon: 036/ 464717 sau 036/ 
464047.

Director de Direcție (patru posturi Deva)

Director comercial de zonă (două posturi: orăștie)
(în domeniile: import electronice și electrocasnice; lighting și electrice; mobilier și amenajări interioare; transport internațional.) 
Direcțiile funcționează pe principii comerciale în condiții de largă autonomie (ca o firmă separată).

Cerințele postului:
- Bărbat; vârsta maximă: 35 ani;
- Studii superioare (de preferință economice);
- Cunoașterea unei limbi de circulație internațională constituie un avantaj;
- Fire optimistă, dinamică; capacitate de convingere; comunicare și organizare; gândire critică și 

rațională, minuțiozitate;
- Posesor permis de conducere categoria B;
- Cunoștințe de operare PC. * *

Compania va oferi 
celor angajați:

- un mediu de lucru mo
dern și profesional;

- sistem de salarizare 
motivat bazat pe realizări 
personale.

SC ARIIMTO COM SRL
Vă oferă o gamă largă de

PLUȘURI Șl STOFE PENTRU TAPIȚERIE
de diverse modele și culori.

Tel. 092-557195

■ Șef Birou Investiții (1 post Orăștie)
Cerințele postului:
- Bărbat: vârsta maximă: 35 ani;
- Studii superioare (de preferință economice sau construcții);
- Fire dinamică, capacitate de convingere, comunicare și organizare; minuțiozitate, simț dezvoltat al afacerilor;
- Posesor permis de conducere categoria B.

f----------------------------------------------------------- 'l
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.

\_____________________ ________________)

■ Secretară (1 post Deva)
Cerințele postului:
- Experiență în domeniu;
- Cunoașterea unei limbi de circulație internațională;
- Operare PC

™ Vânzător (două posturi: Deva)
Cerințele postului:
- Bărbat: vârsta maximă: 35 ani;
- Experiență în domeniu

■ Economist - Contabil^ post Deva, 1 post Orăștie)
Cerințele postului:
- Studii superioare economice;
- Vârsta maximă 30 ani;
- Punctualitate, minuțiozitate, exigență;
- Operare PC

Cei interesați vor depune un CV, la magazinul BN Electronic din Deva (lângă piața centrală) sau prin fax la numerele 054/ 
247529; 054/247496, până la 10.08.'99.


