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•tL* Iisus Hristos 
pe muntele Taborului a luat cu 
sine pe trei ucenici de frunte ai 
Săi: Petru, Ioan fi lacob. Acolo, 
pe când se ruga, o rază din 
lumina creată în ziua întâi, o 
rază a Slavei Sale, L-a luminat fi 
fața Mântuitorului a strălucit ca 
soarele, avându-i alături pe 
Moise f i pe Ilie.

In acele clipe Dumnezeu 
Tatăl, cel fără de început, 

făcătorul cerului fi al 
pământului, a spus: “Este Fiul 
meu născut din veci care are 
iubirea fi mărirea lui 
Dumnezeu”, “Acesta este Fiul 
Meu cel iubit” - a răsunat pentru 
a doua oară după Epifania de 
pe malul Iordanului, când Iisus a 
fost botezat de loan Proorocul. 
“Pe acesta să-l ascultați. ”

Ne întrebăm cui a fost

adresată această poruncă? Oare 
numai celor 3 apostoli, care 
văzând această minune, înfrico- 
fați, s-au cutremurat fi au căzut la 
pământ?

Schimbarea la Față a 
Domnului Iisus pe Tabor este un 
praznic luminos al credinței 
noastre strămofefti fi este de o 
importanță aleasă pentru viața 
noastră spirituală fi trăirii în Iisus 
Ilristos.

Mântuitorul Hristos s-a 
schimbat la față pentru a 
schimba fi fața sufletelor noastre. 
Fiecare dintre noi suntem suflete 
pline de bucurie fi de durere, dar 
avem nevoie în fiecare clipă de 
lumină. Nu ne putem mântui 
dacă nu ne vom schimba viața, 
nu vom încerca să fim mai buni 
decât ieri. Să ne facem fii ai 
luminii fi ai credinței în cadrul 
bisericii noastre tradiționale.

Iisus s-a schimbat la față 
când s-a rugat pe Tabor. Noi să ne 
rugăm mai mult, neîncetat, cu 
căință, cu lacrimi și, mai ales, din 
inimă. Rugăciunea trebuie făcută 
din “inimă înfrântă fi smerită”, 
cum spunea marele rege evreu 
David, trebuie împletită cu 
milostenia fi iertarea. Căci dacă 
prin faptele noastre nu facem 
cinste credinței noastre ortodoxe, 
vom da socoteală de această 
nechibzuință.

Să nu afteptăm ziua 
judecății, ci să ne silim să ne 
conformăm viața după 
învățătura dăruită de blândul 
Păstor. Noi cei botezați să fim 
discipolii lui Iisus Hristos, 
domnul, să făgăduim în fiecare 
clipă că fi în viitor nu vom alege 
alt drum decât cel al Evangheliei

Pr. dr. 1.0. RUDEANU

g WEST BANK COTIDIAN INDEPENDENT

Protocolul de colaborare si oarteneriat politic 
între PDSR si UVR

Semnal de alarma, 
nu apel sentimental"
n

Ca participant nemijlocit (în 
calitate de vicepreședinte al 
Uniunii Vatra Românească și 
președinte al Consiliului județean 
Hunedoara al UVR) la 
semnarea la sfârșitul lunii iulie 
a.c. a Protocolului de colaborare 
și parteneriat politic între PDSR 
și UVR, dl Gligor Hașa, împreună 
cu senatorul Doru Gaița șî 
deputatul loan Giurăscu din 
partea PDSR au susținut 
miercuri, la Deva, o conferință 
de presă pe această temă.

Cu acest prilej s-a 
prezentat în detaliu conținutul 
protocolului și s-au dat 
răspunsuri la întrebările 
adresate de către ziariști. în 
context, dl Hașa a detaliat 
motivația pentru care protocolul 
semnat de către dnii Ion Iliescu,

președintele PDSR și Zeno 
Opriș, președintele UVR, 
reprezintă ,,un semnal de 
alarmă, nu un apel 
sentimental", având în vedere 
situația grea de criză 
economică, socială și politică 
cu care se confruntă țara, 
precum și nevoia de a ieși 
grabnic din această situație. 
De asemenea a fost subliniat 
faptul că între PDSR, ca 
principală forță politică a 
opoziției și nu numai atât, și 
Uniunea Vatra Românească - 
prestigioasă asociație civică și 
culturală, s-au statornicit relații 
de colaborare și sprijin 
reciproc vizând protejarea și

Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)
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începutul alteia (nu prea roz)
industrie 

româ- 
Compania 
Cuprului,

z*

culturală
a întreaga 
minieră 

nească, și 
Națională a 
Aurului și Fierului Minvest
Deva traversează* o 
perioadă critică. Procesul 
de restructurare șl 
reorganizare a domeniului, 
proces haotic și dur, a 
generat și aici restrângerea 
considerabilă a activității, 
închiderea unor perimetre, 
secții, mine întregi, cu 
disponibilizări masive de 
personal. Ieșite mai de 
mult din circuitul productiv, 
Exploatările miniere Boița 
Hațeg și Ohaba Ponor, ca și 
Ocna de Fier - Dognecea, din 
județul Caraș Severin, se 
află acum în fază de 
închidere și conservare, 
urmând ca firma care va 
câștiga licitația, organizată 
în urmă cu trei săptămâni, 

^să treacă la acțiune.

• Programul de restructurare pe 1999 s-a soldat 
cu închiderea a trei mine și disponibilizarea a 2500 de 
persoane.

• Toate celelalte subunități funcționează, la 
diferite niveluri de producție, cu 12.600 de angajați.

• Triunghiul existenței companiei (producție - 
desfacere - salarizare) și baza lui - subvenția.

într-o situație dificilă se 
află mai 
Minieră I 
situație 
închiderea 
primar de 
oțelului de 
Hunedoara, 
aproape integral producția 
de minereu de fier de la 
Telluc și Ghelarl. Aici mal 
lucrează circa 330 de 
oameni din efectivul de 
peste 1000. Și în celelalte 
subunități ale Minvest Deva 
s-a restrâns activitatea, de 
la începutul anului fiind 
disponlbllizate 2500 de

ales Sucursala 
Poiana Ruscă, 

generată de 
sectorului 

elaborare a 
la Siderurgica 

care prelua

„4 
persoane. “Noi conside
răm că programul de 
restructurare a companiei, 
prevăzut pentru acest an, 
s-a încheiat șl că ne putem 
desfășura activitatea fără 
probleme cu totul deo
sebite, în toate subunită
țile, în noile structuri de 
organizare, releva zilele 
trecute dl ing. Mlrcea 
Jampa, Inginerul șef cu 
producția la Minvest Deva. 
Sigur, cu condiția să 
primim subvenția la timp și 
în cuantumul stabilit șl, la 
rândul nostru, să ne 
realizăm prelimlnarele de

producție și să livrăm la 
timp marfa beneficiarilor, 
în baza contractelor 
încheiate. Iar ei să ne-o șl 
plătească.”

Interlocutorul sublinia 
că, în pofida unor greutăți 
și neajunsuri, lucrurile au 
luat în ultima vreme un 
curs pozitiv. Ce înseamnă 
asta? înseamnă că sunt 
alimentate cu energie 
electrică toate subuni
tățile, că există cantitățile 
necesare de materiale, că 
majoritatea angajațllor pe 
care îi mai are compania, 
circa 12.600, se 
străduiesc să-și îndepli
nească prevederile din 
programele stabilite. Ca 
urmare, șl salariile se 
dau, în funcție de 
realizări, de volumul

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

La Hărău

Un nou magazin
sătesc al Cooperației

de consum
O perioadă însemnată de timp, în localitatea Hărău 

Cooperativa de consum și-a închis porțile. Astfel singurele surse 
de aprovizionare au rămas piețele orașelor apropiate unde oferta 
de produse este în concordanță cu cererea și magazinul privat 
din localitate.

Pentru orice mărunțiș care nu se găsea în sat, omul era 
nevoit să meargă la Deva sau Simeria, plimbare ce pe lângă 
timpul irosit mai presupunea și o cheltuială în plus.

Cu aproximativ două luni de zile în urmă, la inițiativa unei 
tinere doamne, Silvia Olari - acum gestionară, magazinul sătesc 
s-a redeschis. Dorința dnei Olari este demnă de toate aprecierile, 
mai cu seamă că, părăsind viața la oraș, a hotărât să se

Cristina CÎNDA
(Continuare în pag. 2)
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Impresionat de felul în care 
s-a prezentat corul „Orfeu" al 
Liceului de Artă „Sigismund 
Toduță” Deva la ultima ediție a 
Festivalului internațional de 
muzică universitară din Belfort 
(Franța), directorul acestuia, dl 
Richard Gorrieri, a făcut recent 
o vizită de documentare în țara 
noastră. Dar ceea ce l-a 
interesat a fost muzica 
tradițională, căci, susține 
dumnealui, folclorul „ține de 
identitatea unui popor”. Iar FIMU, 
în ciuda numelui său, 
găzduiește toate genurile 
muzicale, alături de muzică 
clasică fiind prezente formații 
de jazz, rock sau populare. 
Intenția festivalului, ajuns la a 13- 
a ediție, este ca studenții din 
Belfort să se întâlnească și să 
se aproprie prin muzică de 
artiști amatori din lumea întreagă.

Fiind pentru prima dată în 
România, dl Richard Gorrieri a 
fost însoțit, timp de o 
săptămână, prin județ și prin 
câteva localități ardelenești, de 
dna Ana Fodor, directoarea 
Liceului de Artă „Sigismund 
Toduță” Deva, numită 
reprezentantă oficială a FIMU 
în România. Pentru a-și face o 
imagine corectă atât despre 
valorile folclorului autentic 
românesc cât și despre istoria 
și credința noastră oaspetele 
francez a vizitat castele 
(Corvineștilor, Peleș, Bran), 
numeroase biserici (unele 
monument), muzee, obiective 
turistice, a urmărit evoluția mai 
multor formații.

Venit la noi „fără 
prejudecăți”, dl Gorrieri, 
francez de origine italiană, a 
rămas impresionat de gentilețea 
deosebită a românilor. A fost 
primit de oficialitățile județului, 
sprijinit în demersul său de 
conducerile inspectoratelor 
școlar și de cultură, câteva 
formații folclorice s-au reunit 
special pentru el spre a le 
asculta și vedea, a fost cazat 
la vila din Deva unde înainte de 
'89 stătea Ceaușescu. în județul 
nostru a avut parte de câteva 
momente folclorice foarte 
prețioase: ,,o repetiție a 
Ansamblului „Pădureanca" al 
Palatului Copiilor Deva (a fost 
primul contact cu folclorul 
românesc și l-a încântat); 
vizionarea evoluției

| teVfax 211963,217937,214225\
Viorica ROMAN

(Continuare în pag. 2)
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Cuvântul liber 6 AUGUST 1999

Semnal de alarma...
(Urmare din pag. 1)

afirmarea interesului național, a 
identității spirituale a poporului 
român, inclusiv a limbii și culturii 
naționale. „Consecvenți
opțiunilor fundamentale
reflectate de programele și 
statutele proprii, PDSR și UVR 
declară în mod solemn - cum 
se arată în protocol - că nu vor 
accepta niciodată un 
compromis în ceea ce privește 
promovarea și apărarea 
interesului național. Putem și 
trebuie să asigurăm, împreună, 
adevărata schimbare în bine a 
României.1' S-a făcut precizarea 
că validarea protocolului se va 
face, cu completările de 
rigoare, după conferințele 
formațiunilor respective din 
lunile septembrie și octombrie 
a.c.

Dincolo de unele aspecte 
legate de federalizare, de 
ruptura față de PUNR, de 
probleme privind procesul de 
reorganizare a filialelor UVR, de 
posibila revizuire a unor tratate 
cu unele state vecine, în cazul 
când PDSR va ajunge iarăși la 
putere, din răspunsurile 
formulate la întrebările 
adresate din partea ziarului 
„Cuvântul liber”, am reținut 
unele precizări de larg interes.

Referitor la legile 
proprietății, dl Giurăscu spunea 

La sfârșitul unei 
etape (negre)...

(Urmare din pag. 1)

produselor livrate către 
beneficiari, așa cum, în 
unele situații, se alocă șl 
subvenția.

Dl Mircea Jampa aprecia 
efortul companiei de a plăti 
către Conel o Importantă 
sumă de bani pentru 
energia electrică livrată, 54 
de miliarde de lei de la 
începutul anului, deși are 
încă datorii restante, sporite 
și de penalitățile acumulate 
în timp. De asemenea, este 
îmbucurător că și 
beneficiarii produselor 
livrate de Minvest îșl achită 
obligațiile mai operativ, unii, 
precum Phoenix Baia Mare 
plătind chiar șl din datoriile 
restante.

Faptul că se lucrează și 
se produce, că s-a 
dezghețat întrucâtva
blocajul financiar, că 
subvenția vine, așa puțină 
câtă este, iar oamenii își 

^primesc salariile lunar, deși

Vineri 
6 august 

TVR I
9.30 Matineu

vacanță 11.00 TVR Cluj- 
Napoca 12.05 TVR lași 
13.00 TVR Timișoara
14.10 Santa Barbara (r) 
15.00 TVR Craiova 15.30 
Emisiune în limba 
germană 17.00 De la lume 
adunate... 17.30 O familie 
ciudată (s) 18.10 Voie 
bună la TVR 19.10 Sunset 
Beach (s, ep. 504) 20.00 
Jurnal, meteo? sport 
21.00 Americanul (dramă 
Anglia) 22.30 Călător în 
Țara Eclipsei 23.00 în 
așteptarea lui Pavarotti
23.10 Jurnal de noapte. 
Sport

TVR 2
8.50 Tip-Top, Mini-Top

10.15 Limbi străine. 
Spaniolă (r) 10.40 O 
familie ciudată (r) 11.10 
Star Trek (r) 12.00 Tezaur 

că, după calcule, PDSR a 
ajuns la concluzia că nici în 
20-30 de ani nu vor putea fi 
plătite despăgubirile în 
echivalent, la valorile solicitate 
de putere, pentru bunurile ce 
nu mai pot fi restituite în 
natură. Ar fi deci o povară 
prea grea pe umerii poporului, 
impunându-se adoptarea unor 
limite suportabile.

Privind asigurarea unui 
viitor mai bun pentru tânăra 
generație, un astfel de 
obiectiv nu se poate realiza 
decât printr-o creștere 
economică stabilă și durabilă. 
Completând răspunsul, dl 
Hașa, ca bun cunoscător al 
situației învățământului 
românesc și special, al celui 
hunedorean, afirma că acesta 
a cunoscut un continuu 
proces . de degradare. 
Semnificativ în privința 
degradării învățământului este 
și faptul că în Deva și în județ 
numărul copiilor neșcolarizați 
depășește 20 de procente, 
ceea ce spune foarte mult. în 
același timp a făcut o serie de 
referiri la modul cum se 
asigură acum conducerea 
școlilor, la starea bazei 
materiale a învățământului.

Văzându-se lipsiți de orice 
perspectivă în țară, anual trei 
pătrimi dintre olimpicii noștri 
pleacă în străinătate.

mal sunt șl anumite 
întârzieri, dă încredere 
angajațllor de la Minvest 
Deva că activitatea lor va 
continua, înțelegându-se 
că produsele muncii lor 
sunt vitale pentru 
economia țării.

Acest lucru trebuie să- 
i mobilizeze, să-i 
determine ia o mai bună 
organizare a activității, pe 
toate palierele, la 
închiderea oricăror
robinete de risipă, la 
respectarea severă a 
disciplinei de producție și 
contractuale. Nu trebuie 
uitat nici o clipă că 
procesul restructurării va 
continua șl că ritmul șl 
direcțiile sale vor depinde 
atât de cantitatea și 
calitatea concentratelor în 
masa minieră extrasă, 
care vor cântări mult în 
subvenția acordată, cât și 
de oamenii care lucrează în 
domeniu.

folcloric (r) 13.10 Căsuța 
din prerie (s) 14.00 TVR 
Craiova 14.40 TVR Cluj- 
Napoca 15.05 Rebelul (s, 
ep. 109) 16.00 Grecia (s, 
ep. 115) 16.45 Santa Bar
bara (s, ep. 931) 17.30 Tri
buna partidelor
parlamentare 18.00 
Jacques Rivette (do) 19.00 
Cu ochii’n 4 (r) 19.40 
Dreptul la adevăr 22.00 
Lumea vitezei (em. auto) 
22.40 Tom Jones (s, ep. 1)

ANTENA!
7.10 Cafea cu parfum 

de femeie (s) 8.00 Cutia 
cu jucării 10.50 Știri 11.00 
Kazan (f.a. Canada/Fr. 
1994) 13.00 Știrile amiezii
13.15 Hotelul New Hamp
shire (co. SUA 1994) 15.00 
Ape liniștite (s, ep. 95) 
16.00 Luz Maria (s, ep. 
64) 17.00 Știri 17.28 
Leonela (s, ep. 115, 116) 
19.00 Observator 20.00 
Detectorul de minciuni 
(f.p. Canada 1995) 21.45

SC CBIȘMOB SA, BRAD 
str. Liceului, nr. 26,teL 054/ 651386,651387

- FABRICA DE MOBILĂ, cu tradiție în orașul 
Brad, dorește prin programul de dezvoltare al 
zonei defavorizate mărirea capacității de 
producție și angajarea de personal calificat.

- Pentru aceasta societatea intenționează 
să angajeze prin concurs doi Ingineri de In
dustria lemnului, cu experiență în domeniu.

- Interviul va avea loc pe data de 24 august 
1999

- Informații la telefoanele 054/651386, 651387
- Cererile se depun la sediul societății, până 

la data de 20 august 1999.
\“_______ ____________________/

Un nou magazin sătesc
(Urmare din pag. 1)

stabilească împreună cu familia la Hărău, tocmai în ideea de a 
face ceva pentru comună. „Am văzut cum oamenilor de aici le 
lipseau o serie de lucruri necesare traiului - și pentru a-și putea 
face cumpărăturile, cei mai mulți se deplasau în orașele 
apropiate. De altfel, autoritățile locale își propuseseră de mult 
să redeschidă unitatea, iar conducerea Cooperativei de consum 
a îmbrățișat ideea", spunea interlocutoarea noastră.

Pentru a funcționa într-un spațiu adecvat, în primul rând s-au 
executat lucrările de reparații, s-a zugrăvit și s-a amenajat. Apoi 
s-au luat în considerare cerințele potențialilor cumpărători, 
referitoare la mărfuri și s-a făcut o aprovizionare variată. în 
cantități suficiente și la prețuri acceptabile se vând aici atât 
produse alimentare de bază (ulei, zahăr, sare, făină, oțet etc.) 
cât și dulciuri, băuturi alcoolice și răcoritoare, detergenți și 
mezeluri. Deoarece solicitări numeroase din partea clientelei 
au vizat comercializarea tărâțelor, acestea au fost numaidecât 
aduse, vânzându-se foarte bine (75 de saci pe săptămână). De 
altfel și pâinea este adusă tot în funcție de cerințe, de la brutăria 
Certej, motiv pentru care este mereu proaspătă. „Intenționez să 
diversificăm gama de produse și să oferim clienților și unelte 
agricole, articole de uz casnic din material plastic - foarte 
solicitate în această perioadă - și câteva articole de fierărie și 
de mercerie. Deși în primele două săptămâni oamenii intrau în 
magazin cu oarecare sfială, cred că am realizat venituri frumoase, 
însumând 15 milioane de lei, în nici o lună de funcționare. Dar 
important este că îmi place să lucrez cu oamenii, iar pentru ei 
acest aspect contează enorm de mult. Apreciază amabilitatea, 
faptul că ai răbdare să le asculți destăinuirile și că dorești să 
faci ceva pentru ei și în folosul lor”, relata interlocutoarea noastră.

De altfel, pentru a-i mulțumi pe săteni și a-i servi la nevoie 
orarul de funcționare a fost conceput cu întrerupere între orele 
12-18 când oamenii sunt la muncile câmpului.

Redeschiderea unui magazin sătesc aparținând Cooperativei 
de Consum ar putea fi catalogată ca eveniment în viața socială 
de după revoluție. în timp ce o mulțime de unități comerciale de 
stat, mai ales în mediul rural s-au închis, în localitatea Hărău a 
existat curajul și bunăvoința de a pomi din nou pe această cale. 
Și deocamdată rezultatele sunt frumoase, iar oamenii mulțumiți.

S.C. Lazăr & Company SNC Deva
str. Horia, nr. 18

firmă atestată de către Inspectoratul General al Corpului Pompierilor 
Militari pentru încărcat toate tipurile de stingătoare, verificat și 
comercializat.
- verificări, reparări șl comercializări “Balanța” Sibiu
- confecționăm bolțari la preț de 4700 lei Inclusiv TVA.

L Tel. 054/21.92.60, 094/63.64.22, 094/63.70.16__________________ ,

Baywatch Nights (s, ep. 
39) 22.30 Observator 
23.00 Party Time - în di
rect de la Olimp 23.45 
Viitorul începe azi (s, ep. 
67)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tăul 10.00 
Tânăr și neliniștit (r) 
11.00 Doctor în Alaska (s)
11.45 Melrose Place (r) 
13.00 Știrile PRO TV 13.10 
Flash Gordon (r) 15.05 
Familia Bundy (s) 15.30 
Ștrengărița (s, ep. 75)
16.15 Tânăr și neliniștit 
(s) 17.00 Știrile PRO TV
17.30 Aripile pasiunii (s, 
ep. 56) 18.30 Inimă de 
țigancă (s, ep. 62) 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 
Corbul, îngerul negru (s, 
ep. 19) 21.30 Arma
mileniului (f. SF SUA 
1989) 23.10 Millennium 
(s, ep. 26)

ACASĂ
7.00-12.30 Filme și 

seriale (reluări) 13.15 
Maria (s) 14.00 Perry Ma
son se întoarce (r) 16.00 
Preciosa (s) 17.00 Celeste 
se întoarce (s) 18.00 
Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)
21.15 Lanțul iubirii (s, ep. 
26) 22.10 Milady (s) 23.00 
Cel mai mare spectacol 
(dramă SUA ’52)

PRIMA TY
8.00 Dimineața pe plajă 

12.00 Karaoke Show 13.00 
Pretutindeni cu tine (s) 
14.00 Nimeni nu e perfect 
(s) 15.00 Jerry Springer 
Show 16.00 Pretutindeni cu 
tine (s) 17.00 Trăiește vara 
cu Nadine 18.00 Știri 19.01 
Alegeți filmul! 20.30 Real 
TV 21.00 Karaoke Show 
22.00 Show-ul de noapte

Folclorul 
românesc

(Urmare djn pag. 1) 

dansatorilor Casei de Cultură 
Brad; întâlnirea cu taraful de la 
Vața, condus de Pera Bulz. O 
audiție de folclor autentic a mai 
avut și la Brașov, oraș în care 
ca și la Sighișoara a văzut 
monumente istorice, culturale 
și religioase.

Obiectivele văzute au fost 
multe și variate, pentru a-și 
putea face o imagine complexă 
despre noi în general și despre 
muzica tradițională care-l 
interesează, în special. Cum 
liceul devean pregătește elevi 
nu numai în muzică ci și în arte 
plastice, dlui Gorrieri i-a fost 
înmânat un album cu 
reproduceri ale lucrărilor 
acestora pentru a pleda în 
favoarea lor, ca atunci când 
membrii corului vor participa la 
următoarea ediție a FIMU (la 
care sunt invitați), colegi ai lor 
plasticieni să-i poată însoți 
spre a vedea „arta plastică 
franceză și atmosfera în care 
ea a fost creată.”

Cunoașterea formațiilor 
tradiționale românești a 
transformat intenția directorului 
de festival în dorința fermă ca 
din anul viitor să fie prezent și 
folclorul nostru la Belfort, așa 
cum au fost deja cele din 
Bielorusia, Spania, Portugalia ș.a.

întrebat dacă a identificat 
asemănări între folclorul nostru 
și cel francez, a răspuns că 
există certe afinități, dar la 
primul său contact cu muzica 
românească a descoperit mult 
mai multe influențe slave. A mai 
remarcat că specifice 
formațiilor românești sunt 
instrumentele de suflat, spre 
deosebire de muzica 
grecească de exemplu, 
interpretată la instrumente de 
coarde, în special la mandolină. 
Și, ca și la alte popoare (ca la 
irlandezi de pildă), a văzut că 
muzica instrumentală dar și 
vocală merg împreună cu 
dansul. Ca atare la festival, deși 
e muzical, pot participa și 
dansatori și soliști (ca membri 
ai unui ansamblu), cu condiția 
să nu fie profesioniști (care 
cântă pentru bani nu din 
dragoste pentru cântec) și să 
prezinte folclor autentic.

HD® •
10.00 Cocoșatul de la... 

Universitate (co. SUA 1989)
11.45 Unde ne sunt 
bărbații? (co. SUA 1995)
13.45 Masca lui Dimitrios
(f. mister SUA 1944) 15.30 
Cec în alb (co. SUA 1994) 
17.00 Viată dublă (thriller 
SUA 1995) 18.45
Invadatorul (SF SUA 1996)
20.30 Fiul cel bun (thriller 
SUA 1993) 22.00 Concert 
Rolling Stones

PRO TV - DEVA
06.10-06.50 Program comercial 

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

Redacția nu-și asumă mo
dificările ulterioare interve
nite în programele postu
rilor TV.

Saugust

2 BERBEC
Azi sunteți puțin 

dezorientați. Ar trebui să 
vă ascultați nu doar inima, 
ci și vântul care șuieră 
prin buzunarele dv...

C TAUR
Săptămâna începe 

destul de bine dacă veți 
aborda problemele cu 
luciditatea și stăpânirea 
de sine necesare. Nu este 
exclus să aveți noi 
dificultăți cu familia.

O GEMENI
Dacă aveți febră sau vă 

simțiți rău, consultați 
medicul și amânați să 
mergeți la serviciu. Veți 
întâmpina mici probleme 
și greutăți trecătoare.

O RAC
Cele mai mari pericole 

vă amenință pe șosele. 
Conduceți preventiv, nu 
vă pierdeți sângele rece și 
calmul. Situația poate fi 
critică mai ales în cursul 
serii.

O LEU
Sunteți foarte energic, 

veți avea parte de succes 
în plan profesional și 
merită să vă gândiți la 
planurile de viitor. în plan 
material nu vă așteaptă 
rezolvări rapide.

2 FECIOARĂ
Doamnele-Fecioară 

sunt de nerecunoscut 
astăzi, dar cauza este 
probabil pasivitatea 
trecătoare sau o epuizare 
totală, nicidecum lenea, 
după cum s-ar crede.

3 BALANȚĂ1
Se arată o poveste 

romantică de dragoste la 
orizont, care vă 
măgulește, dar se poate 
termina în urma unei 
discuții care nu iese cum 
v-ați propus.

O SCORPION
Vă gândiți doar la 

sentimente și nu vă 
interesează altceva nimic. 
La locul de muncă 
încercați să scăpați de 
răspunderi, dar nu este 
cea mai potrivită soluție.

3 SĂGETĂTOR
La serviciu veți ajunge în 

compania unor persoane 
importante, din a căror 
experiență nu aveți decât de 
învățat. Nu vă lăsați copleșit 
de ritmul alert al vieții!

3 CAPRICORN
Nativii din Capricorn, 

dacă nu primesc noi 
sarcini, își caută. Astăzi au 
o dorință nemăsurată de 
a face balanța și de a 
vedea mai clar viitorul.

3 VĂRSĂTOR
Vedeți totul în tonuri 

cenușii. Fiți mai deschiși 
și îndrăzniți să credeți că 
cel puțin unii vă iubesc cu 
adevărat. Munca merge 
greu, pentru că rutina vă 
obosește.

O PEȘTI
Această zi e favorabilă 

mai ales celor născuți în 
prima decadă. Azi ei sunt 
hotărâți, siguri pe ei și își 

^coordonează bine viața, j
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Dinamo a trecut în
fruntea clasamentului
Realizând scorul etapei la 

Reșița, în etapa intermediară de 
miercuri, 4 august, Dinamo pro
fitând și de înfrângerea Oțelului 
Galați, la Ploiești, a trecut în frun
tea clasamentului acumulând 9 
puncte și un golaveraj foarte 
bun: 13-0. Oțelarii, deși au egalat 
la 1-1, nu s-au putut opune vic
toriei ploieștenilor. Gloria Bistrița 
a spart gheața. După 2 înfrân
geri, au reușit să învingă cu 2-1 
pe elevii lui Cârțu, pe care îi aș
teaptă zile grele și în continuare, 
înfrângerea la scor de la Galați 
în etapa a 2-a a turnat plumb în 
picioarele fotbaliștilor de la Ex
tensiv. Și în etapa viitoare joacă 
la Dinamo! Nici noua promovată, 
Rocar, nu se scaldă în ape mai 
bune. Hotărârea luată de Gigi 
Nețoiu după meciul cu Steaua, 
când a acuzat arbitrajul de ne-

prezența cu echipa de tineret în 
meciul cu FC Argeș, are reper
cusiuni negative asupra evo
luției echipei, fiind frustrată de 
șansa de a acumula punctele 
necesare supraviețuirii în Divizia 
A. Să vedem ce va spune LPF.

Universitatea Craiova, du
pă trei etape, are doar 3 punc
te după un meci cu cântec în 
etapa a ll-a, acasă, cu FC 
Onești. Deși în prima etapă a 
pierdut la FC Național, jocul 
său a fost remarcat. Dar iată 
că și la Constanța craiovenii 
au trebuit să părăsească tere
nul învinși.

Derby-ul etapei a IV-a se 
va desfășura între Steaua - 
Rapid. Amândouă nu se află în 
forma sportivă cuvenită. Moral, 
steliștii vor sta mai bine după 
victoria de la Brașov. (S.C.)

Rezultatele etapei a 3-a de miercuri, 4 august: FC 
Onești - Astra PI. 1-0; Farul C-ța - Univ. Craiova 2-0; Petrolul - 
Oțelul Galați 2-1; Extensiv Craiova - Gl. Bistrița 1-2; Rocar Buc. - 
FC Argeș 0-2; FC Brașov - Steaua 1-2; FC Național - FCM Bacău 
2-2; Rapid - Ceahlăul P.N. a fost amânat.

CLASAMENTUL
1. DINAMO 3 3 0 0 13-0
2. Oțelul Gl. 3 2 0 1 12-6
3. Petrolul 3 2- 0 1 7-3
4. FC Argeș 3 2 0 1 4-2
5. FC Onești 3 2 0 1 3-2
6. Steaua 3 2 0 1 5-7
7. FC Național 2 1 1 0 3-2
8. Farul C-ța 3 1 1 1 3-3
9. Ceahlăul P.N. 1 1 0 0 2-1
10. FCM Bacău 3 0 3 0 3-3
11. Univ. Craiova 3 1 0 1 1-3
12. Gloria Bistrița 3 1 0 2 4-9
13. Extensiv Craiova 3 1 0 2 5-11
ĂI4. Rapid 2 0 2 0 1-1
FI 5. Astra Ploiești 2 0 1 1 1-2
16. FC Brașov 3 0 1 2 3-5
17. CSM Reșița 3 0 1 2 3-9
18. Rocar Buc. 2 0 0 2 1-4

9
6
6
6
6
6
4
4
3
3
3
3
3
2
1
1
1 
0

Gl. Bistrița - Petrolul; Univ.Etapa viitoare (7 august):
Craiova - CSM Reșița; Dinamo - Extensiv; Oțelul - Rocar; Steaua - 
Rapid; FC Argeș - FC Brașov; Ceahlăul - FC Național; FCM Bacău 

Onești; Astra - Farul.

Rapid a ratat calificarea 
mai departe în Liga 

campionilor
La plecarea Rapidului spre Riga pentru a disputa 

returul partidei Rapid - Skonto din cadrul preliminariilor 
Ligii campionilor (încheiat cu scorul de 3-3), Mircea 
Lucescu a declarat că: “Avem șansa noastră și o vom 
juca până la capăt”, era aproape să se realizeze. Oaspeții 
au început bine, au dominat jocul și în min. 33 Narcis 
Răducan înscrie un gol de toată frumusețea. Și după 
aceea Rapidul se menține la cârma jocului, dar din păcate 
nu insistă să mai marcheze. După pauză, gazdele se mo
bilizează exemplar și profită de retragerea în apărare a 
oaspeților și în min. 76 egalează, la o bâlbâială în careu. 
N. Răducan este eliminat pentru 2 cartonașe galbene și 
în min. 85, Rubius marchează golul victoriei, întristând 
întreaga delegație a Rapidului care a jucat mult mai bine 
ca la București, și-a creat câteva ocazii foarte bune la 
poarta adversă. Păcat, dar a părăsit competiția și ne-am 
pătat din nou fața fotbalului intern. (S.C.)

r1' ....       ii, 1 >

Arbitrii și observatorii
Divizia D, etapa din 8 august

MIN. BĂRBĂTENI - CFR MARMOSIM SIMERIA, arbitri: 
Claudiu Durlescu, Răzvan Avram și Corneliu Dumitriu, 
obs. Lazăr Kelemen.

MIN. POIANA RUSCA GHELARI - CONSTR. 
HUNEDOARA, Sorin Ciotlăuș, Sorin Corpadi și Florin 
Bulgaru, obs. Mircea Pădurean.

RETEZATUL HAȚEG - DACIA ORĂȘTIE, Daniel Dudaș, 
Remus Azamfirei și loan Filipoiu, obs. Emil Muntean.

VICT. DOBRA - MIN. ANINOASA, Vasile Capotescu, 
Beniamin Popescu și Cornel Pop, obs. Nicoae Stanciu.

UNIVERSITATEA PETROȘANI ■ CASINO ILIA, Valentin 
Gavrilă, Stelian Chiriță și Stelian Ștefan, obs. Petru 
Spărios.

CIF ALIMAN BRAD ■ VICT. CĂLAN, Adrian Radu, 
Daniel Roman și Eugen Ambruș, obs. Pavel Marincău.

FC PAROȘENI VULCAN - METALUL CRIȘCIOR, Ion 
Mândru, Ovidiu Toderiță și Ramses Stanca, obs. Stan 
Hanzi.

........ /

^2^ Întâmpină Începerea scoui i
I ^^ADACCNI s.r.l. Hațeg

DISTRIBUȚIE și en-gross

peste 200 sortimente de papetărie
5i RECHIZITE ȘCOLARE
pahare, tacâmuri șl farfurii plastic 
de unică folosință; celofan

jucării și articole de plajă

baterii și lanterne 

CONTACTATI-NE la telefoanele: 
054/777442; 094/667442; 
094/862332; și vom răspunde 

LA TIMP comenzilor D-voastră I

SC IIABEll COMERCIAL SllL
angajează

ȘEF DE DEPOZIT
Cerințe:
- studii superioare (de preferință economice);
- experiență minimum 2 ani în gestiune;
- vârsta maximum 32 ani;
- domiciliu! în municipiul Deva;
- disponibilitate de lucru pentru program 

flexibil;
- bărbat.
Curriculum vitae se va depune la sediul Depozit 

Deva, str. Depozitelor, nr. 11 sau la tel./ fax. 230404 
până în data de 12.08.1999.

GESTIONAR
Cerințe:
- experiență minimum 2 ani în gestiune;
- vârsta maximum 30 de ani;
- bărbat;
- domiciliul în municipiul Deva;
- disponibilitate pentru program flexibil.
CV se vor depune la sediul Depozit Deva, str. 

Depozitelor, nr. 11 sau la tel./ fax 230404 până în 
data de 12.08.1999.

Programul turului Diviziei D, ediția 1999-2000
fctupal-8.08.199? Etapa a IV-a- 29.08.1999 Etapa a VIl-a - 19.09.1999 Etapa a X-a-10.10.1999
Min. Bărbăteni - CFR Marmosim
Min. Poiana Rusca - Constr. HD.

Dacia Orăștie - Constr. HD... . .. ........ ... .........
Min. Aninoasa - Min. Bărbăteni

CFR Marmosim - Min. Aninoasa Victoria Călan - Casino Ilia___________

Retezatul Hațeg - Dacia Orăștie __
Victoria Dobra - Min. Aninoasa
Univ. Petroșani - Casino Ilia ____ _____ .
Aliman Brad - Victoria Călan____
FCParoșeni-Metalul Crișcior- — ------

Casino Ilia - Min. P. Rusca______ ,
Victoria Călan - Retez. Hațeg--------------------
Met. Crișcior-Victoria Dobra____

FC Paroșeni - U. Petroșani_____________
CFR Marmosim - C.I.F. Aliman__________

Dacia Orăștie - Casino Ilia_____

Constr.HD.-VictoriaCălan _
Min. Bărbăteni - Met. Crișcior___
Min. P. Ruscă - FC Paroșeni _ __________
Retez. Hațeg-C.I.F. Aliman __
Victoria Dobra - U. Petroșani__________

Met. Crișcior - Min. Aninoasa
FC Paroșeni - Dacia Orăștie___________
C.I.F. Aliman - Constr. HD.______________
U. Petroșani - Min. Bărbăteni 
Victoria Dobra -Min. P. Ruscă
Retez. Hațeg - CFR Marmosim -

Etapa a Xl-a - 17.10.1999
CFR Marmosim - Victoria Călan

Etapa o lin-15.08.1999 Etapa aV-a- 5.09.1999
Constr. HD. - Min. Bărbăteni____ __  _
Dacia Orăștie - Min. P. Rusca____________
Min. Aninoasa - Retez. Hațeg______ ______
Casino Ilia-Victoria Dobra____________
Victoria Călan - U. Petroșani___________
Met. Crișcior - C.I.F. Aliman ____________
CFR Marmosim - FC Paroșeni __ _ _______

Dacia Orăștie - CFR Marmosim

Etapa aVIII-a- 26.09.1999
Casino Ilia - Min. Aninoasa

Constr. HD - Min. Aninoasa_____________
Min. Bărbăteni - Casino Ilia____________
Min. P. Ruscă - Victoria Călan___________
Retez. Hațeg - Met. Crișcior_____________
Victoria Dobra - FC Paroșeni _ __ _____
U. Petroșani - C.I.F. Aliman_____________

Victoria Călan - Dacia Orăștie__________

Met. Crișcior - Constr. HD___________
FC Paroșeni - Min. Bărbăteni__________
C.I.F.Aliman-Min.P.Ruscă

U. Petroșani - Retez. Hațeg ___________
Victoria Dobra - CFR Marmosim

(Etapa a llka- 22.08.1999 Etapa a Vl-a - 12.09.1999
Constr. HD - CFR Marmosim
Min. Bărbăteni - Dacia Orăștie __ ________

Min. P. Rusca - Min. Aninoasa____________

Min.Aninoasa-DaciaOrăștie______ ___
Casino Ilia - Constr. HD.________________

Etopo o IX-a-3.10.1999
CFR Marmosim - Casino Ilia
Min. Aninoasa - Victoria Călan

Victoria Călan - Min. Bărbăteni
Retez. Hațeg - Casino Ilia . __
Victoria Dobra - Victoria Călan _
U. Petroșani - Met. Crișcior __ __ __ _____
C.I.F.Aliman-FCParoșeni .

Met. Crișcior - Min. P. Ruscă ____________
FC Paroșeni - Retez. Hațeg....... .......... .........
C.I.F. Aliman - Victoria Dobra___________
CFR Marmosim - U. Petroșani

Casino Ilia - Met. Crișcior__ _
Constr. HD - FC Paroșeni _____________
Min. Bărbăteni - C.I.F. Aliman
Min. P. Ruscă - U. Petroșani ____
Retez. Hațeg - Victoria Dobra _

Casino Ilia - Met. Crișcior
Min. Aninoasa - FC Paroșeni________ .
Dacia Orăștie - C.I.F. Aliman _ _______
Constr. HD. - U. Petroșani_____________
Min. Bărbăteni - Victoria Dobra _ ____
Min. P. Ruscă - Retez. Hațeg______ -

Etapa a Xll-a - 24.10.199?
Met. Crișcior - Victoria Călan
FC Paroșeni - Casino Ilia
CIF Aliman - Min. Aninoasa____________
U. Petroșani - Dacia Orăștie___________
Victoria Dobra - Constr. HD____________
Retez. Hațeg - Min. Bărbăteni__________
Min. P. Ruscă - CFR Marmosim

(Etapa a Xllln-31.10.1999 ©9;
CFR Marmosim - Met. Crișcior _ 
Victoria Călan - F.C. Paroșeni__
Casino Ilia - C.I.F. Aliman
Min. Aninoasa - U. Petroșani 
Dacia Orăștie - Victoria Dobra 
Constr. HD. - Retez. Hațeg____
Min. Bărbăteni - Min. R Ruscă __

H 
O2

1. - După încheierea turului se vor disputa și primele două etape din retur, respectiv etapa a XlV-a în 7.11 și etapa XV-a în 14.XI.
2. - Terenuri de joc: C.I.F. Aliman Brad - teren Gurabarza, Univ. Petroșani - teren Știința, Minerul Joiana Ruscă va disputa jocurile de acasă, alternativ, la Ghelari și Teliuc, conform 

programării.
3. - Jocurile se vor disputa în zilele de duminică, în cuplaj, de la ora 9-00 echipele de juniori și ora 11.00 echipele de seniori. 
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Investiții pentru o viața 
mai bună

I Discuție cu dl Nicolae Simțea, primarul comunei j
- D/e primar, cele mai 

mari probleme sunt date în 
general la Primărie de lipsa 
banilor din bugetul local. Și 
aici la Turdaș se poate vorbi 
de o asemenea situație?

- Dintr-un buget anual de 
1,013 miliarde de lei, pe 
primele șase luni am reușit 
să realizăm doar 376 
milioane de lei dintre care s- 
au cheltuit 277 de milioane 
de lei. Cu o drămuire a 
banilor ne-am descurcat 
bine, fără a face restricții la 
iluminat sau la alte servicii, 
cu excepția prestațiilor de 
către gardienii publici la care 
am renunțat din 15 iulie a.c.

Nerealizările sumelor 
planificate se datorează 
marilor restanțe pe care le au 
Mecanica Orăștie și 

. Suinprod. Uzina Mecanică 
ne-a promis că până la 
sfârșitul acestui an datoriile 
se vor achita, în schimb, la 
cea de a doua unitate, 
lucrurile stau mult mai greu.

- Pe agenda unei primării 
stau multe probleme. Care ar 
fi câteva dintre cele mai 
importante pe care le aveți în 
atenție?

Datorită așezării 
geografice o parte însemnată 
dintre gospodării au avut 
mari probleme cu inundațiile. 
Spre exemplu, în zona Pricaz 
pârâul de aici a produs mari 
necazuri în ultimii ani, fapt ce 
a necesitat efectuarea unor 
lucrări de decolmatare și 
înlocuire a tuburilor de 
scurgere. De asemenea, 
Râul Orăștie a inundat din 
1990 circa 280 - 300 de 
hectare de teren agricol de 
șapte ori. în acest an am 
început să regularizăm 
cursul râului de față, iar pe 
porțiunea inundabilă s-au 

I demarat lucrările de 
i construcție a unui dig până la 
I Mureș. Cu banii alocați 
I pentru 1999 în sumă de 900 

Prelucrarea lemnului - 
o șansa pentru săteni

în perioada de tranziție pe care încă o 
'aversăm, în care marea majoritate a 
dătenjlnr șmtt dezorientați și copleșiți 
deyrijiie zilnice, privatizarea rămâne de 
celt mai multe ori doar un deziderat.

Idei există, bunăvoință de asemenea. 
Dar lipsesc susținerea financiară, 
acordarea de împrumuturi cu dobânzi 
can să permită demararea, dar mai ales 
continuarea unei activități productive. 
Din fericire, există și unii oameni care au 
reușit să depășească aceste 
impedimente. Un astfel de om este dl 
Cornea din comuna Turdaș. Fost salariat 
al SC Chimica Orăștie unde a funcționat 
ani de zile ca modelor, ajuns la anii 
pensionării, dl Cornea și-a canalizat 
toate eforturile pentru realizarea unei 
societăți axată pe produse de tâmplărie. 
Concretizarea acestor eforturi a devenit 
posibilă în anul 1991 - după desființarea 
CAP din comună și scoaterea la licitație 
a unora din fostele clădiri ale acesteia - 
când au fost cumpărate două spații. 
Reparațiile complexe ce au urmat, 
problemele pe care le-a ridicat realizarea 
unei dotări adecvate - cu utilaje de 
fabricație românească în marea lor 
majoritate - au durat mai mult de doi ani 
de zile. în anul 1994, societatea nou 
înființată și-a început activitatea. Cu doi 
tâmplari. Primelor produse - uși și

geamuri din lemn de stejar, brad, paltin - 
li s-a adăugat de curând mobilierul de 
bucătărie. Toate produsele sunt realizate 
la comandă, beneficiarii fiind exclusiv 
particularii; potențialii clienți ce pot 
alege orice model care - am fost 
asigurați - este executat cu fidelitate. 
Preocuparea de bază a celor de aici o 
constituie calitatea produselor.

Colaborarea cu unele firme din 
Austria și Germania este o confirmare a 
celor afirmate de angajații societății.

în pofida concurenței acerbe din 
acest domeniu, societatea se menține 
prin calitate și prețuri, care se încadrează 
în cele practicate pe piața românească. 
,,Totuși, cheltuielile de producție și 
prețul scăzut al produselor ne afectează 
puțin profitul”, a mărturisit unul dintre 
acționarii societății. Cu toate acestea, 
societatea continuă încet dar sigur să se 
extindă. Numărul angajaților tineri care 
au deprins această meserie este în 
creștere. Din punct de vedere tehnologic 
se intenționează achiziționarea unui 
gater pentru prelucrarea buștenilor - 
până acum scândura fiind achiziționată 
de la particulari - dar mai ales 
diversificarea producției prin realizarea 
de dormitoare, biblioteci, li dorim acestei 
societăți ambițioase mult succes în 
continuare!
__________________________________ /

de milioane, nu vom reuși să 
terminăm în totalitate 
lucrările, dar un lucru 
deosebit rămâne că apele nu 
vor mai afecta de acum 
înainte terenurile aflate în 
fosta zonă inundabilă.

- Die primar, și aici în 
comună apele au creat mari 
distrugeri. Care este situația 
la zi a acestora ?

- Anul trecut apele 
Mureșului au creat mari 
necazuri multor locuitori ai 
comunei, lucru ce i-a 
determinat să nu mai cultive 
pământul în zonele afectate. 
La nivel de co'mună 
inundațiile au afectat 
aproximativ 380 hectare de 
teren arabil și 140 de 
hectare de pășune. 
Necazurile cele mai mari și 
mai dese le-a făcut râul 
Orăștie, or, după construirea 
digului eu cred că nu vor mai 
fi probleme cel puțin din 
acest punct de vedere.

- Comuna are drumuri 
totuși bune. Cu ce bani s-au 
reparat?

- Din fonduri speciale 
am primit 50 milioane de lei, 
bani cu care am efectuat 
reparații în Pricaz, Turdaș și 
Rîpaș. Ceea ce ne 
preocupă în această 
perioadă este introducerea 
în comună, în satul Turdaș, 
a telefoniei Alcatel. 
Așteptăm în aceste zile să 

vină un specialist de la 
Romtelecom pentru a 
stabili câteva dintre 
coordonatele acestei 
investiții, pe care o 
considerăm de mare 
utilitate pentru sătenii 
noștri.

Din luna august va 
intra în reparație și 
Căminul cultural din Spini 
care a ajuns într-un hal 
fără de hal. De aici s-a 
furat tot ce s-a putut. 
Intenționăm să realizăm și 
un pod peste Siteș ca 
oamenii să poată trece cu 
animalele la pășune și să 
lucreze la pământ. Avem 
în atenție investiția pentru 
apa potabilă în comună, 
dar probabil banii vor veni 
mai greu. De aceea vom 
încerca să obținem bani și 
din exterior, mai ales din 
Belgia de la Virton - 
localitate înfrățită cu 
comuna noastră - de unde 
avem promisiuni certe. în 
urmă cu doi ani am primit 
de la belgieni un 
calculator, un xerox, 
rechizite școlare și 
medicamente, iar în acest 
an s-au mai primit două 
televizoare color pentru 
școli, un frigider pentru 
dispensar, trei mașini 
electrice de scris pentru 
primărie și medicamente.

- Cum apreciați cei trei 
ani de când sunteți la 
primărie?

- Ne-am străduit să
facem lucruri de interes 
pentru comu-nă: să
reparăm școlile, drumurile, 
dispensarele medicale, 
primăria. Cu alte cuvinte 
se poate spune că s-au 
făcut multe lucruri. De 
rezolvat apar numeroase 
probleme, dar unele le 
vom rezolva în timp, pe 
măsură ce mai primim 
bani.

Agricultura 
se prăbușește 
încet dar sigur
Situată într-o zonă 

deosebit de favora
bilă agriculturii - zona alu

vionară de Mureș, comuna 
Turdaș este recunoscută în 
județ drept una dintre cele 
mai importante în producția 
de păioase (grâu, orzoaică). 
Această situație s-a 
menținut și după desființarea 
CAP în anul 
1991,locul 
acesteia 
fiind luat de 
Asociația 
Agricolă „Turdășana", la 
care au aderat aproape toți 
sătenii. Și aceasta într-o 
perioadă în care în 
majoritatea covârșitoare a 
comunelor s-a produs o 
adevărată fărâmițare a 
terenului agricol prin 
împărțirea acestuia în loturi 
foarte mici, nerentabile. Ca 
mijloace de producție, 
asociația a achiziționat încă 
două combine, pe lângă 
activele preluate după 
lichidarea CAP. Toate 
acestea au permis o anumită 
continuitate în executarea 
lucrărilor agricole pe 
întreaga suprafață arabilă 
existentă și, totodată, 
realizarea unei producții mai 
mult decât mulțumitoare 
pentru toți acționarii.

După anul 1997, însă, 
lipsa subvențiilor care să 
acopere diferența dintre 
prețul de vânzare și prețul de 
cost al produselor, precum și 
posibilitățile reduse de 
desfacere a acestora au

Frrr rprrfrr

La Turdaș, din lemn se realizează mobilier, uși, 
ferestre de o calitate foarte bună. Sunt primii 

pași într-o activitate nouă ce aduce mari 
speranțe și noi locuri de muncă.

Foto: Traian MÂNU
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pământului nu a

j creat probleme
| “Puține sunt locurile unde aplicarea Legii 18 privind 
| împărțirea pământului foștilor proprietari nu a creat 
. probleme, spun autoritățile din comună.” întrucât cele trei 
I comisii comunale au lucrat foarte corect, având la bază 
| evidențele cadastrale din 1945 și o hartă. Singurele litigii 
i privind pământul s-au ivit între moștenitori - o parte dintre 
! ei se află prin instanțe - iar titlurile de proprietate s-au 
I eliberat în proporție de peste 97 la sută. în urma acțiunii 
| de împărțire a pământului în localitățile Spini și Rîpaș s-
■ au dat proprietarilor 260 de hectare, la Pricaz 820 de 
1 hectare, iar în satul Turdaș 600 de hectare.
i Dacă la Legea nr. 18 nu au fost nemulțumiri - comuna 
| fiind între primele care a rezolvat o problemă extrem de
■ importantă pentru viața satului, o reducere cu 10% a 
j suprafețelor s-a aplicat numai la Pricaz promovarea 
I Legii 169 riscă să creeze unele probleme întrucât din 
| solicitările existente se înregistrează un deficit de
■ aproximativ 50-60 până la 100 de hectare, teren care nu 
1 mai există în realitate.
L____________________ —_____________________

condus la diminuarea 
drastică a activității. Cifrele 
sunt revelatoare în acest 
sens; dacă în anii 1993-
1997 se cultivau între 150- 
200 ha păioase, în anul
1998 s-au cultivat doar 50 
ha. Pentru redresarea 
situației deja alarmante,

singura 
soluție pe 
care o 
întrevăd 
sătenii o 

constituie o subvenție mai 
concretă și mai sub
stanțială din partea statului, 
deci o implicare directă și 
reală a ministerului de 
resort în susținerea 
agriculturii românești. Cu 
toate acestea, în afara 
cupoanelor deja cunos
cute, cheltuielile pentru 
campania de toamnă ce se 
apropie au fost suportate în 
exclusivitate de acționarii 
asociației.

în acest context, 
oamenii consideră că se. 
impune înființarea unei 
asociații județene sau 
regionale de profil, cu 
scopul de a promova o 
politică agricolă care să 
protejeze micul producător 
prin măsuri protecționiste și 
diminuarea pe cât posibil a 
importului de produse 
agricole. în caz contrar, 
Turdășana va rămâne în 
curând doar o frumoasă 
amintire.
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Cabinet 
stomatologic

Din luna august a.c. în 
localitatea Pricaz se va 
deschide un cabinet 
stomatologic pentru săteni, 
întreaga aparatură 
necesară înființării unui 
cabinet de specialitate va fi 
asigurată prin donație de 
către comunitatea belgiană 
din localitatea Virton.

Prin înființarea acestui 
cabinet autoritățile 
comunei doresc să vină în 
sprijinul sătenilor din 
Pricaz cu asistență de 
specialitate, iar din 
încasările realizate - 
întrucât toată baza tehnico 
materială este a primăriei - 
să poată obține și bani 
pentru necesitățile 
comunei.

Noul cabinet stoma
tologic care se va înființa la 
Pricaz va avea toate 
dotările, inclusiv un aparat 
pentru radiografii dentare.

&KL METAN
în urmă cu câțiva ani la

I

nivelul satelor aparțină
toare comunei Turdaș a 
fost demarat un proiect 
prin care oamenii locului s- 
au racordat la rețeaua dei 
gaz metan. Lucrările au 
început în 1992, iar 
finanțarea a fost suportată 
în proporție de 97 la sută 
din bugetul statului. Astăzi 
sătenii sunt mândri că 
autoritățile comunei din 
acea perioadă au făcut 
demersurile necesare 
pentru asigurarea unor 
condiții optime de viață și 
la sat, loc unde confortul 
poate suferi din lipsa 
existenței gazului metan.

Apă în
comună
între investițiile de

I
mare dimensiune în 
comună -preciza dl inginer 
Ioan Ștefan, viceprimar la 
Primăria Turdaș, care stau 
în atenția actualului 
executiv, se numără 
introducerea apei în satele 
comunei. Prin eforturi s-a 
reușit promovarea 
studiului de fezabilitate, 
iar susținerea efectivă se 
va face în cea mai mare 
parte cu fonduri Phare. De 
promovarea actualului 
proiect de introducere a 
apei potabile în gospodării 
vor beneficia sătenii din 
Spini, Pricaz și Turdaș, 
valoarea întregului efort 
investițional ridicându-se 
la 35-40 miliarde de lei.

Pagină realizată de 
Cornel POENAR 
Delia LUGOJAN
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România găzduiește în premieră, ta Vata Băi

Conferința Europeană a 
Organizației Internaționale be 

folclor
(cbiția a V111~a)

Județul nostru va găz
dui, în perioada 10-15 au
gust, cea de-a VIII-a ediție a 
Conferinței europene a Or
ganizației Internaționale de 
Folclor (1.0.V.). Peste 140 de 
participanți din 24 de țări de 
pe bătrânul continent, ală
turi de cei din România, se 
vor afla la Vața Băi, unde 
vor avea loc lucrările primei 
conferințe internaționale or
ganizată de I.O.V. în țara 
noastră, cu sprijinul finan
ciar al Ministerului Culturii.

Constituită în urmă cu 
douăzeci de ani în Belgia și 
având sediul la Viena, Or
ganizația Internațională de 
Folclor are în prezent în 
componența sa membri și 
colaboratori din 179 de țări 
ale lumii, precum și din 8 in
sule și arhipelaguri. întreaga 

activitate a organizației șe 
desfășoară în slujba unor 
generoase obiective, cum 
sunt promovarea culturii și 

^artei populare, conservarea

și revitalizarea moștenirii cul
turale, pledând pentru tole
ranță, solidaritate, umanism, 
înțelegere și pace între 
popoare.

România a fost desemnată 
ca țară organizatoare a actu
alei ediții a conferinței la înce
putul anului trecut, cu ocazia 
semnării contractului între 
secretariatul general al I.O.V. 
și secția națională I.O.V. Ro
mânia, al cărei președinte este 
dl loan Sicoe, consilier-șef al 
Inspectoratului pentru Cul
tură al județului Hunedoara.

Participanții la această 
ediție vor prezenta peste 25 
de comunicări subscrise tema
ticii conferinței - “Sensul și 
șansa culturii populare în 
contextul integrării europe
ne”. Lucrările propriu-zise se 
vor desfășura, așa cum men
ționam, la Vața Băi, deschi
derea oficială urmând să aibă 
loc în 13 august (ora 10,00). 
Membrii delegației vor sosi în 
România în 10 august și pe

revelație sacră
Florin Scurtu - un sanctuar al artei ca

A doua expoziție personală a plasticianului 
Florin Scurtu, din Hunedoara, a fost recent 
vernisată în sala "Concordia” din incinta casei 
de cultură hunedorene, în prezența unui 
numeros public.

Interesul stârnit și de astă 
dată se datorește notei 
originale a acestui plastician, 
atât ca stil, cât și ca mod de 
prezentare pe simeză. Fiori
Scurtu impune prin originalitate, expoziția lui fiind 
titrată "Altar", lucrările pe pânză și obiectele 
îmbinând grafica și colajele din diverse materiale 
prefabricate sau benzi metalice și pânzele, 
alcătuind un fel de sanctuar modern, însă cu 
temei mistic-precreștin și creștin. Simbolurile 
unei legături cu sacrul, cu divinitatea ancestrală, 
abundă și se leagă componistic, alegoric, artistul 
impregnând spațiul cu moderne "totemuri”, sau 
"fetișuri", în accepție postmodernistă. Rădăcinile 
arhaice, simbolistica unor culturi milenare, 
motivele hierogamice (ochiul lui Horus, piramidele 
egiptene, dar și crucea), precum și ceea ce am 

Lnumi un "zalmoxism protodacic" se 

parcursul următoarelor do
uă zile vor fi oaspeții Muze
ului Satului din București, 
Muzeului Etnografic Bujo- 
reni și apoi ai Muzeului 
“Astra” din Dumbrava Sibi
ului. După încheierea confe
rinței, respectiv în 15 au
gust, delegația va fi prezen
tă la Costești, la spectacolul 
final al Festivalului Interna
țional de Folclor “Sarmize- 
getusa” (ediția a V-a), care 
va avea loc în județul 
nostru în aceeași perioadă, 
10-15 august.

Invocând salutul adresat 
gazdelor de către secretarul 
general al I.O.V, Alexander 
Veigi, subscriem și noi urării 
sale: “Fie ca această conferință, 
să contribuie la “construirea 
de punți între oameni și între 
popoare” (deviza I.O.V. - n.n.), 
la înfăptuirea proiectului 
UNESCO “pentru o cultură a 
păcii, împotriva unei culturi a 
violenței și războiului”.

Georgeta BÎRLA

complementează straniu, mizând pe impact 
emoțional - revelatoriu. Artistul este familiarizat 
cu semantica formelor arhetipale, el gândește 
totul armonic, într-o operă care se susține 
universal și căreia omul îi este dat ca făptură 

creată, însă și cu șansa 
creației, colaborării cu 
divinitatea, într-o geneză 
perpetuă.

O nuanță gnostică străbate
toate semne13, un fior mistic care este conținut 
în actul creației artistice, ca har și loc al 
contemplației, mai degrabă spre interior, în 
căutarea și relevarea spiritului omniprezent , 
somat să se desconspire.

Montura expoziției, apelul la efecte cinetice, 
aranjamentul special, gândit panoramic, labirintic, 
accentuează inspirat demersul acestui singular 
artist plastic, în explorările artelor vizuale, Florin 
Scurtu înțelegând nu fragmentar lumea, ci unitar, 
după concepte arhaice, universal regăsite în 
arhetipul străbunilor tereștri.

Eugen EVU
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A^»a cum...
lui loan EVU

Așa cum ai trece o punte 
peste un timp vinovat 
credo fiindu-ți căderea 
din paradisul damnat 

pus sfidător pe tarabă 
de traficanți de candoare 
unși cu vax levantin, 
călcând cu cizme murdare

pe alfabetul latin.
Așa cum ai trece o vamă 
fără să ai o para 
într-un colț de năframă.

Așa cum ai smulge din piept, 
scrâșnind din cuvinte, 
o rugă rostită pe rug 
cu un ev înainte.

Concertul lui Pavarotti

Cel mai cunoscut tenor al zilelor 
noastre, Luciano Pavarotti, va fi prezent cu 
prilejul Eclipsei la București într-un concert, 
alături de soprana Carmela Remigio și 
Orchestra Radioteleviziunii Române. Con
certul, înregistrat în întregime de TVR și 
difuzat ulterior, are în program în principal 
arii din opere și canțonete interpretate de 
marele tenor. Cel mai important eveniment 
cultural al acestui an se va desfășura în 
fața Casei Poporului, cea mai mare clă
dire europeană, pe scena modulară a 
"Cerbului de aur”, un bilet costând de la 15 
dolari (în picioare) la 50-200 de dolari (pe 
scaun).

Tenorul italian, născut în 1935 la Mo
dena, cântă de 35 de ani, mulți conside
rând că longeviva sa carieră, vocea sa 
extraordinară s-ar datora robusteții fizicului

£_ ca 4>i câNp...

E ca și când un ornic bate 
smintit în poarta ăstui veac 
ce-și trage ultima suflare 
de peregrin insomniac, 

X
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e ca și când, e ca și când 
armura veacului s-ar frânge 
în dinții unui căpcăun, 
iar un poet antic ar plânge,

X
X
x
X

e ca și când străvechi istorii 
ce-au ruginit în călimară 
ar umezi din nou penița 
născându-se a doua oară...

Ionel AMĂRIUȚEI

său. Chiar dacă imensitatea toracelui îl 
ajută pe tenor, dimensiunile sale l-au și 
împiedicat de-a lungul vremii să interpre
teze unele roluri care cer agilitate în miș
care. Dar se pare că Pavarotti nu este de
ranjat prea tare de "silueta” sa, căci nu e 
dispus să renunțe la spaghete. Poate doar 
pasiunea pentru femei concurează pofta 
de a mânca acest fel de mâncare specific 
italian. Chiar și la București, la cererea 
tenorului, s-a modificat un apartament de 
la Intercontinental pentru a avea bucătărie 
proprie, Pavarotti solicitând Coca-Cola, 
Pepsi, apă minerală, biscuiți, miere și, 
normal, spaghete.

Românii se pot bucura că îl vor vedea 
pe celebrul tenor în concertul din 11 august 
sau în perioada cât va sta la București (9- 
12 august), mai înainte de posibila sa 
retragere, în anul 2001, de pe scenă. De la 
debutul în "Boema” de Puccini și până la 
finalul carierei, cu o operă de Verdi, dificila 
partitură "La forza del destino” fiind su
gestivă, definitorie chiar pentru viața lui, 
Pavarotti a cântat în toate marile săli de 
operă ale lumii. La acest sfârșit de mileniu 
și de carieră a artistului îl putem asculta și 
noi, românii, pe viu sau înregistrarea con
certului din București care cuprinde piese 
dificile (8 arii și canțonete, 2 duete), pro
gramul dovedind faptul că tenorul e în 
voce (au mai existat păreri cum că n-ar fi și 
de aceea vine și în România). Prezența lui 
Pavarotti va fi o bucurie pentru toți românii 
iar concertul un regal pentru melomani. 
(V. ROMAN)

Lucrarea ce vine în în
tâmpinarea iubitorilor lui 
Emil Cioran, oferindu-le po
sibilitatea unei cunoașteri 
globale a vieții și operei 
sale, este intitulată "Intro
ducere în opera lui Emil 
Cioran" și a apărut la Edi
tura SAECULUM I. O., în 
1998. Cartea este rezultatul 
unor cercetări minuțioase 
și îndelungate ale cărtura
rului german Richard 
Reschika (născut la Bra
șov), iar versiunea româ
nească aparține traducă
toarei Viorica Nișcov.

Dată fiind legătura bine
cunoscută dintre viața și 
opera gânditorului din Ră
șinari, autorul mărturisește 
încă de la începutul lucrării 
sale: "...monografia de față 
își propune pe de o parte 
să ofere o introducere con
cisă în scrierile sale, uneori 
labirintice, traversate de 
paradoxuri, pe de altă parte 

^să facă lumină, pe măsura 

izvoarelor mai degrabă să
răcăcioase, în culisele atât 
ale biografiei, cât și ale 
epocii și să pună capăt ne
înțelegerilor care îl privesc” 
(p.8).

în demonstrarea indiso
lubilei legături dintre ideile 
filozofice și trăirile lui Cioran, 

0 carte așteptată de admiratorii lui Emil Cioran
autorul monografiei se ba
zează pe mărturisirea aces
tuia legată de "filozofia tră
irii”: "Nimic din tot ce am 
abordat, nimic din tot ce am 
spus de-a lungul unei vieți 
nu poate fi separat de ceea 
ce am trăit. N-am inventat ni
mic, am fost doar secretarul 
senzațiilor mele" (p. 10).

După așa-zisa "alungare” 
din "Paradisul” copilăriei pe
trecute în atmosfera tonifi
antă a Rășinarilor, Emil Cio
ran intră treptat-treptat în lu

mea școlii, a cărților care-l 
captivează și-l cuceresc cu 
desăvârșire pentru tot restul 
vieții.

în legătură cu obsesia 
exercitată de lectura unor 
mari scriitori asupra sa, Cio
ran a consemnat o întâm
plare anecdotică, prin care 

sugerează marea sa pasi
une pentru opera lui Shake
speare, luând năstrușnica 
hotărâre să nu mai stea de 
vorbă decât cu marele dra
maturg. în acest context spi
ritual, aflându-se la o masă 
dintr-o cafenea din Brașov, 
un coleg l-a întrebat: Pot 
să mă așez? - Eu: Cine sun
teți? Sunteți Shakespeare? 
- Știți foarte bine că nu sunt 
Shakespeare. - Nu sunteți 
Shakespeare? Atunci cărați- 
vă! A plecat ofensat și le-a 

povestit tuturor că am înne
bunit” (p. 34).

Domeniul spre care se 
îndreaptă cu toate resursele 
sale spirituale este acela al 
filozofiei, căreia îi va con
sacra întreaga sa capacitate 
de investigare și de creati
vitate. Nu-i rămâne nimic 

străin din înțelepciunea Ori
entului, din scepticismul anti
cilor, din mistica religiei, din 
moralismul francez sau din 
cel englez, din spiritualismul 
rus, din filozofia germană, 
din tot ceea ce constituie 
gândire filozofică din cele 
mai vechi timpuri și până în 
epoca sa.

De la prima lucrare filo
zofică - "Pe culmile dispe
rării” (1934) și până la ultima 
- "Mărturisiri și anateme” 
(1987), Cioran a fost pre

ocupat de o problematică 
bogată și diversă, axată pe 
"trăirile” intense ce i-au mar
cat existența: singurătatea, 
suferința, iubirea, nașterea, 
moartea, Dumnezeu, dia
volul, fericirea, melancolia, 
timpul, nemărginirea, dure
rea, plictisul etc. etc. Te

matica operei sale nu este 
tratată în maniera de tip 
academic, tradițional, bazat 
pe raționamente mai mult 
sau mai puțin logice și sis
tematice, ci pe o meditație 
de factură lirică, încărcată de 
paradoxuri imprevizibile, ex
plozive și adeseori încărcate 
de ironie și sarcasm ("Urăsc 
această viață pe care o ido
latrizez" - p. 55; "Cunoaște
rea adevărată este cel mai 
mare întuneric" - p. 32; Ge
niul este degenerare [...]” - 

p. 30; "Să nu te naști este, 
fără doăr și poate, .cea mai 
bună formulă care există” - 
p. 93)

Deși - datorită acestui 
caracter paradoxal al gân
dirii sale - unii contempo
rani l-au caracterizat ca un 
adevărat "filozof al nimicu
lui și al absurdului” (p. 52), 
Franz Wiedemann a atribuit 
demersului filozofic al lui 
Cioran mesajul pe care 
credem că acesta îl poartă 
cu adevărat: "Protestul păti
maș formulat de Cioran, o 
personalitate neîmpăcată 
cu lumea și de neîmpăcat 
cu Dumnezeu, este o invi
tație gravă de a ne depăși 
lenea în gândire și la a ne 
pune din nou întrebările me
tafizice dispărute din ca
talogul de probleme al filo
zofiei instituționalizate: ace
lea despre Dumnezeu, des
pre lume și despre înțele
gerea de sine..." (p. 104)

Prof. D. SUSAN
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La Orfelinatul Emanuel din Criscior:

După rezultate bune la învățătură,

Încă de la înființarea sa 
în urmă cu trei ani, 

Orfelinatul Emanuel din 
Crișcior se ocupă de copiii 
orfani în sistem familial, 
personalul locuind cu copiii 
și urmărind o mai bună 
identificare a problemelor 
acestora și crearea unor 
relații strânse de tip 
părinte-copil. Aplicarea 
acestui sistem, coroborat 
cu asigurarea unor condiții 
excelente de locuit, masă și 
studiu școlar și religios - 
posibile prin sprijinul 
financiar al fundației 
umanitare olandeze St. 
Immanuel -, a dus la 
rezultate foarte bune. Toți 
cei 16 copii de la Orfelinatul 
din Crișcior sunt sănătoși, 
curați, îngrijiți, dezinvolți și 
au rezultate foarte bune la 
învățătură. Dl Aurel luga, 
președintele Organizației 
Misiunea Creștină Română 
care administrează 
orfelinatul, explica această 
situație prin îngrijirea 
atentă și mai ales 
afecțiunea cu care sunt 
tratați copiii de aici. 
,,Personalul orfelinatului 
este foarte atașat de copii. 
Educatorii se ocupă foarte 
atent de ei, programul 
„începuturi luminoase" - 
care vizează dezvoltarea 
normală a copilului, 
educarea și socializarea lui 
- dovedindu-se deosebit de

vacantă r
bun. Astfel la sfârșitul 
anului școlar din cei 16 
copii de aici majoritatea au 
obținut premii, mențiuni 
fiind foarte puține. în plus, 
Ramona care a terminat 
clasa a Vlll-a a obținut o 
notă mare la examenul de 
capacitate (8,81) și a fost 
admisă, în urma unui alt 
examen, la Liceul Avram 
lancu din Brad." Aceste 
rezultate ale copiilor de la 
Orfelinatul din Crișcior au 
fost foarte apreciate de cei 
de la Direcția județeană 
pentru protecția copilului. 
Astfel educatori ai Misiunii 
Creștine Române - plătiți 
de fundația St. Immanuel - 
lucrează și în instituții de 
stat pentru protecția

la bunici
copilului (Centrul de 
Plasament nr. 2 Deva, Casa 
de Copii Brad etc.), iar 
programul ,,începuturi 
luminoase" urmează a fi 
extins și în Casa de Copii 
Violete din Hațeg și probabil 
și în Casa de copii din 
Orăștie. Elementul de 
noutate pe care îl aduc 
acești educatori în casele de 
copii de stat constă în faptul 
că ei nu se limitează la a se 
ocupa de copii doar pentru 
pregătirea școlară, ci îi scot 
în lume, îi duc în magazine 
și cofetării, îi socializează și 
îi integrează. De remarcat că 
acest program este 
conceput și finanțat de 
organizația umanitară din 
SUA - International Children

Copiii de la Orfelinatul Emanuel din 
Crișcior se bucură de vacanță și soare.

Foto: Traian MÂNU

Aid Foundation din New 
Jersey al cărei președinte 
este cunoscutul reporter 
David C. Foward.

în primele săptămâni 
de la deschiderea 
Orfelinatului Emanuel în 
Crișcior unii săteni au fost 
circumspecți, dar în 
prezent majoritatea 
oamenilor de aici îi 
îndrăgesc pe orfani. „Sunt 
unii care dacă taie un porc, 
culeg fructe sau pregătesc 
prăjituri, le aduc și copiilor 
de aici, în acest sens fiind 
de apreciat familiile 
Cornelia și Petru Stoica și 
Dorica și loan Pleșa. 
Această atitudine a 
oamenilor, zâmbetele și 
dezvoltarea frumoasă a 
copiilor ocrotiți aici ne-au 
determinat să extindem 
activitatea orfelinatului, 
construind o nouă clădire 
și aducând încă maximum 
25 de copii" - ne spunea dl 
Aurel luga.

Pe perioada vacanței, 
copiilor li se asigură un 
program special
asemănător cu o vacantă - 
la țară la bunici. In 
gospodăria anexă a 
orfelinatului au fost aduse 
animale, copiii ocupându- 
se mai mult sub forma 
jocului de porci, iepuri, 
gâște, găini și porumbei.

Ciprian MARINUȚ

Viața politică

ApR sprijină Armata
Este regretabil că hotărârea Curții Supreme de Justiție în 

cazul generalilor Victor Athanasie Stănculescu și Mihai 
Chițac, care intervine la scurt timp după alte hotărâri 
judecătorești viu contestate de către opinia publică, macină 
și mai mult credibilitatea actului de justiție în țara noastră.

încă de la înființarea sa, Alianța pentru România a 
considerat că familiile victimelor Revoluției au dreptul să 
cunoască adevărul și să primească, în măsura în care mai 
este posibil, o reparație atât morală, cât și materială.

Alianța pentru România a arătat constant că aflarea 
adevărului despre Revoluția din Decembrie 1989 este 
esențială pentru liniștea și normalitatea societății românești și 
a cerut să nu fie politizată și folosită în scopuri electorale.

Fără a ne putea pronunța asupra temeiniciei și legalității 
hotărârii, nu putem să nu constatăm cu îngrijorare că părerea 
prevalentă a opiniei publice este că ea a fost adoptată la 
comandă politică. Faptul că puterii actuale i-au trebuit 
aproape trei ani pentru a da o hotărâre pe baza dovezilor deja 
existente la dosar, induce suspiciunea că nu aflarea 
adevărului a fost scopul esențial al demersului justițiar ci, mai 
degrabă, demararea unui proces de reglare de conturi cu 
adversarii politici.

Și de această dată ApR condamnă încercările din orice 
parte ar veni ele de a implica instituția militară în jocuri politice 
sau de a o culpabiliza pentru faptele săvârșite de unii militari 
în timpul Revoluției din 1989. Ne-am pronunțat pentru 
respectarea fermă a acestui principiu oricând și de către 
oricine și am condamnat întotdeauna orice tentativă de 
nesocotire a lui.

Suntem convinși că unitățile militare și Armata în 
ansamblul ei ca instituții fundamentale ale statului vor înțelege 
jocurile politicienilor, le vor respinge și, în ciuda tuturor 
greutăților, vor rămâne ferm angajate în efortul de îndeplinire 
a misiunilor prevăzute în Constituție.

Ne exprimăm încrederea că recursul care va fi inițiat de 
către generalii Victor Athanasie Stănculescu și Mihai Chițac 
va duce la o hotărâre temeinică și legală, bazată numai pe 
probele existente la dosar, fără nici o influență politică, ceea 
ce va fi de natură să restabilească încrederea populației în 
actul de justiție și să dea victimelor Revoluției satisfacția aflării 
adevărului.

Alianța pentru România, 
Biroul de presă
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pe ștrandul
august
R.A.S.A. + Fumătorii 
DJ Sleek 
Pacha

La
B

f

ărijuana 
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. MAFIA

10 august
M/iala
®ura Stoica Band
Sărmalele Reci
Compact
Cargo

11 august
DJ Pico - Arad 
DJ Cool - Arad 
DJ Max - Timisoara 
DJ Rancha - Craiova 
DJ Horace Dan D - Cluj 
DJ Pytone - Cluj 
DJ Vasile - București 
DJ SKY - Arad 
DJ Mannzotti - Germania 
DJ Ralph - Germania 
DJ Tommy Serano 

- Love Parade '99 
CYBERNETICA- Elveția 
FUN FACTORY - Germania

Sponsori:
Universitatea de Vest "Vasile Goldis" ASIR0M CCW Romania 
Hotel Parc Mc. Donald's Restaurant International Petrom Arad 
EMOL Adevărul Arad Romlux Millennium Radio Telecom Bit 
Johanna - Mobilier la comandă West Bank Finexim Feroneria BCR 
Mondo Style CCIAArad Amely Mibo Impex Mera & Comera Agrirom

fX A D

Merit!» un Kaiser
Producător general: WEST MEDIA NETWORK 

Producător artistic: SIESTA

Cumpărați din timp
ABONAMENTE cu PREȚ REDUS



VW Passat, IFA W50, 1988, 
numere noi (RAR), mașină 
înghețată, vitrină frigorifică 
verticală, toate în stare de

• Vând talon Toyota Starlet, 
preț negociabil, tel. 092/ 
425417 (6786)

ț&OMEMORARI

ANIVERSARI

• Cele mai frumoase gân
duri din lume pentru Nandra 
Vlad, cu ocazia zilei de naș
tere. “La multi ani”! cu sănătate 
și noroc. Dori și Ina.

fc.

MATRIMONIALE

• Italian, nu tânăr, caut în 
vederea căsătoriei femeie 
foarte plăcută, model TIP, 
ambițioasă, inteligentă, even
tual copii. Fotografie obliga
torie. Căsuța poștală 632, 
Hunedoara.

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan, 
Zambilei 1650 mp. Efectuez 
transport marfă, 10 tone, tarif 
rezonabil. Tel. 224754, 092/ 
341439 (8438)

• Vând casă, curte, grădină, 
anexe, 2 garaje, la 2 km de 
Deva, terenuri de cabane sat 
Archia, tel. 262120 (8437)

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

• Vând casă, două camere, 
anexe, Deva, Al. Militarilor, nr. 
4. (6774).

• Vând casă cu magazin, 
curte, depozit, garaj. Deva, 
Nuferilor, 9, 222447, 223783 
(8434)

• Vând casă, comuna Șibot, 
str. Principală, 147. Informații 
la domiciliu. (6781).

• Vând casă, ^onă centrală, 
Deva, str. Crișan, nr. 8, după 
ora 17, tel. 094/828897 (6779)

• Vând garsonieră mobilată, 
ultracentral, Deva, bdul Dece- 
bal, tel. 214830, 223335 
(6783).

• Vând fundație casă, Orăș- 
tie, Dealu Mic, nr. 30. Informații 
Geoagiu Sat, str. Morii, nr. 20. 
(8231)

• Vând casă în Cugir, două 
case Vaidei și o mașină de 
spălat Automatic, nouă. Tel. 
216784. (8443)

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

• Vând Dacia Nova, de
cembrie 1996, stare excelentă, 
tel. 094/620153 (8229)

• Vând BMW 316, numere 
germane valabile până în 
2000, luna mai și BMW 
dezmembrat. Informații tel. 
092/832369 (6786)

funcționare. Tel. 656077 
(3369)

• Vând VW Passat ILT,
Mercedes, caroserie completă, 
ILT 28 marfă. Tel. 261437. 
(6785)___________________

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

• Vindem convenabil 
chioșc metalic, vizibil 
lângă Cantina “Siderur
gica” Hunedoara. Infor
mații tel. 211275, 212157.

• Societate româno-ita- 
liană vinde vitrine, lăzi, du
lapuri frigorifice, avantajos, 
reduceri 20% și în rate. Se
beș, 058/733796, tel. 094/ 
558716. (8220)

• Cumpăr mobilă veche,
peste 80 ani, măsuțe, co
mode, servante, etajere, 
birouri, vitrine, tablouri, obiec
te artă. Tel. 056/184728, 092/ 
397184 (8157)___________

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

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

• Termoprofil SRL Orăștie 
comercializează tavan sus
pendat Donn, cărămizi sticlă, 
vată minerală Tel, ferestre și 
uși din PVC, sisteme Rigips, 
tavane pereți compartimen
tare, tencuieli uscate. Tel. 092/ 
740048, 054/648715 (8223)

• Vând cuptor pâine, plus 
două malaxoare, diferite utilaje 
panificație, prețuri accesibile. 
Tel. 094/597784 (8226)

• Vând sâmburi nucă, ca
litatea I, pentru patiserii și 
cofetării, comenzi serioase. 
Tel. 625767 (8441)

• Vând apartament 2 ca
mere, bicicletă Pegas nouă, 
covor persan nou, corpuri de 
mobilă lemn masiv, dormeză, 
aragaz, frigider, chiuvetă de 
inox pentru bucătărie. Tel. 
215587 (6782)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (155.000), 
video, satelit. 092/368868 
(1315)

• Vând foastănă stejar, 
uscată, Orăștie, tel. 241730 
(8230)

• Vând Barkas izotermă, an 
fabricație 1986, 32.000.000, 
tel. 231090, -094/569703 
(8445)

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.

S.C. Agro Company SRL Deva 
cu sediul în Sîntphalm, nr.123 

ANGAJEAZĂ
OPERATOR CALCULATOR 

cu sarcini de facturare, încasare.
Relații la telefon 233388.

----------......." ""■Ț

ÎNCHIRIERI

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

• Au trecut șase săptămâni 
de lacrimi și dor de la 
fulgerătoarea despărțire de 
cel ce ne-a fost drag și iubit

OFERTE PE 
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)

• Fără slujbă? în vacanță 
fără bani? Nici o problemă! 
Sunați chiar acum la 621446, 
094/280444. (8469)

• Cooperativa de consum
Pui angajează lucrători ges
tionari. Condiții: vârsta 21-30 
ani, domiciliul stabil Pui sau 
Baru, studii specialitate sau 
liceale, realizarea unui volum 
de vânzări de 18 milioane. 
Informații tel. 152 sau 094/ 
585018 (6776)___________

• Angajez persoană aptă de 
muncă în domeniul agricol. 
Asigur condiții optime de ca
zare și masă. Informații tel. 
217125 sau 092/451631 
(6783).

• Angajăm sudor autogen și 
instalator pentru instalații 
termoficare. Informații la tel. 
626371, după ora 18. (8482)

• Economistă țin evidență
contabilă pe calculator, efec
tuez tehnoredactare compu
terizată. Tel. 216626, 224854 
după ora 18. Prețuri avan- 
tajoase! (1844)___________

• Efectuez lucrări de zu
grăvit, vopsit, gresat și faianțat. 
Informații tel. 622456 (8486)

PIERDERI
.W! ți, m --- --- ----- —

• Pierdut carnet de șomaj pe 
numele Mologa Teodor. îl 
declar nul. (8168)

PUBLICITATE

-ctrxrArcTcrL
EJBBR"*

LIVIU VOINA PETRU
Tata, mamă, frații, surorile, 

cumnații și nepoții te vom 
păstra veșnic în inimile 
noastre. Dormi în pace suflet 
blând și drag! Dumnezeu să- 
I odihnească în pace! (6790)

• De șase săptămâni ne-a 
părăsit draga noastră

FLORICA MOLDVAI
Parastasul de pomenire - 

duminică, ora 12,30, la mor
mântul din Cimitirul Reformat 
Deva. Familia. (6756)

DECESE ’

• Familiile Nicula și Lădariu 
anunță cu durere trecerea în 
neființă a celei care a fost

prof. NICULA 
NATALIA

înmormântarea va avea 
loc azi, 06.08.1999, ora 14, 
în Cimitirul ortodox Simeria. 
Dumnezeu s-o odihnească în 
pace! îi vom păstra mereu vie 
amintirea.

VREMEA
Vremea continuă sa 

fie frumoasă și caldă. 
Cerul va fi variabil. Spre 
seară, în zonele de deal 
și de munte, sunt con
diții de averse de ploaie, 
însoțite de descărcări 
electrice. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse 
între 14 și 17 grade, iar 
cele maxime între 26 și 
grade Celsius. (Lucian 
Nistor)

SC ARIMTO COM SRL
Vă oferă o gamă largă de

PLUȘURI Șl STOFE PENTRU TAPIȚERIE
de diverse modele și culori.

Tel. 092-357195

SC CITATf COM SRL

unic distribuitor în zonă al produselor 
Demopan Brăila (cei mai buni biscuiți 

Eugenia și Blasova, napolitanele cu fructe și 
cacao și mai nou biscuiți aperitiv cu chimen) 
oferă en gros aceste produse la prețuri 

promoționale.
Pentru cantități mari se oferă discount.
De asemenea vinde en gros făină albă, 

trei nula și gris în saci și preambalat prin 
depozitele din Deva, Simeria și Orăștie. Prețuri 
promoționale pentru cantități de peste 500 kg.

Informații la telefon 092 534672.

SC AtTEX IMPEX SBI
Firma Altex angajează ȘEF MAGAZIN și GES

TIONARI pentru magazinul din Hunedoara, în urmă
toarele condiții: studii superioare/ medii, cunoștințe 
operare calculator (FOX PRO), vârsta maximă 35 ani. 
Acte necesare:'CV, copie după actele de studii, foto
grafie recentă. înscrieri prin fax 033 - 230817, sau prin 

paștă, str. Ștefan cel Mare 6, Piatra Neamț, 5600. Relații 
la 033 - 210671/ șef Birou Personal.

BANKCOOP - BANCA GENERALĂ DE 
CREDIT Șl PROMOVARE SA 
SUCURSALA HUNEDOARA - DEVA 

AGENȚIA ORĂȘTIE 

LICITAȚIE»
Scoate la licitație următoarele:
1. Casă, curte și grădină, Bozeș, nr. 37, Buda 

Vălean
Preț de pornire: 53.000.000 lei
2. Remorcă 7,5 to, în Orăștie, str. Pricazului, nr. 30
3. Mobilier bar
Preț de pornire 1.500.000 lei.
4. Cantina SCPP Geoagiu
5. Hală sortare SCPP Geoagiu.
Licitația va avea loc în data de 9.08.1999, ora 10,00, 

la Judecătoria Orăștie, Biroul Executorului Judecătoresc.
Informații suplimentare la Bankcoop - BGCP Orăștie, 

tel. 247565’și 247456

SPEDITIOIXI
TRANSCONTINENTAL 

SRL
Distribuitor autorizat al companiei 

Philip Morris 
în județul Hunedoara 

Angajează: AGENȚI VÂNZĂRI
Cerințe:
- studii superioare (medii)
- experiență în vânzări 

(minimum un an)
- permis conducere cate

goria B
- disponibilitate la pro

gram prelungit

Oferim:
- salarii atractive în func

ție de realizări
- cursuri de pregătire
- mașină de serviciu
- posibilitatea dezvoltării 

unei cariere în domeniul vân
zărilor

Cei interesați vor depune un CV la sediul firmei din Deva, str.
Horea, nr. 87, până în data de 10.08.1999, menționând un număr 
de telefon pentru a putea fi contactați.

cea mai bună calitate «cel mai bun preț

Ai nevoie de el zilnic!

ft'i&atftete 

notariate

en gros
plite titfi^jiftei elite:

iaurt extra.......................1880 lei
cremă BELCAR...... 3000 lei
smântână 25 %............ 4200 lei
cremă unt.....................  3800 lei
lapte bătut....................  3400 lei
lapte consum............ 2950 lei
Telemea de vacă ... 16000 lei

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

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

Cosa de marcat cu memorie fiscală CARAT /500 FR-/este destinată 
pentru înregistrarea vânzărilor în toate tipurile de unități comerciale.

Caracteristici:

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

V Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori

V Programarea prețurilor (PLU) pentru 1.500 articole la magazine si 1.400 
articole la restaurante

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

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

fiscală)

V Interfețe pentru cuplare la calculator, cântar electronic, cititor optic
V Sertar cu cifru de siguranță
Se asigură service garanție și postgaranție de către IIRUC SA Deva

PREȚ 400$ +TVA
INFORMAȚII LA TEL: 054-213357,054-214124 SAU LA SEDIUL S0CIE1ȚII
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Frigiderul SAMSUNG

Fără gheață
CU

Cumpără un frigider SAMSUNG in 
perioada 5 august - 5 septembrie și ii 
vei sărbători cu șampanie ANGELLI

ANGELLi

ELECTRONIC
si distribuitorii sai autorizați:

QUASAR

Consum redus de energie;
■ Sistem rapid de răcire;
■ Temperatura egală in toate compartimentele 

frigiderului datorită curenplor de aer, 
Zgomot redus;

■ Sistem de dezodorizare interioară

Noul frigider SAMSUNG - FROST FREE are:

Mai bine cu n

Gran Moscato 
Cocktail Fragola 

Cocktail Pesca
‘.jt Royal

Cuvee Imperial

Rezultatele activității Băncii 
Mr Transilvania la 30.06.1999

Consecvența principiilor sale de deschidere și în spiritul transparenței promovate de 
societățile listate pe piețele de capital, Banca Transilvania prezintă acum performanțele 
înregistrate la sfârșitul primelor 6 luni ale anului 1909;

EVOLUȚII COMPARATIVE:
La 3.06.1999= Creștere? față de 31.12.1998: Creșterea față de 30.06.1998:
Total active de 1,28 ori de 2,01 ori
Credite acordate de 1,25 ori ( de 1,82 ori
Capitaluri proprii de 1,21 ori de 2,19 ori
Depozite atrase de 1,22 ori de 2,02 ori
Număr de clienți de 1,21 ori de 1,44 ori

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE:
30.06.1999 Creșterea față de 31.12.1998: Creșterea față de 30.06.1998:
Venituri de 1,05 ori de 2,49 ori
Cheltuieli de 1,20 ori de 3,11 ori
Profit brut de 0,71 ori de 1,42 ori
Impozit pe profit de 0,75 ori de 1,43 ori

Profit net de 0,70 ori de 1,41 ori

Primul semestru al anului 1999 reprezintă pentru Banca Transilvania trecerea într-o nouă 
etapă de dezvoltare, al cărei suport este realizat prin dublarea capitalului social. Față de 
încheierea exercițiului financiar anterior, creșterea este de la 50 miliarde lei la 1000 miliarde 
lei. în același timp, capitalurile proprii au crescut de la 161 miliarde lei la 199 miliarde lei.

Activitatea Băncii Transilvania s-a caracterizat în continuare prin profesionalism și 
prudență, caracteristici implementate la toate nivelele băncii, concretizate în gestionarea 
atentă a riscurilor specifice.

Activele au o structură corespunzătoare care să permită atingerea scopului 
permanent urmărit de bancă: optimizarea raportului venit/ risc.

Astfel, la data de 30.06.1999, lichidarea imediată (disponibilități ale băncii/ total active) 
era de 34,76%, nivelul minim de siguranță stabilit pentru acest indicator fiind de 18%.

Totodată, Banca Transilvania menține o linie ascendentă a creditului, acesta fiind orientat 
atât spre clienții formați alături de bancă cât și spre noii clienți care cumulează condițiile de 
eligibilitate fundamentate de Banca Transilvania. La data de 30.06.1999 ponderea creditelor 
neperformante în totalul creditelor acordate reprezenta 0,43%, iar provizioanele și rezervele 
pentru riscul de credit și de dobândă sunt de 25,11 miliarde lei.

în privința dezvoltării teritoriale, obiectivele propuse pentru prima parte a anului în curs 
au fost realizate, în prezent, rețeaua de sucursale fiind îmbogățită cu două noi unități: 
București - P-ța Alba Iulia și București - Bucur Obor, totalul unităților operative fiind de 31.

Toate aceste realizări au drept suport o fructuoasă colaborare atât cu clientela cât și 
kcu partenerii din sectorul bancar.

ata sau AfflTOa aoas-ji] sokes

Premiul I - 300.000.000 lei
Premiul II-150.000.000 lei
Premiul III • 50.000.000 lei 

plus 50 premii de câte 10.000.000 lei
Data tragerii la sorți 12 noiembrie 1999

ETAPA II
Premiul I ■ 300.000.000 lei
Premiul II - 150.000.000 lei
Premiul III - 50.000.000 lei 

plus 50 premii de câte 10.000.000 lei 
Data tragerii la sorți 25 februarie 2000

ETAPA FINALA

fii PUS OCHII PE MILIARDE? lATfi CUM ffl POfl ATINGE JINTAt 
Caută în magazine cele șase produse EUROPEAN DRINKS participante, 
fie că au sau nu inscripționat pe etichetă "Punctează la ținta miliardelor !“ 
Fiecăruia din aceste produse îi corespunde un puncta/, 
conform tabelului de mai jos.
Fii cu ochii țintă pe produsele participante, în toate variantele sortimentale, 
ambalate în flacoane PEL
Adună etichetele produselor, astfel încât să acumulezi minim 50 de puncte. 
Pune etichetele într-un plic, împreună cu răspunsurile la întrebările: 
"Care este cea mai consumată băutură răcoritoare din România?" și 
“Care este cea mai mare fabrică de băuturi răcoritoare din România?" 
Expediază plicul pe adresa:
“Concursul EUROPEAN DRINKS - Punctează la tinta miliardelor 1“
O.P. 1, CP 306, Oradea 3700.
Ai mai multe plicuri de cel puțin 50 de puncte fiecare? Trimite-le pe toate! 
Punctează cât mai mult la ținta miliardelor și vei avea mai multe șanse de 
câștig!
La fiecare tragere la sorți participă toate plicurile primite pe adresa 
concursului până în preziua tragerii la sorti, indiferent dacă au câștigat sau 
nu la etapele anterioare.
Ești mereu câștigător cu cea mai consumată băutură răcoritoare carbogazoasâ, 
FRUTTI FRESH, produsă de cea mai mare fabrică de băuturi răcoritoare din 
România, EUROPEAN DRINKS!
Mult noroc I Și nu uita: cu EUROPEAN DRINKS mergi drept la țintă!

OJt 0,251 0.5 L Ul 21 2,51
ftummsH 2p. Jp. fp. 3p. Âp.
AMtflUNCOU 2p- Sp- 6p- »p. țp-
HVOtUL MINUNIlDt lă. Ip. lp- h ip. Ip. lp-
M0H* lp- 3p. 3p. 3p.
TZOMTl 2p- 3p.
nw J«-

MARELE PREMIU .4 MILIARDE LEI
Premiul I - 300.000.000 lei
Premiul II-150.000.000 lei
Premiul III - 50.000.000 lei 

plus 50 premii de câte 10.000.000 lei
Data tragerii la sorți 19 mai 2000

REGULAMENT «La concurs pot participa numai persoanele fizice române, cu domiciliul stabil în România, care respecta prezentul regulament și trimit plicurile de 
participare pe adresa: ‘Concursul EUROPEAN DRINKS - Punctează la ținta miliardelor!", O.P. 1, C.P. 306, Oradea - 3700 •Participă la concurs persoanele care 
trimit prin poștă plicuri conținând numărul necesar de etichete, dar nu și plicuri care conțin decupaje ale punctajului, fotocopii sau alte reproduceri ale etichetelor produselor 
participante, care nu conțin punctajul minim necesar, nu au răspuns sau nu au răspuns corect la întrebările concursului. «Concursul „Punctează la ținta miliardelor!" 
are un punctaj diferit față de Concursul “Câștigă punct cu punct". Toate produsele participante, indiferent de etichetă, au punctajul din tabelul de mai sus. «Partidpanții 
trebuie să scrie pe plic numele și adresa completă. «Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru plicurile care au sosit după data limită - 19 mai 2000, pentru 
plicurile cu scris neciteț, deteriorate, pierdute sau trimise la altă adresă. «Expeditorii plicurilor nu vor primi confirmare de primire din partea organizatorilor. Nu se va 
coresponda cu privire la rezultatele concursului. «EUROPEAN DRINKS deține toate drepturile de publicare a numelui și adresei câștigătorilor, de difuzare a imaginilor 
acestora, în orice condiții, fără alte considerații sau plăți către câștigători. «Orice obligații fiscale prevăzute în legislația românească în cazul acordării de premii în 
bani sunt suportate de câștigători. «Plicurile de participare vor fi supuse tragerilor la sorți în prezența unui juriu imparțial. «Lista câștigătorilor și data înmânării premiilor 
vor fi publicate în presa centrală în termen de 7 zile de la fiecare tragere la sorți. Câștigătorii vor fi anunțați prin poștă. «Nu au drept de participare la concurs angajații 
firmelor producătoare și distribuitoare ale produselor, angajații agențiilor de publicitate implicate în organizarea concursului, precum și membrii familiilor acestora.
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