
La Vața de Jos 30 de directori de la 
RomTelecom si MoldTelecom au urmat

Cursuri de
pregătire intensivă

“Serbările 
tineretului - 
Custești ’99"

in management
Miercuri, după eclipsă, la 

Centrul național de pregătire 
din Vața de Jos al 
RomTelecom, a avut loc 
închiderea cursului intensiv în 
management, organizat pe 
timp de 10 zile, la care au 
participat 20 de directori de la 
MoldTelecom - Republica 
Moldova și 10 directori de la 
RomTelecom - România. în 
finalul cursului s-a prezentat, 
practic, o simulare mana
gerială complexă pentru 
cursanți, în prezența cadrelor 
universitare din București (de 
la Academia de studii 
economice) și lași, urmărindu- 
se o evaluare cât mai 
obiectivă a cunoștințelor 
dobândite de către cursanți, 
care s-au dovedit a fi deosebit 
de silitori în însușirea noilor 
cunoștințe legate de 
managementul firmelor, 
subliniindu-se că pe lângă 
cunoștințele tehnice, cele 
economice, în condițiile 
economiei de piață, prezintă o 
importanță deosebită în luarea

deciziilor. în context, dl 
prof.univ.dr. loan Radu, care a 
asigurat coordonarea 
cursului, a făcut remarca 
potrivit căreia “nu există firme 
falimentare, ci firme cu un 
management necores
punzător”.

Testarea abilităților
manageriale acumulate de 
către foști și actuali cursanți 
s-a făcut prin împărțirea 
acestora în trei grupe, fiecare 
grupă reprezentând câte o 
firmă, dar toate trei având 
același profil de producție, 
deci fiind puse în condiții de 
concurență, fiecare făcăndu- 
și cunoscut raportul de 
gestiune și strategia de 
dezvoltare.

Dincolo de imperfecțiunile 
întâlnite în practică, aici s-a 
simulat perfect tranzacțio
narea acțiunilor firmelor 
respective pe piața de capital, 
acțiune ce s-a desfășurat în

Nicolae TÎRCOB

în zilele de 14-15 august 
au loc “Serbările tineretului - 
Costești ’99" în organizarea 
Consiliului Județean, 
Organizației Internaționale de 
Folclor (IOVJ, Centrului 
Județean al Creației 
Populare, Inspectoratului 
pentru Cultură, Muzeului 
Civilizației Dacice și Romane 
Deva și primăriilor 
municipiului Orăștie și 
comunei Orăștioara de Sus. 
Sâmbătă, seara discoteca 
tineretului și focurile de 
artificii constituie atracțiile 
pentru participanți.

Duminică, după parada 
portului popular și cuvintele 
de salut ale autorităților, se 
desfășoară o evocare

istorică susținută de dna 
dr. Adriana Pescaru, direc
torul muzeului organizator. 
Dr.h.c. Alexandru Veigl din 
Austria, secretar general al 
IOV, va prezenta 
expunerea “România, 
gazdă a celei de a 8-a 
Conferințe europene a IOV 
și a Festivalului 
internațional de folclor 
“Sarmizegetusa”, ediția a 
V-a”. Momentul așteptat de 
spectatori este spectacolul 
de închidere a festivalului, 
susținut de formațiile 
participante (din Austria, 
Cehia, Chile, Iugoslavia, 
Republica Moldova și 
Rusia), cărora li se alătură 
altele din județ. (V.R.)

Astăzi si mâine Ia Vata Băi

A Vlll-a Conferință 
Europeană a Organizației 
Internationale de Folclor

V
Astăzi și mâine se desfășoară la Vața Băi lucrările 

celei de-a Vlll-a Conferințe Europene a Organizației 
Internaționale de Folclor (I.O.V.). Organizată pentru 
prima dată în România, de către I.O.V., Secția națională 
I.O.V. România și Ministerul Culturii, manifestarea 
reunește în acest an participanți din 24 de țări 
europene. Deschiderea oficială a conferinței cu tema 
"Sensul și șansa culturii populare în contextul 
integrării europene" are loc astăzi, la ora 9,00, fiind 
urmată de două runde ale lucrărilor; acestea se vor 
finaliza mâine, la ora 19,00. (G.B.)

• Localul “Lihnitul 
SRL” oferă clientelei 
friptură de ștevie și 
frigărui de lobodă.
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La Hotelul Callatis din Mangalia, ne aștepta o surpriză: 
abia am intrat pe hol și o recepționeră, bună producătoare 
de infidelități și infarcturi miocardice, ne-a întrebat:

-Sunteți familia Haralampy din Corintcnii din Deal ? 
Aveți o telegramă...

Claustrina era gata să leșine de uimire, dar și-a dat 
seama că n-avea nici un rost, fiindcă pe mine nu mă 
impresionează chestii din astea.

Eu, dacă nu dorm o singură noapte în patul meu, îmi 
simt adrenalina răscolită, devin nccontrolat și agresiv, așa 
că i-am zis:

-O fi murit maică-ta, Dumnezeu s-o ierte...
Utopică supoziție!
Dar declanșasem unul din momentele în care amândoi 

suntem pătrunși de regretul că nc-am cunoscut. Insă avem 
atâta bun să o întoarcem spre umor și, ea sau eu, nu contează, 
fiindcă gândim la fel, îi zicem celuilalt:

-Dacă murim careva, o să-ți iau o coroană de flori 
splendidă...

-...Și mai trebuie să vă spun, a continuat personificarea 
infidelităților, că la hotelul nostru a venit o delegație din 
Occident, așa că am aranjat să fiți cazați la Hotelul 
“Floricica” din stațiunea Neptun. E la doi pași...

-Okei, am zis gândindu-mă imediat că Neptunul este 
oaza de liniște pentru majoritatea personalităților 
românești, în frunte cu Ceaușeștii; păcat, însă, că nu toate 
sunt duse în ziua de Crăciun să cadă în genunchi la 
zidurile Târgoviștei...

Dumitru HURUBĂ
(Continuare în pag. 2)
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Comerțul ta sate
... Alune, 

pepsi, 
bere sau 

cafea, 
dacă-ti

TRANSILVANIA

g| WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483 
ACORDĂ DOBÂNZI 

ATRACTIVE LA 
DEPOZITELE >N LEI 

PERSOANELOR FIZICE!
x la 30 de zile - 

60% /an 
prin capitalizare - 80%/an 

x la 90 de zile - 

62% /an 
prin capitalizare - 78%/an 

V ___________________/

j ^spREMEA j
Vremea va fi instabilă, cu I 

I averse de ploaie în sud- I 

| vestul țării însoțite de |
• descărcări electrice și ■ 
; intensificări ale vântului. ! 
I înnorările se vor accentua și I 
| în restul teritoriului, cu ploi | 
| temporare mai.ales noaptea. |
■ Cantități însemnate de apă ■
* vor cădea în sud-vest, în ' 
I Moldova și la munte. I 

| Temperatura aerului va fi în |
■ scădere și va avea maxime ■ 
, cuprinse între 24 și 30 de ! 
I grade, minimele oscilând între I
| 12 și 22 de grade Celsius. |

L______________________I

încercând să vedem la 
fața locului ce fel de comerț 
se face la Vorța, ne-am oprit 
pe la câteva magazine. Cel 
mixt, al cooperației, situat mai 
central, avea lacătul pe ușă. 
în zadar am încercat să aflăm 
orarul, cercetând cu atenție 
geamurile, că acesta lipsea. 
Nu cunoștea nimeni motivul, 
dar părerea sătenilor cu 
privire la activitatea 
comercială de aici era 
pozitivă. “De obicei 
magazinul este deschis; azi 
e o întâmplare că la ora 
aceasta n-a venit încă 
vânzătoarea, poate s-a 
întâmplat ceva neprevăzut” - 
afirma o vecină. Iar persoana 
care a intrat alături, la bar, 
comandând “un capuccino și 
două țigări", spunea că “atât 
la magazinul cooperației cât 
și la cele particulare, servirea 
este ireproșabilă, marfă se 
găsește la Vorța, slabă fiind 
doar puterea de cumpărare. ” 
Câți au rămas angajați la mină 
iau salarii mici și nici acelea 
nu le primesc la timp”, a mai 
adăugat un cumpărător.

Chioșcul alimentar de pe 
ulița Principală are alături o 
masă, în aer liber, unde cei 
nu prea pretențioși, care se 
așază aici doar pentru a servi 
o răcoritoare, pot respira în 
liniște aerul ozonat, atât de 
apreciat de către orășeni.

Nu prea comunicativ, dl 
Dorel Bolea ne spune totuși

Estera SÎNA
(Continuare în pag. 2)

Banca Transilvania acordă persoanelor fizice o gamă 
largă de credite. Destinațiile creditelor pot fi: cumpărări/ 
construcții de locuințe, amenajări de imobile, 
achiziționarea de autoturisme, bunuri de folosință 
îndelungată. Nivelul creditului care se poate acorda este 
în toate cazurile de maximum 70% din costul investiției 
diferența față de costul total al investiției este necesar

ca solicitantul să facă dovada participării cu fonduri proprii.
Creditele se acordă pe o perioadă de 1-5 ani, iar în cazul construcțiilor 

de locuințe solicitanții pot beneficia de o perioadă de grație de până la 6 
luni, timp în care nu se rambursează rate din creditul acordat. Suma 
creditată poate fi de maximum 350 de milioane lei în cazul creditelor 
acordate pentru construcția sau achiziția de locuințe și de maximum 100 
de milioane lei în celelalte cazuri, fiind direct proporțională cu posibilitățile 
de rambursare. Solicitanții trebuie să prezinte in acest sens acte 
doveditoare (adeverință de venit lunar al familiei, adeverință de venit lu
nar pentru doi giranți, prezentarea eventualelor venituri suplimentare).

Dobânzile și ratele se achită lunar conform graficului întocmit la 
aprobare prin debitarea automată a contului de disponibil al beneficiarului.

în ceea ce privește garanțiile asigurătorii, acestea trebuie să acopere 
nivelul creditului și dobânda pentru primul an de creditare. Garanțiile pot 
fi: ipoteca asupra imobilului cumpărat, modernizat și/sau amenajat, 
ipoteca asupra altui imobil proprietate a solicitantului sau giranților, hârtii 
sau bunuri de valoare. Bunurile aduse în garanție se asigură pe toată 
perioada creditării, iar drepturile de despăgubire sunt cesionate băncii 
până la acoperirea integrală a datoriei.

în decursul primului semestru al anului în curs au apelat la acest gen 
de credite peste 900 de clienți, valoarea creditelor acordate depășind 17 
miliarde lei.

Serviciul - oferit de Banca Transilvania - de încasare a taxei de viză 
pentru Ambasada SUA se bucură de un mare interes din partea persoanelor 
fizice. Serviciul a fost creat pentru a economisi timpul clienților, aceștia 
fiind scutiți de deplasările repetate la București.

în cazul în care nu este necesar un interviu la Ambasada SUA pentru 
obținerea vizei, clientul trebuie să completeze documentația, care se poate 
solicita la orice reprezentanță locală DHL, să plătească taxa de viză la 
oricare din sucursalele Băncii Transilvania și să expedieze achele la 
Ambsada SUA. Taxa se achită în lei și reprezintă contravaloarea a 45 USD. 
Avantajele conferite sunt:

5 Singurul act necesar este buletinul de identitate
3 în afara taxei de viză, clientul nu trebuie să plătească nici un fel de 

comision sau taxă suplimentară
3 Plata taxei nu necesită deschiderea unui cont
3 Termenul de transfer al banilor este de maximum două zile 
în decursul primului semestru al anului în curs, peste 16.000 de clienți 

au apelat la serviciul oferit de Banca Transilvania.
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... Alune, pepsi, 
bere sau cafea...

(Urmare din pag. 1) 

că dumnealui este vânzător aici 
și nu femeia care făcea 
curățenie la ora aceea. “Cam 
60-70 la sută din populația 
satului Vorța - spunea 
dumnealui - se aprovizionează 
de aici cu produse tip ABC. Se 
vând și sucuri felurite, dar berea 
“numai pentru acasă”.

Cum chioșcul aparține SC 
Vorțana SRL, fiind unul dintre 
cele patru spații ale societății 
cu activitate și la Visca, l-am 
abordat pe patronul acesteia, 
dl Octavian Sorinca. “Mă ocup 
personal de aprovizionarea 
celor 4 chioșcuri, aducând 
produse de la Deva - spunea. 
Marfă este gârlă, dar e scumpă. 
Zahărul a ajuns aici, după 
scumpire, la 10.000 lei 
kilogramul, se va scumpi și 
uleiul... Dar oamenii nu au 
bani... De regulă, prin 12 și 25 
ale lunii, când luau salariile, 
mergea și comerțul. Acum , 
iată, este 4 august și oamenii

(Urmare din pag. 1)

Dar, să nu ne pierdem 
speranța; Dumnezeu e sus și 
vede, numa’că Dracu-i jos și 
face - ăsta-i skepsisul, cum 
bine zicea un fost coleg care 
înjura toată ziua politicienii 
și care a avut un accident stu
pid de circulație murind pe 
loc. De circulație și stupid, 
fiindcă se plimba prin parc, a 
călcat pe ceva moale și 
alunecos, a căzut cu tâmpla 
de colțul unei bănci și dus a 
fost. Paradoxul e că 
respectivul colț de bancă era 
singurul rămas întreg după 
asediul tinerimii progrcsiv- 
vandaliste. Gurile rele spun 
că l-ar fi împins cineva, însă 
din cercetări nu a rezultat, 
așa că, deocamdată, nu a mai 
fost dezgropat a șaptea oară 
cu scopul finalizării 
dosarului.

Scuzați paranteza.
...Textul telegramei era 

scurt, ultimativ și chiar 
amenințător: “Veniți urgent 
careva. Stop. Că a născut 
Măriuța. Stop.”

Măriuța e capra soacră- 
mi, iar pe mine, fiind în 
concediu, mă frământa 
profund chestiunea.

-Bun, am zis, și ce vină 
avem noi ?

Vineri
13 august 

TVRI
9.30 Matineu de

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... 19.10 Sun
set Beach (s, ep. 509) 20.00 
Jurnal. Meteo. Sport 21.00 
Costanza (f. Italia 1998, p. I) 
22.35 Planeta Cinema

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 folcloric (r) 13.10 
Căsuța din prerie (s) 14.00 
TVR Craiova 14.40 TVR Cluj- 
Napoca 15.05 Rebelul (s) 

n-au luat încă banii. Pensiile 
au venit și ele târziu. Oamenii 
s-au învățat să ceară pe 
datorie, dar nu se mai poate... 
Noi, cei care avem societăți 
particulare, lucrăm de fapt 
pentru stat, că beneficii nu 
avem. Taxele către stat sunt 
foarte mari. Eu nu vând atât 
cât trebuie să plătesc taxe 
pentru cafea, țigări și alcool 
și probabil la anul vor fi și mai 
mari. Mă costă și transportul 
că închiriez mașinile... 
Practic, rămân cu lucrul...”

Ca peste tot la sat, și aici 
ajung cele mai sofisticate 
mărfuri: de la alune, țigări, 
gumă de mestecat, dulciuri, 
cafea și răcoritoare, la cele 
tip ABC. Se cumpără însă 
puțin, adesea pe datorie, așa 
încât mărfurile rămân mai mult 
timp ca altădată pe rafturi, 
adevărate expoziții cu 
vizitatori puțini. Că de 
cumpărat... mai rar.

CONCEDIVL VNVI 
SENTIMENTAL RATAT (>)

-N-am terminat de citit, 
m-a atenționat cu asprime 
Claustrina. Și a continuat: 
“Capra mârlită țap vecin. 
Stop. Vecin pretinde iezii. 
Stop.Și vă aștept urgent. Stop. 
Vă sărută dulce mama. 
Stop.”

-Mă bucur, am zis 
indiferent.

-Adică, tu crezi că putem 
admite un asemenea barba
rism? Păi, iezii sunt copii 
de români să-i ia care cum 
vrea ? lartă-mă, iubitule, dar 
gândești infantilic.

M-am simțit mic, prost și- 
abia am întrebat:

-Și, ce propui?
-Mai întrebi ? Tu nu crezi 

că avem obligația morală să 
intervenim ?

Observ cu plăcere că 
nevastă-mea, după noaptea 
petrecută în holul gării, la 
pieptul tatuatului, s-a 
transformat mult, a devenit 
mai înțeleaptă, vorbește mai 
coerent...

-De acord, dar l-am adus 
pe Șvarțeneger-Ion-Ronaldo 
să doarmă o noapte în gara 
din Constanța și îl ducem 

16.00 Grecia (s) 16.45 Santa 
Barbara (s> 17.30 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 
Cinematograful vremii noastre 
19.00 Cu ochii’n 4 (r) 19.40 
Dreptul la adevăr 20.00 Teatru 
TV 21.00 Vânare de vânt 
22.00 Lumea vitezei (em. autol

ANTENA 1
7.10 Cafea cu parfum de, 

femeie (s) 8.00 Cutia cu jucării 
10.50 Știri 11.00 Baree, fiul lui 
Kazan (f.a. Canada/Franța 
1994) 13.00 Știrile amiezii 13.15 
Dragoste nemărginită (f. SUA 
1981) 15.00 Ape liniștite (s, ep. 
100) 16.00 Leonela (s, ep. 127) 
17.00 Fotbal FC Brașov - CS 
Oțelul Galați (d) 19.00 
Observator 20.00 O falsă isteață 
(co. SUA ’87) 21.45 Baywatch 
Nights (s, ep. 40) 22.30 
Observator 23.00 Party Time

La Certei,

Punctul muzeistic nu are vizitatori
Cunoscutul cercetător Cotta afirma că ,,nu 

există în Europa o localitate mai pitorească decât 
Săcărâmbu". Cei care au vizitat în decursul 
timpurilor zona Certej - Săcărâmb au fost cu 
siguranță puternic impresionați de splendoarea 
acestor locuri.

Istoricul mineritului - ocupația de bază a 
localnicilor - se regăsește în cele mai mici 
amănunte, grație punctului muzeistic din centrul 
comunei administrat de Sucursala Minieră Certej.

Din prezentarea făcută de către dl Florin 
Poenar, administrator al muzeului, am reținut că în 
urma catastrofei din 1971 muzeul a fost refăcut 
exclusiv prin grija lui Miron Nelega - autodidactul 
care și-a dedicat ultimii ani din viață realizării 
acestui obiectiv. Cercetările sale, sistematizate 
între coperțile registrelor, oferă date despre 
exploatarea minieră, flora și fauna regiunii, 
toponime, onomastici și regionalisme. A colecționat 
și a păstrat de-a lungul anilor tot ceea ce la ora 
actuală adăpostește micul muzeu: tehnică veche 
de lucru în minerit, machete și diverse obiecte 
necesare condițiilor de lucru din 1746 încoace, 
cărți, reviste, hărți topografice și studii despre 
mineritul în zonă în limbile română, maghiară, 
germană și franceză, roci specifice perimetrului 
minier și o colecție de tablouri donată și semnată 
D. Zeler.

Interesul vizitatorului este stârnit mai cu 
seamă de exponatele unicat: șina de lemn 
folosită la transportul vagoneților din subteran, 
șteamp pentru măcinarea minereurilor - 
invenția locală a lui Urs Muntean. Sala expoziției 
de obiecte artizanale și numismatică prezintă 
elemente din viața socială a oamenilor (unelte 
agricole, costume populare, moneda locală - 
jeton etc.).

Cu toate că la muzeul din Certej există 
valori incontestabile care merită să fie 
cunoscute, vizitatorii nu se înghesuie deloc. 
,,Gu ani în urmă veneau turiști nemți în schimb 
de experiență. Au urmat apoi doi ani de zile în 
care clădirea s-a renovat, accesul nefiind 
atunci posibil. S-a redeschis, însă toți ne-au 
uitat, poate și pentru că punctul muzeistic nu 
este trecut nicăieri ca obiectiv turistic. Este 
dureros că mai sunt localnici care nu ne-au 
călcat niciodată pragul", mărturisea dl Florin 
Poenar. Singura instituție care acordă atenție 
și sprijin micuțului muzeu este S.M. Certej. în 
anul trecut, sucursala a suportat cheltuielile 
tuturor lucrărilor (zugrăvit și vopsit), însă o 
reparație capitală este necesară, deoarece 
clădirea veche din 1934 în care funcționează 
este în continuă degradare.

Cristina CÎNDA

înapoi? m-am impacientat. 
-Nu, dragul meu. Ca de 

obicei, tu complici 
lucrurile. Vei merge doar 
tu, fiindcă TU ești bărbat în 
casa asta, că dacă ar fi trăit 
tătuca...

Ferească Dumnezeu!, 
am gândit făcându-mi 
cruce. Tătuca, adică socru- 
mi-o, venea acasă beat- 
mort, îi zicea soacră-mii 
să-l trezească la șase 
dimineața și se culca în 
șanțul dintre gard și uliță.

Dar, fiindcă știu că orice 
act de nesupunere o 
transformă pe Claustrina în 
tornadă californiană, am 
zis:

-Bine, iubito, plec 
dimineață.

-Vin și eu! Vin și cu!, a 
sărit Șvarțeneger-lon- 
Ronaldo. Vreau să văd 
ieduții.

Cu mare mâhnire, încă 
o dată mi-am dat seama că 
acest copil, din punct de 
vedere mental, îi 
moștenește cu cinste, atât 
pe socri cât și pe 
Claustrina.

fl PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

eal tău! 10.00 Tânăr și neliniștit
(r) 11.00 Doctor în Alaska (s) 
11.45 Melrose Place (r) 13.00 
Știrile PRO TV 15.05 Familia 
Bundy (s) 15.30 Ștrengărița (s, 
ep. 80) 16.15 Tânăr și neliniștit
(s) 17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Aripile pasiunii (s, ep. 63) 18.30 
Inimă de țigancă (s, ep.69) 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Corbul, 
îngerul negru (s, ep. 20) 21.30 
Bandiții timpului (co. SF SUA 
1981) 23.10 Millennium (s)

PRIMA TV
7.00-12.30 Filrrffe și seriale 

(reluări) 13.15 Maria (s) 14.00 
Călugărița îndrăgostită (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) 21.05

Concursul „Stai Acasă!"21.15 
Lanțurile iubirii (s, ep. 33) 22.10 
Milady (s) 23.00 Mergi sau mori 
(f.a SUA/Anglia 1977)

■ ACASĂ
7.00 Trăiește vara cu Nadine 

(r) 8.00 Dimineața pe plajă 
12.00 Karaoke Show 13.00 
Pretutindeni cu tine (r) 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 19.00 Alegeți filmul! 20.30 
RealTV 21.00 Karaoke Show 
22.00 Show-ul de noapte

HB©
10.00 Devon și Trent (dramă 

SUA 1997) 11.45 Matilda (co. 
SUA 1996) 13.30 Caracter 
(dramă SUA 1997) 15.45 
Specialitatea casei: Roșii verzi 
prăjite (co. romantică SUA 
1992) 18.00 Stargate (s) 18.45 

Sânge fierbinte (dramă 
Spania 1997) 20.30 Coliziunea 
(thriller SUA’97) 22.00 în timp 
ce tu dormeai (co. romantică 
SUA 1995) 23.45 Jurnalul 
Pantofului Roșu (s, er.) 0.15 
Un polițist cu explozie 
întârziată (comedie SUA 
1994)

PRO TV t DEVA
06.10-06.50 Program comercial 

PRO TV Deva 06.50 - 07.00 Știri 
locale (r) 07.00-10.00‘‘Buriă 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 in programele postu

rilor TV.

Vineri, 13 august

O BERBEC
Dimineața situația e... 

albastră, nimic nu-i la locul lui. 
Situația se liniștește după- 
masă, seara totul părându-vă 
roz.

Z TAUR
Azi vă puteți aștepta la 

evenimente favorabile. 
Tabăra celor ce sunt de 
partea dv e tot mai mare, 
aveți grijă să n-o destrămați.

2 GEMENI
Sunteți într-o formă din ce 

în ce mai bună, pe zi ce trece. 
Și în viața particulară lucrurile 
vor evolua cum vă doriți. Fiți 
amabili și veți reuși!

Ș RAC
începe o zi plăcută în care 

vă distrați minunat. Noi întâlniri 
sentimentale vă provoacă 
palpitații. La muncă vă 
dovediți profesionalismul.

Z LEU
începeți să simțiți 

consecințele evenimentelor 
precedente. Aceeași 
greșeală n-o veți repeta, dar 
există riscul altora. Nimeni nu 
vă scoate din sărite.

Z FECIOARĂ
Visați la un nou loc de 

muncă, dar nu întreprindeți 
nimic în acest sens. 
Confesați-vă prietenilor, poate 
vă ajută ei. Trebuie făcut 
pasul schimbării.

Z BALANȚĂ
Dorințele dv nu se pot 

realiza. Dacă vreți să faceți 
afaceri, atenție la bani. Nu vă 
împrumutați, veți avea datorii 
ani de zile.

2 SCORPION
Acasă aveți ceva 

neplăceri. Mercur vă ajută în 
rezolvarea problemelor 
oficiale și veți avea șansa 
unui câștig. Viața amoroasă e 
perfectă.

Z SĂGETĂTOR
Cei Singuri pot avea 

schimbări majore în viața 
particulară. Cei căsătoriți au 
și ei parte de o schimbare 
pozitivă, de echilibru 
conjugal.

Z CAPRICORN
Ziua e plăcută, dar 

programul încărcat vă 
împiedică să vă odihniți. 
Seara-nu vă reușesc toate 
cum ați vrea, dar nu e cazul 
să vă supărați.

Z NĂRSkWR
Aveți putere de seducție 

mare. Bucurați-vă de viață. 
Personalitatea dv îi 
captivează pe partenerii de 
afaceri, pe șefi; situația 
financiară se îmbunătățește.

O PEȘTI
Manifestați o puternică 

atracție erotică asupra 
sexului opus. Oricâtă poftă 
de muncă ați avea, planurile 
dv dau greș din cauza 
neprevăzutului.

K__________________________ y
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Rata inflației a atins, în iulie, nivelul de 1,7%
Rata inflației a atins, în luna 

iulie, nivelul de 1,7%, cel mai scă
zut de la începutul anului, însă 
această evoluție este specifică 
perioadei de vară, când prețurile 
scad ca urmare a reducerii 
consumului.

“Inflația lunii iulie a fost mai 
redusă chiar decât estimările 
noastre, care mizau pe o creștere 
a prețurilor în jurul a 2,5%, ca 
urmare a influenței reprezentate 
de servicii", a declarat agenției 
MEDIAFAX Gabriela Șendroiu, 
directorul de analiză al 
Creditanstalt Romania.

Șendroiu spune că această 
scădere se înscrie în “trendul 
firesc din ultimii ani", când în peri
oada de vară prețurile scad pe 
fondul reducerii consumului po
pulației, care se reorientează 
către alimente cu prețuri rezo
nabile, cum sunt legumele și 
fructele.

Cele mai mari scumpiri ale 
lunii iulie, de 6%, au fost înregis
trate la servicii, continuând ten
dința înregistrată în lunile prece
dente, în timp ce prețurile mărfu
rilor alimentare au crescut cu 
2,6%. în schimb, mărfurile alimen
tare au consemnat o ieftinire cu 
1,2%, comparativ cu luna iunie,

Mulțumiri 
Consiliului local 

Petrila
Familia Sîrbu - soția Elisa- 

beta și sora Irina - aduce deo
sebite mulțumiri Consiliului 
local Petrila, Comisiei de cul
tură, dlui Edmund Tecar pentru 
efortul și dăruirea speciale 
depuse la organizarea sărbă
toririi a 80 de ani de la naș
terea scriitorului - model Ion D. 
Sîrbu, născut în Petrila, la 28 
iunie 1919.

Cu această ocazie s-a re
editat volumul “Povestiri petri- 
lene" și s-a organizat un sim
pozion comemorativ la Casa 
memorială din Petrila. (D.V.)

reiese din datele prezentate, de 
Comisia Națională pentru 
Statistică (CNS).

“Ne așteptam ca inflația să 
fie mai mare din cauza serviciilor, 
dar probabil că populația apelea
ză tot mai puțin la serviciile plă
tite", a comentat analistul de la 
Creditanstalt.

Tarifele pentru serviciile de 
poștă și telecomunicații s-au 
majorat, în iulie, cu 24,4%, cele 
pentru îngrijire medicală - cu 
9,6%, cele pentru transportul pe 
calea ferată - cu 9,3%, iar cele 
pentru transportul aerian - cu 
8,3%.

în cadrul grupei de mărfuri 
nealimentare, scumpiri semni
ficative s-au înregistrat la energia 
electrică - cu 5,5%, la tutun și 
țigări - cu 5,2%, la articole de 
igienă și cosmetice - cu 3,7%, 
precum și la lacuri și vopsele - 
cu 3%.

Pâinea și produsele de fran- 
zelărie s-au scumpit cu 2,6%, în 
timp ce făina și mălaiul au avut 
prețuri mai mari cu 8,8%, res
pectiv cu 6,3%. De asemenea, 
fasolea boabe s-a scumpit cu 
7,1 %, zahărul - cu 20,4%, ouăle - 
cu 17,5%. Pe de altă parte, pre
țurile la o serie de alimente, cum

sunt ulei, slănină, conserve de 
pește, brânză, cacao și cafea, 
«nargarină, lapte s-au menținut la 
nivele apropiate lunii precedente, 
fiind consemnate chiar ieftiniri la 
lapte și brânză de vacă, pește 
proaspăt, legume și conserve de 
legume, fructe proaspete.

Estimările analiștilor pentru 
luna august indică o menținere a 
inflației la un nivel scăzut, com
parabil cu cel al lunii iulie, situație 
care se va schimba, însă, din 
toamnă, când vor începe impor
turile de carburanți pentru peri
oada de iarnă.

Chiar și în condițiile în care 
inflația se va menține la cote re
duse, obiectivul Guvernului de a 
se încadra în acest an într-un 
nivel al inflației de 38% pare 
“fantezist", consideră Gabriela 
Șendroiu. “Acest obiectiv este 
foarte greu de realizat, pentru că 
asta ar însemna ca inflația să fie 
de sub 1 % pe lună”, a mai spus 
directorul de analiză de la 
Creditanstalt Romania.

Față de decembrie 1998, rata 
inflației în luna iunie a fost de 
33%, iar comparativ cu iulie 1998, 
de 48,6%. Rata medie lunară a 
inflației în primele șapte luni ale 
acestui an a fost de 4,2%.

Copiii mici nu 
trebuie lăsați la 

televizor
Copiii mal mici de doi ani nu 

trebuie să fie lăsați să privească 
la televizor, avertizează Aca
demia Americană de Pediatrie 
(AAP), citată de AFP.

Academia sfătuiește părinții 
să nu plaseze televizoare, moni
toare de jocuri video sau alte 
“aparate electronice” în dor
mitorul copiilor, chiar dacă aceș
tia sunt mai mari, și să evite să 
se folosească de aceste echi
pamente pentru a le găsi o ocu
pație celor mici, în detrimentul 
relației directe părinte-copil. 
Specialiștii americani subliniază 
că deși unele programe sunt 
promovate ca fiind destinate 
special copiilor mici, cercetările 
asupra dezvoltării creierului la o 
vârstă precoce au demonstrat 
că micuții au nevoie de o inte
racțiune directă cu părinții lor, 
pentru a asigura o dezvoltare 
normală a creierului și însușirea 
de cunoștințe sociale, emoțio
nale și cognitive potrivite.

în prezent, copiii și adoles
cenții americani petrec în medie 
21 de ore pe săptămână în fața 
televizorului, ceea ce după păre
rea medicilor, este prea mult.

Deva
Azi, prima zi a turneului de 

handbal feminin
Așa cum anunțam în ziarul nostru de ieri, azi, jn Sala 

sporturilor din Deva, începe turneul internațional de 

handbal feminin, organizat între 13-15 .august, de 

Asociația Sportivă Universitatea Remin Deva, echipă 

proaspăt promovată în Liga Națională.

lată și programul întâlnirilor de azi:

Vineri, 13 august 1999:
9,00 Univ. Remin Deva - Univ. Ursus Cluj
10.30 SK Tolna (Ungaria) - Rapid CFR Buc. 
12,00 Oltchim Rm. Vâlcea - Ciserom Sebeș 
16,00 Univ. Ursus Cluj - SK Tolna
17.30 Rapid CFR Buc. - Ciserom Sebeș
19,00 Oltchim Rm. Vâlcea - Univ. Remin Deva.

Arbitri și observatori - 
etapa din 15 august 

Divizia D
CONSTR. HUNEDOARA - MIN. BĂRBĂTENI, arbitri; 

Eduard Kovăcs, Marian Lucaci și Cristian Petrean, obs. 

Marian Dima.

FC DACIA ORÂȘTIE - MIN. POIANA RUSCĂ GHELARI: 

Daniel Thirt, Răzvan Avram și Corneliu Dumitriu, obs. 

Cornel Cărare.

MIN. ANINOASA - RETEZATUL HAȚEG: Valentin 

Gavrilă, Stelian Chiriță și Stelian Ștefan, obs. Alexandru 

Groza.

CASINO ILIA - VICT. DOBRA: Daniel Dudaș, Ionel 

Cârstea și Robert Keksedy, obs. Grigore Macavei.

VICT. CĂLAN - UNIV. PETROȘANI: Erno Magyari, 

Constantin Dănilă și Ovidiu Toderiță, obs. Sever 

Bogdan.

METAL. CRIȘCIOR - CIF ALIMAN BRAD: Sorin Ciotlăuș, 

Aurelian Lagu și Ciprian Cârligeanu, obs. Ilie Ștefăniță.

CFR MARM. SIMERIA - FC PAROȘENI - VULCAN: 

Adrian Radu, Nicolae Sebeș și Dorin Tincu, obs. Dorel 

Târsa.

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

Programul turului din Liga Națională la handbal feminin
ediția 1999-2000

ETAPA I -1 septembrie
Univ. Ursus Cluj - Fibrex Săvinești____________________
Rulmentul Brașov - Oltchim Rnk Vâlcea _
Ciserom Sebeș - Silcotub Zalău________ ,_______________
Hidrotehnica Petromin C-ța - Rapid Buc.
CSM XXI Iași - Oțelul Sidex Galați_____________________
Univ. Remin Deva - Dorobanțul Ploiești

(ETAPA A V-A - 26 septembrie
Hidrotehnica - Fibrex__________
Ciserom - Rapid CFR____________________________________
CSM XXI Iași - Dorobanțul_____________________________
U. Remin - Silcotub______________________________________
Rulmentul - Oțelul_______________________________________
Ursus - Oltchim___________________________________________

ETAPA AIX-A - 29 ianuarie
Ursus - Rulmentul________________________________________
Hidrotehnica - Ciserom________________________________
U. Remin - CSM XXI Iași _______________________________
Oltchim - Oțelul__________________________________________
Silcotub - Rapid CFR_____________________________________
Fibrex - Dorobanțul______________________________________

ETAPA A ll-A - 4 septembrie (ETAPA A VI-A-8 ianuarie 2000
Silcotub - Ursus____________________________________________ Oltchim - Ciserom_______________________________________

ETAPA A X-A-5 februarie
Hidrotehnica - U. Remin

Oltchim - CSM XXI Iași__________________________________
Rapid CFR - Rulmentul
Oțelul - Ciserom___________________________________________
Dorobanțul - Hidrotehnica_____________________________
Fibrex - U. Remin Deva_________________________________

Silcotub - Hidrotehnica____________________ _____________
Rapid CFR - CSM XXI Iași_______________________________
Oțelul - U. Remin Deva__________________________________
Dorobanțul - Ursus _ _____________________________________
Fibrex - Rulmentul_______________________________________

Ciserom - Ursus__________________________________________
Rulmentul - CSM XXI Iași_______________________________
Rapid CFR - Oltchim_____________________________________
Oțelul - Dorobanțul______________________________________
Silcotub - Fibrex__________________________________________

ETAPA A III-A * 18 septembrie /
A VII-A -15 ianuarie 2000 ETAPA A Xl-A-12 februarie 2000

Rulmentul - Dorobanțul_____________________ :__________
Ursus - Oțelul........................................................ .................
Hidrotehnica - Oțelul____________________________________
Ciserom - Fibrex_______________ ;___________________________
CSM XXI Iași - Silcotub___________________________________
U Remin - Rapid CFR_____________________________________

Ursus - U. Remin Deva__________________________________
Hidrotehnica - CSM XXI Iași...........................................
Ciserom - Rulmentul____________________________________
Oltchim - Fibrex............................................ . .....................
Silcotub - Dorobanțul___________________________________
Rapid CFR - Oțelul_______________________________________

Ursus - Hidrotehnica____________________________________
CSM XXI Iași - Ciserom________________________________
U. Remin - Rulmentul __________________________________
Oltchim - Silcotub--------------------------------------------
Dorobanțul - Rapid CFR -.......... . ......................................
Fibrex - Oțelul-------------------------------------------------

ETAPA AIV-A - 22 septembrie
Oltchim Pl. - U. Remin Deva_____
Silcotub - Rulmentul_______________
Rapid CFR - Ursus_________________________________________
Oțelul - Hidrotehnica_______________ ____ i_______________
Dorobanțul - Ciserom___________________________________
Fibrex - CSM XXI Iași............ .................................... ..... ....

(ETAPA A VIII-A ■ 22 ianuarie 2000
CSM XXI Iași - Ursus_____________________________________
Rulmentul - Hidrotehnica __ _______________ __ _______
U. Remin - Ciserom ____________ _______________________
Fibrex - Rapid CFR .
Dorobanțul - Oltchim................. ...... .......... .... ..........
Oțelul - Silcotub___________________ _______________________

Sezonul competițional de handbal va începe pe 1 
septembrie, la feminin. Federația Română de spe
cialitate a stabilit deja sistemul de desfășurare a celor 
două campionate. Un amănunt foarte interesant este 
că favoritele la titlu (Oltchim și Silcotub) se vor întâlni 
în ultima rundă.

Liga Națională feminină se va desfășura astfel, 
returul fiind programat la 9, 12,18, 25 martie, 1, 5, 22, 
27 aprilie, 3, 7 și 13 mai.
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“Speram că în. 
scurt timp ne 

vom privatiza”
Despre societatea în ca

uză cotidianul nostru a relatat 
în numeroase rânduri, toate 
etapele prin care a trecut în
treprinderea fiind marcate și 
din punct de vedere Jurnalis
tic. De această dată am po
posit la Refractara pentru a 
afla mai multe despre viitorul 
întreprinderii și pentru a-l 
chestiona pe dl director în 
legătură cu zvonurile care 
prevăd o iminentă privatizare.

Rep.: - Die director, dați-mi 
voie pentru început să vă în
treb cât din ceea ce se zvo
nește este adevărat, mai precis 
vă rog să-mi spuneți dacă se 
pune cu adevărat problema 
privatizării.

I.M.: - Da, este adevărat 
că sunt interesați câțiva inves
titori de cumpărarea pachetului 
majoritar de acțiuni. Este vor
ba, din informațiile pe care le 
dețin eu, despre un investitor 
german, investitor de por
tofoliu.

Rep.: - Credeți că o astfel 
de privatizare este benefică 
pentru întreprindere?

I.M.: - Cred că da, este 
benefică dacă ținem cont că 
un investitor de portofoliu, ca
re nu este de specialitate, nu 
are alt interes decât să facă 
lucrurile să meargă pentru a 
câștiga la rându-i bani. Pe de 
altă parte, atunci când ești 
cumpărat de către o firmă sau 
un consorțiu din același dome
niu de activitate, de cele mai 
multe ori singurul interes este 
acela de a te scoate de pe 
piață, deci de a elimina concu
rența. In concluzie eu consider 
că ar fi binevenită o astfel de 
investiție, bineînțeles dacă va 
exista și acordul celor de la 
F.P.S.

Rep.: - Care este situația 
actuală a întreprinderii și ce 
noutăți aveți?

I.M.: - Noutăți avem des
tule, iar situația este relativ 
bună, dacă ne comparăm cu

în domeniul asistentei sanitar-veterinare

Privatizarea va duce la creșterea

întrucât suprafața de teren 
arabil a comunei Vălișoara 
este foarte mică (puțin peste 
300 ha), iar pe deasupra zona 
e muntoasă, gradul de ferti
lizare al solului fiind foarte 
scăzut, oamenii de aici se 
ocupă mai puțin de agricultură, 
având ca prioritate creșterea 
animalelor. Dna Camelia Bedea, 
referent în cadrul primăriei 
Vălișoara, aprecia că recoltele 
care se vor obține pe cele 60 
ha cultivate cu grâu, 45 ha cul
tivate cu ovăz, 100 ha culti
vate cu porumb și 45 ha culti
vate cu cartofi nu vor ajunge 
practic nici măcar pentru ne
voile oamenilor și animalelor, 
sătenii fiind obligați să mai 
cumpere și de la cei din zonele 
de câmpie.

Dl dr. Virgil Gligor, de la Cir
cumscripția Sanitar-Veterinară 
Vălișoara, aprecia că oamenii 
locului se ocupă cu drag de 
creșterea animalelor, o dovadă 
în acest sens fiind creșterea 
numărului animalelor înregis
trată în acest an, la bovine de la 
935 la 965, iar la porcine de la 
520 la 653. Din păcate din ca
uza costurilor mari pentru între
ținerea și creșterea acestora și 
a prețurilor mici de achiziție a 

situația din anii trecuți. Așa 
după cum știți noi am făcut o 
masivă restructurare, atât din 
punctul de vedere al pesonalului 
cât și din cel al programelor. Si
tuația care ne avantajează în 
acest moment este aceea că 
avem o cerere foarte mare de 
prafuri de acoperire pentru oțe- 
lării, cererea fiind mai mare de-

- discuție cu 
dl IOAN MIHUȚ, 
directorul S.G 

Refractara S.A. Baru *
cât putem noi produce. în aces
te condiții am avea nevoie de 
forță de muncă suplimentară, 
însă nu putem face angajări da
torită programului de restruc
turare pe care îl derulăm. în 
ceea ce privește noutățile vă 
pot spune că am demarat fabri
carea de beton celular ușor, un 
produs oarecum similar B.C.A- 
ului obișnuit, dar al cărui proces 
de fabricație include cenuși de 
termocentrală. Acest nou tip de 
material de construcție va avea 
un preț mai mic decât al BCA- 
ului obișnuit. Deocamdată sun
tem în faza de început, însă in
tenționăm să producem 100 m3 
pe zi.Mai vreau să adaug faptul 
că întreaga concepție precum și 
tehnologia necesară sunt în în
tregime proprii, fondurile de re
alizare aparținându-ne în ace
eași măsură. Pe de altă parte 
vreau să menționez că vom de
mara foarte curând producția de 
cărămizi semiușoare de con
strucție, ele fiind realizate pe 
bază de șlam de căiLune. în luna 
septembrie vom începe probele 
pentru linia de producție a pa
vajelor din piatră artificială.

Rep.: - Cum vă descurcați 
cu pierderile înregistrate până 
acum?

I.M.: - Pierderile acumulate 
în timp sunt foarte mari, însă am 
reușit ca prin eforturi susținute

prețurilor
produselor, oamenii nu fac o afa
cere prea rentabilă din această 
activitate. Mai mult decât atât 
creșterea animalelor ar putea fi 
afectată pe viitor și de creșterea 
prețurilor la prestațiile ținând de 
asistența sanitar-veterinară. Dr 
Virgil Gligor aprecia că trece
rea acestei activități de la Di
recția de resort la primării a 
bulversat serios asistența sa
nitar-veterinară. "Concesio
narea activităților profilactice, 

să reducem aceste pierderi, ba 
chiar să obținem un oarecare 
profit în relațiile comerciale 
curente.

Rep.: - Cu ce alte noutăți 
mai veniți pe piață?

I.M. - Mai sunt și alte nou
tăți, este adevărat. Avem spre 
exemplu trei noi produse care, 
după testele realizate, sunt mai 
bune calitativ sau cel puțin 
sunt egale ca performanțe, 
având însă prețuri mult mai mici 
decât produse similare de pe 
piața vestică. Așa după cum 
știți domeniul nostru de acti
vitate este împărțit în două 
subdomenii; pe de o parte sunt 
materialele de construcții, iar 
pe de altă parte surit materia
lele speciale destinate combi
natelor siderurgice. în acest 
din urmă domeniu de activitate 
se înscriu și cele trei noutăți 
despre care menționam adi
neauri. în primul rând este vor
ba despre plăcile termoizolante 
pentru lingotiere, plăci expe
rimentate și care au condus la 
o creștere a scoaterii de oțel 
cu 7,8%. în al doilea rând sunt 
prafurile de lubrifiere pentru 
siderurgie, prafuri extrem de 
cerute și căutate la export. în 
cel de-al treilea rând sunt 
prafurile cu acoperire antire- 
tasură. Pentru aceste trei pro
duse rezultatele sunt foarte 
bune, în prezent fiind în teste 
și un praf de acoperire distri
buitor, folosit la turnarea 
continuă.

Rep.: - Sunteți optimist în 
privința viitorului firmei pe care 
o conduceți?

I.M.: - Se poate spune că 
această întreprindere are un 
viitor, ba chiar unul de mare 
importanță. Cu un marketing mai 
bun și mai agresiv și în cazul 
unei mai mari stabilități a pieței, 
Refractara S.A. poate deveni 
un pilon în industria de gen din 
țară și chiar din Europa.

Rep.: - Die director, vă 
mulțumim.

plătite până nu de mult de 
stat, primăriilor - care nu dis
pun de bani pentru așa ceva 
- ar însemna practic priva
tizarea asistenței sanitar-ve
terinare. Din păcate, acest 
lucru ar putea avea ca efect 
creșterea prețurilor la pres
tațiile sanitar-veterinare, lu
cru care va afecta serios 
bugetul oamenilor și pe care 
noi nu îl dorim” - ne spunea 
dl dr. Virgil Gligor.

“Suntem săraci lipiți”, ne 
spune primarul loan Huh atunci 
când întrebăm cum mai merg 
treburile prin comuna Vălișoa- 
ra. De altfel, se pare că acesta 
este cuvântul de ordine aicir 
sărăcie lucie. “Pe vremuri - 
continuă dl. primar - lucrurile 
stăteau altfel. Acum doi-trei 
ani am reușit să facem câte 
ceva, dar acum nu mai avem 
destui bani nici măcar să plă
tim la timp salariile angajaților 
din primărie.” într-adevăr, am 
aflat că bugetul acestui an 
este de numai 420 de milioane, 
din care doar 100 de milioane 
sunt veniturile proprii ale comu
nei. “Vă dați seama că 30 de 
milioane se duc lunar numai pe 
salariile din primărie, fără să 
mai punem la socoteală cele
lalte cheltuieli pe care le avem 
de făcut. "Veniturile proprii 
sunt foarte mici și datorită 
faptului că pe teritoriul celor 4 
sate activitățile productive sau 
cele comerciale sunt aproape 
inexistente. Intrând în zona de 
incidență a legii moților, impozi
tele și taxele plătite de către 
populație sunt pe jumătate. Pe 
de altă parte însă, comuna 
Vălișoara face parte din zona 
defavorizată, aspect care nu a 
contat în nici un fel până acum. 
Sunt extrem de puțini inves
titorii care au venit să se inte
reseze despre situația de aici,

“Suntem comuna cu cea mai 
mare rată a criminalității” J
Comuna Baru este nu doar una dintre cele mai mari ale 

județului nostru, ci și una cu probleme dintre cele mai numeroase 
și mai diverse. Reforma economică și restructurarea lasă tot mai 
mulți oameni pe drumuri, fapt care influențează decisiv și acti
vitatea criminală din zonă. “Suntem probabil comuna cu cea mai 
mare rată a criminalității în județul nostru, ne mărturisește dl. 
plutonier major Cristi Fluenescu, șeful Postului de Poliție Baru, iar 
cele mai multe infracțiuni constatate sunt furturile.” într-adevăr, 
dnul Fluenescu spune că sunt mari probleme în cele patru cartiere 
locuite de romi, majoritatea acestora neavând nici uri fel de 
mijloace legale de a-și întreține familia. “Cred că nu există familie 
în cele patru cartiere care să nu fi avut vreun membru implicat în 
activități ilegale.” Oricum, per total de la începutul anului la Baru s- 
au constatat peste 100 de infracțiuni și fapte, cei 3 subofițeri de 
poliție făcând totuși față cu brio acestei activități intense. “Pe de o 
parte sunt problemele cu romii din cele patru cartiere, iar pe de altă 
parte sunt problemele ce țin de creșterea alarmantă a șomajului 
pe raza comunei. Tot mai mulți sunt aceia care rămân fără serviciu 
și care nu mai au cu ce să trăiască. De aceea crește și rata 

^criminalității.”

INTERESU’ POARTĂ FESU’
Nici înainte de '89 munca 

nu era plătită la adevărata ei 
valoare, dar după Revoluție 
valoarea muncii s-a demone
tizat și mai mult. Mulți români au 
încercat să se "orienteze” 
spre activități care să aducă 
venituri cu cât mai puțină su
doare. S-a bătut deja monedă 
pe atitudinea asistaților sociali 
care refuzau munca în folosul 
comunității hotărâtă de unele 
consilii locale, pentru că legea 
-în speță Constituția României 

majoritatea rămânând doar la 
privit. Prin urmare, legea zonelor 
defavorizate nu s-a constituit, 
așa după cum sperau cei de 
aici, într-un avantaj pentru 
comună.

în condițiile bugetului de au
steritate nici nu poate fi vorba 
despre vreun proiect investi- 
țional. Din această cauză repa
rațiile căminelor culturale din

LA VĂLISOABA 

S-Afl PUTEA 
FACE MULTE, 
DACA /IR FI 

BANI

Dealu Mare și Vălișoara nu mai 
pot fi finalizate, pentru termi
narea lucrărilor fiind necesare 
cel puțin 150 de milioane de lei. 
Un alt proiect important care nu 
mai poate fi pus în practică 
este și realizarea drumului spre 
Dealu Mare, în aceeași situație 
fiind și proiectul privind extinde
rea iluminatului public în Hăgău 
și Dealul Luncoiului. “Una dintre 
problemele deosebite cu care 
ne confruntăm în prezent este 
aceea a inventarierii patrimo
niului public, termenul de finali-

- nu prevede obligativitatea la 
muncă. De asemenea a fost 
mult discutată "strategia” Gu
vernului român care prin achi
tarea unor salarii compensa
torii pentru cei disponibilizați 
din minerit și siderurgie a în
curajat nemunca. în fine, a dis
părut în totalitate celebra 
muncă voluntară obligatorie pe 
vremea comuniștilor.

Recent însă în comuna 
Vălișoara o minidispută între 
Primărie și oameni a fost rezol
vată prin... muncă voluntară. 
Oamenii au solicitat în dese 
rânduri primarului loan Huh 
repararea drumurilor spre 
Poieni care fac legătura cu 
Dealu Mare.

Dar din lipsă de fonduri 
Primăria nu a putut face nimic 
în acest sens. în cele din urmă 
Primăria a găsit soluția, invi- 
tându-i și nu citându-i pe cei 
interesați de repararea dru
mului respectiv la muncă volun
tară. Și după cum ne relata dl 
Petru Lupaș, viceprimarul co
munei, într-o duminică toți cei 
invitați au răspuns pozitiv și au 
ieșit cu unelte (sape, hârlețe, 
târnăcoape) la repararea res
pectivului drum, acesta fiind 
cât de cât pus la punct.

zare a acestei inventarieri fiind 
foarte scurt."

Probabil că trecutul apro
piat este mult mai semnificativ 
decât prezentul, realizările ani
lor trecuți fiind demne de men
ționat. Una dintre lucrările im
portante efectuate pe parcur
sul celor trei ani ai legislaturii 
actuale a fost renovarea 
vechii clădiri a primăriei. De 
asemenea au fost moderni
zate școlile și dispensarul 
uman, în cazul acestuia din 
urmă luând ființă o secție de 
stomatologie și o farmacie. Din 
păcate însă, realizările trecu
tului nu pot ține locul nereu
șitelor prezentului așa încât 
este de înțeles starea de ne
mulțumire profundă nu doar a 
cetățenilor ci și a celor aleși să 
îi conducă. "Consider, spune dl. 
Huh, că ar trebui revăzută 
această aberantă lege a finan
țelor publice, lege care a făcut 
din majoritatea primăriilor niște 
instituții falimentare. Este inad
misibil să se întâmple astfel. 
Bineînțeles că, așa după cum 
spunea colegul de la Șoimuș, 
oricine poate fi un bun primar 
dacă are bani. Atunci când nu 
ai însă, lucrurile se complică. Și 
noi am putea face multe aici și 
îmi dau seama că sunt nece
sare extrem de multe lucruri, 
însă lipsa banilor ne face să 
renunțăm la orice inițiative.”

Pe scurt
Nici Politia nu areI
telefon

Conform afirmațiilor dlui 
primar loan Huh, în comuna 
Vălișoara există doar un sin
gur telefon. “Unicul telefon din 
comună este cel din biroul pri
marului, nici măcar postul de 
poliție nu are telefon. Din pă
cate și acest telefon a fost 
multă'vreme oprit datorită ne
plății facturilor”, ne spune dl. 
Huh. Deși s-au făcut nenumă
rate adrese către Romtelecom, 
cerându-se introducerea unei 
centrale telefonice, societatea 
în cauză nu a dat curs acestor 
cereri. Foarte mulți dintre locui
tori și-au exprimat intenția de a 
deveni abonații societății de 
telefoane, însă este foarte po
sibil ca dorința lor să nu fie 
îndeplinită prea curând.

Ajutoarele sociale 
nu mai pot fi plătite 

în registrele primăriei Văli
șoara sunt înregistrate 20 de 
persoane care necesită ajutor 
social. Din păcate, cei 20 de 
asistați nu și-au mai primit aju
toarele de 2 luni de zile și se 
pare că nici în viitor situația lor 
nu se va îmbunătăți în vreun 
fel. Cauza o constituie bugetul 
foarte sărac al primăriei.

Șomaj ridicat
Rata șomajului pe teritoriul 

comunei Vălișoara depășește - 
conform afirmațiilor dlui primar 
loan Huh - 30%. Totalul populației 
din cele patru sate ale comunei 
este de 1420 de locuitori. Re
structurarea domeniului minier 
precum și lipsa unei alternative 
viabile au condus la accentua
rea acestui fenomen.

Vălișoarei îi lipsesc 
tinerii

Comuna Vălișoara este 
una îmbătrânită, rata natalității 
fiind semnificativ mai mică de
cât cea a mortalității.Astfel, în 
anul 1998 au avut loc 10 naș
teri și 14 decese, întemeindu- 
se 5 noi familii. De la începutul 
acestui an au avut loc 3 nașteri 
și 13 decese, în timp ce doar 3 
perechi de tineri s-au hotărât 
să se căsătorească.

Pagină realizată Ge> 
Andrei NISTOR, 

Ciprian MARIN UT



13 AUGUST 1999 [ Cuvântul liber

La Galeriile “Forma,”

— 'Viața cidtunafa

^/mnginî si simboluri
aleriile de artă “Forma” din 
Deva găzduiesc în perioada lunii 

august o inedită expoziție de pictură, 
sculptură și grafică, organizată de 
Uniunea Artiștilor Plastici din România 
- filiala Deva, Muzeul Civilizației Dacice 
și Romane Deva și Primăria 
municipiului Deva.

Sub genericul “Eclipsa ’99. Imagini și 
simboluri”, expoziția poartă semnificațiile 
unei metafore, fiecare dintre cei 18 artiști 
plastici care expun precizându-și 
atitudinea și percepția față de acest 
fenomen cosmic, după cum aprecia cu 
prilejul vernisajului dr.Maria Olimpia 
Tudoran, de la Muzeul Brukenthal diti 
Sibiu. Cu alte cuvinte, “artiștii plastici, 
operând cu creațiile 
luminii, forma și 
culoarea, crista
lizează momentul, 
în imagini și 
simboluri, rod al 
unor emoții ș 
meditații personale 
(Mircea Bâtcă, 
președintele filialei 
locale a UAP).

Apelând la 
mijloace diferite de 
realizare

exprimare (decorativism, geometrism, 
îmbinare a formelor naturale și 
arhitecturale etc.) autorii celor 53 de 
lucrări aflate în expoziție abordează nu 
doar în mod direct fenomenul eclipsei în 
sine, ci mai degrabă întregesc o anume 
stare de spirit a momentului, surprinsă de 
specialistul muzeului sibian sub forme 
diverse, chiar opuse - de la “teamă și 
neliniște ori așteptare calmă, până la 
bucurie și înălțare”...

Nu există altă cale de a vă convinge de 
toate acestea, decât invitându-vă, stimați 
cititori, să profitați de un asemenea “prilej 
de îmbogățire spirituală” vizitând 
expoziția de la Galeriile “Forma

Georgeta BÎRLA

Semăn cu mine 
Din altă lume. 
Cândva,
Am fost copac,
Cu rădăcina-n trunchi 
Și coroana-n bucle. 
Cineva m-a sădit 
în Groapa Marianelor. 
Atunci am primit 
O perlă...
Taiismanui meu, 
Din această lume.

Un fel de
toamnă

Note de lectura

“Orizont”, una 
dintre cele mai 

sugestive lucrări 
ale expoziției, 
realizată de 

Mircea Bătcă

Tu al murit
Când te-ai desprins, 
Oria! murit
Când te-am atins? 
De vină sunt 
Doar pașii mei, 
Am să renunț 
De-acum ia ei. 
Voi merge-n mâini. 
Când vor urca 
Frunzeie-n pom, 
Eu voi zbura 
Cu mers de om.

Elena-Daniela 
SGONDEA, 

Oraș tie

** *

Cu aceste poeme a luat 
premiu! / Ia Festivalui- 
concurs „Cristal de 
Armindeni" Petriia

•
Scriind aplicat despre o 

seamă de poeți încă tineri, 
reuniți sub titlul frontal 
,,Generația ’80", Valeriu 
Bârgău revine în forță între 
cei care, acum vreo două 
decenii, se avântau cu 
sportivă vârtoșenie (în 
zicerea lui Ion Gheorghe) să 
probeze că „lunetiștii”, adică 
luniștii Cenaclului de luni al 
lui Manolescu, există, vor 
exista și vor rezista inclusiv 
în virtutea mișcării literare 
de grup, 
în ciuda 
ulicienilor 
promoției 
70... Din
cei îngrijorător de mulți 
selectați de Valeriu Bârgău, 
procent și dumnealor dintr-o 
cifră care ar suporta încă un 
zero, așadar din cei 
șaptezeci, oare câți 
probează mai degrabă 
fenomenul și sentimentul 
,,apartenenței” la o 
psihologie (literară) de grup, 
justificând eventuala cate
gorisire de ,,mișcare"? în 
definitiv, vârstele se topesc 
în operă, sau în arbitrariul 
timpului, în convențional, 
numai duratele fiecăruia, 
timpul cel trăit sub pecetea 
scrierii, pot rămâne... Mulți 
din furioșii lupi tineri 
optzeciști au murit, alții sunt 
uitați în... proiect. Am să evit 
nume, însă jumătate cel 
puțin din promițătorii zilei de 
ieri-alaltăieri au eșuat deja 
în alte-cele. Valeriu Bârgău 
n-are nici o vină, dimpotrivă, 
el surprinde, întocmindu-și 
prin timp fișe și împuns de 
firea poetică, ușor

• « •
sarcastică, alteori
capricioasă, chiar exotică, 
panorama unei coloane în 
marș spre Eldorado-ul 
gloriei. Un segment 
revelatoriu fie și ca 
fotografie - din mers, a 
literaturii române pe care 
am generaliza numind-o 
postmodernistă. Generație 
a însuși autorului, în 
descumpănire, o dată cu 
dispariția orizonturilor roșii, 
pentru care ironismul ca 

atitudine 
contra 
tragicului, 
cenzurii 
totalitare,

autocenzurii, mai ales, 
devenind oarecum caduc, 
ca atitudine.

Flerul lui Bârgău 
funcționează descătușat cu 
această carte, subtitrată 
,,precursori și urmași”, 
malițios, dacă nu cronicar- 
optzecist.

Oricum, poetul moldov 
(de)vean dovedește, peste 
calitatea strictă de 
document a cărții, că 
centrele de greutate ale 
criticii românești actuale s- 
au răsturnat copios. Cum 
autorul este, dintr-o 
mărturisire amicală mai 
veche, adept al scriitorului 
,,de temut”, îi salutăm cu 
îndoită voioșie gestul, 
sacrificiul de editor, 
întrebându-l: pe când și o 
antologie a scriitorilor 
transilvăneni, dacă tot 
editează „Ardealul literar și 
artistic” tocmai la... Deva? 
Ar fi interesant așijderea.' 

Eugen EVU

romun tuturor dicționa 
_relor, atât laice cât și 
religioase, este că se ține cont 

de termenul original elen, 
oikoumehe. prin care se 
înțelege ceea ce cuprinde tot 
pământul și e recunoscut sau 
admis de toată lumea. Astfel se 
explică de ce marile sinoade 
bisericești s-au numit 
ecumenice, fiindcă pretindeau 
a propune adevăruri de credință 
valabile pentru toată comu
nitatea creștină.

Acesta a fost ecumenismul 
dogmatic, care a fost relativ 
valabil până la Marea Schismă 
din 1504, căci persistau și 
erezii, pentru ca acum să avem 
sute de schisme, cu tot atâtea 
crezuri creștine, cu sfere 
restrânse de valabilitate. Drept 
consecință personalul tera
peutic căruia se aliază „preoții 
terapeuți” ortodocși și diverși 
care nemaifiind adepți ai 
aceluiași crez, de la sine li se 
impun alte postulate spirituale, 
temei al asocierii si al unității de 
acțiune si realizare a 
operațiunilor terapeutice.

Fiindcă acest rol nu-l mai 
poate îndeplini ecumenismul 
dogmatic, se impune accep
tarea Ecumenismului etic, care 
în forma lui cea mai desăvârșită 
este și creștin, fiindcă nu există 
o altă religie mai bogată în 
valori etice decât Creștinismul. 
Dar, nu e vorba numai de idei, 
ci și de modelul de viață 
desăvârșit etic, realizat de 
lisus, temeiul Creștinismului.

Prim postulat fundamental 
al Ecumenismului etic îl 
constituie următorul text 
evanghelic: „Toate câte doriți 
să vă facă vouă oamenii, 
asefnenea și voi faceți-le lor, 
căci aceasta este legea și 
proorocii!” (Matei 7,12). 
Această poruncă cristiană este 
forma cea mai desăvârșită a 
imperativului categoric: „Fă 
binele în toate acțiunile tale!” 
Acest imperativ este un adevăr 

etic, un adevăr de conduită, pe 
care nimeni nu-l poate contesta. 
Bolnavii sunt primii adepți și 
beneficiari, iar ansamb'ul 
terapeutic: medic - preot sau 
pastor, asistent medical și sc ă 
de ocrotire vor fi uniți în cea mai 
perfectă și rodnică activitate.

Ecumenismul etic este 
originar creștin, fiind oglindit în 
normele de viață ale 
Mântuitorului, dintre care 
evanghelistul Luca, el însuși 
medic, a reținut pe cele de 
valoare absolută, deplin valabile 
și astăzi practicii medicale. 
Drept exemple edificatoare 

POSTULATE ALE ECUMENISMULUI ETIC,

avem: ..Faceți bine și dați 
împrumut, fără să nădăjduiți 
nimic în schimb... Fiți milostivi, 
precum și Tatăl vostru este 
milostiv. Nu judecați... Nu 
osândiți... Dati și vi se va da!" 
(Luca, 6: 35, 36, 37, 38).

Mai vârstnicul și plin de 
înțelepciune Apostol Petru 
asigură temei Ecumenismului 
etic, prin mărețele îndrumări: 
„Dați tuturor cinstire. Iubiți 
înțelegerea dintre frați” (IP. 
2.17). Dacă pentru binele făcut 
veți pătimi și veți răbda, acesta 
este bine primit la Dumnezeu” 
(IP 2,20), dar va fi folositor și 
bine primit mai ales de bolnavi. 
„Căci mai bine este să faceți 
cele bune, decât făcând cele 
rele" (IP 3.17), alinând durerile 
celor suferinzi.

Din partea divinului Apostol 
Pavel, reținem: „Ne rugăm la 
Dumnezeu să nu săvârșiți nici 
un rău, ci să faceți Binele!" (II 
Cor 3.7). Tot acestui apostol, 
demn de menționat și de afișat 
pe toți pereții spitalelor, datorăm 
culminanta poruncă: ..Slujiți cu 
bună credință, ca și cum ați sluji 

Domnului si nu oamenilor!" (f. 
6.7). Această poruncă este un 
adevăr etic, adică o idee temei 
în realizarea Binelui și în același 
timp este și un adevăr 
ecumenic, adică realmente 
unanim acceptabil, universal, 
propriu întregii omeniri, prin 
potențialul și finalitatea sa 
benefică.

De ce e posibil 
Ecumenismul etic, în contrast cu 
dificilul Ecumenism dogmatic, 
găsim argument în analiza 
faptului religios întreprins de 
originalul nostru filosof Nae 
lonescu, apreciind următoarele:

„Eu cred că se poate dovedi că 
faptul religios nu rezultă din 
necesitățile noastre biologice... 
Faptul acesta religios are cum 
se spune un fel de legiferare 
proprie, care legiferare proprie 
provine din aceea că el 
constituie un alt plan de realitate 
șl se mișcă în alt plan de 
realitate, în realitatea vieții” (1) 
ce nu poate fi decât cea a 
spiritualului.

De reținut esențialul, 
respectiv că omul acționează „în 
realitatea vieții", dar unele acte 
ale sale devin fapte religioase 
atunci când ele se situează pe 
„un alt plan de realitate", care nu 
poate fi altul decât cel divin, căci 
altfel n-ar avea caracter religios. 
Așa se explică de ce, ceea ce 
noi numim adevăr etic, constituie 
un element arhitectonic al 
Ecumenismului etic, ce cuprinde 
numeroase adevăruri etice de 
genul celor evanghelice redate 
de factură creștină.

Ne-am convins căci: 
CREȘTINISMUL ESTE UN 
IZVOR DE ADEVĂRURI 
ETICE, componente ale

Ecumenismului etic. Dar, dat 
fiind că ele sunt fapte religioase, 
înseamnă că atari adevăruri le 
găsim în oricare alte autentice 
religii. Din multele dovezi 
posibile, redau din Bhagavat- 
Gita, operă fundamentală a 
religiilor indiene, următoarele: 
„Omul care își sacrifică 
dorințele și-și dăruiește 
străduințele Unicului, Ființei din 
care purced principiile tuturor 
lucrurilor și prin care a fost 
format universul, obține prin 
acest sacrificiu perfecțiunea, 
căci acela care găsește în el 
însuși fericirea, bucuria și tot în 

sine poartă lumina, acel om 
este una cu Dumnezeu.”

Nu încape nici o îndoială, 
căci textul sanșcrit ne redă 
imaginea fidelă a omului religios, 
dat fiind că este „una cu 
Dumnezeu”. Dar, luând în 
considerare că el este „omul 
care își sacrifică dorințele și-și 
dăruiește străduințele" unui mod 
de viață divin, înseamnă că el 
este omul etic. Această stare de 
lucruri ne îndreptățește a enunța 
primul______ postulat al
Ecumenismului etic: OMUL 
ETIC ESTE, MAI PRESUS DE 
ORICE, OMUL RELIGIOS. în ce 
mod este religios, nu are 
importanță, cât timp crede într-o 
forță supremă, ființă 
transcendentă, ca temei al vieții 
sale.

Religiozitatea este un 
fenomen universal, dar modul în 
care este trăită diferă de timp, 
adică istoric și de spațiu, adică 
geografic, ca, de asemenea, de 
oameni, adică antropologic, 
încât e normal că au existat și 
persistă mai multe religii. 
Aceasta fiind starea de fapt, noi 

ce trăim în sfera occidentală și în 
spiritul lui lisus, ne considerăm 
că trăim reprezentând 
Creștinismul. Nu încape nici o 
îndoială, deci în a reține că: Orice 
creștin este un om religios.

Ținând cont de tematica 
noastră, care privește omul în 
acțiune, în sprijinul semenilor, se 
impune a reține că el, sub aspect 
religios, se___ diferențiază
confesional. Din nefericire, se 
diferențiază atât de mult, încât 
degenerează întru manifestări 
grave, adică: se contrazice, se 
contestă si chiar se dușmănește, 
încât etica și conduita sa devin

problematice. Un spirit 
ecumenist, adică al acceptării 
unei activități în credință, spre 
prevenirea și remedierea oricăror 
conflicte în activitatea 
terapeutică, ce se întrevede a se 
desfășura în climat religios, se 
impune de la sine. Este al doilea 
postulat al Ecumenismului etic: 
OMUL RELIGIOS ANGAJAT ÎN 
ASISTENTĂ SOCIALĂ ESTE ÎN 
PRIMUL RÂND UN BUN 
CREȘTIN, INDEPENDENT DE 
CONFESIUNE. Temeiul acestui 
postulat, pentru orice situație a 
vieții sociale, este următorul: 
NIMENI NU POATE FI 
ORTODOX, CATOLIC,
PROTESTANT SAU NEOPRO- 
TESTANT, FĂRĂ A FI 
AUTENTIC CREȘTIN.

Ordinea normală ar fi ca 
Ecumenismul dogmatic sinodal 
sau ecleziastic să premeargă 
Ecumenismului etic, ceea ce s- 
a dovedit imposibil de realizat. 
Motivul eșecului se datorează 
faptului că sinoadele s-au 
pierdut în speculații 
discordante. A lipsit ceea ce 
este strict necesar și se impune 

în viitor: ATfTUDINEA 
TOLERANTĂ, SPECIFICA 
ECUMENISTĂ, prevăzută cu 
atâta căldură, atât de 
Mântuitorul cât și de Sfinții 
Săi Apostoli, în toată 
propovăduirea lor.

Din nenumăratele 
mesagii ce invită la 
Ecumenismul privind unitatea 
credinței, atât din partea unor 
clerici, printre care și 
Părintele Papa loan Paul al II- 
lea, dar mai ales din partea 
laicilor credincioși, mă limitez 
de data aceasta numai la unul 
din cele ale teologului ortodox 
Jean Meyendorff, ce se 
prezintă astfel: „Unitatea 
Bisericii, despre care 
vorbește Crezul, nu este 
deplin realizată: de nici una 
dintre confesiunile creștine, 
încât fiecare dintre acestea 
trebuie să o caute. Tocmai 
aceasta ar fi funcția 
Consiliului ecumenic: grație 
ei, Biserica, apropiindu-se de 
unitate, va deveni pe deplin 
Biserică; ea s-ar căj pentru 
păcatul împotriva unității de 
care s-a făcut vinovată și ar 
ajunge astfel la o mai mare 
fidelitate fată de Dumnezeu.” 
(3).

Autorul mai consemnează 
că numeroși responsabili 
protestanți sunt pentru 
unitate. Nu mai rămâne decât 
ca și Bisericile tradiționale să- 
și însușească aceeași 
atitudine originară și autentic 
creștinească inaugurată de 
Sfântul Părinte Popa loan 
Paul al ll-lea și Fericitul 
Patriarh Teoctist, în zilele de 
7-9 mai 1999.

Ce putem spune mai mult 
decât: Să ne rugăm ca 
Atotputernicul Dumnezeu să 
îndrumeze pe orgolioșii săi 
credincioși pe calea unității în 
credință, temei și garant al 
Ecumenismului etic.

____________Victor iSAC J
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în îndrumarea tinerilor spre sport
Nu știu de ce, dar întotdea

una mi-au plăcut puștii cu alură 
de sportivi. Cei care după orele 
de școală sau mai ales în va
canță se strâng în grupuri pen
tru a-și alcătui echipe de fotbal, 
fie în cartierele mărginașe ale 
orașelor, pe străzile lăturalnice, 
pe câmpul înverzit sau pe mai
dane chinuind de zor mingea, 
l-am întâlnit într-o zi de vară 
senină la o intersecție a străzii 
Gh. Doja din Simeria. Le-am 
văzut preocuparea și dragos
tea pentru sportul rege - fot
balul. Grupul de copii între 10- 
14 ani își alcătuia echipele. Ele 
se intitulau sugestiv Șoimii și 
Voinicii. Elanul era cât se poa
te de mare. Și-au trasat cu 
cretă porțile marcate de câteva 
pietricele. Cunosc bing^egulile 
jocului. Par serioși in tot ce 
întreprind. își scriu apoi cu 
cretă numerele pe tricouri și își 
stabilesc locurile în echipă. 
Șepcuțele sunt întoarse cu 
cozorocul invers pentru a fi la 
modă. Numai că la unii săr
manii adidași suntfăcuți aproa
pe ferfeniță spre “bucuria" 
părinților.

Fiecare dintre ei are un 
idol, un model al său. El se 

La Certei

Restructurare și la 
oficiul poștal

Ca și celelalte oficii poștale, din Județ și din țară, și cel din 
Certej trece in prezent printr-o fază de restructurare și 
comasare. "După pensionarea casierei noastre, Olivia Doina 
Zoica - spunea șefa de oficiu, dna lulia Deoanca - postul s-a 
restructurat. începând cu 1 mai '99 s-a redus și norma la 
oficiant de la 8 ore la 6 ore: și asemenea restructurări de posturi 
sau reduceri de normă vor continua. ” Lucrează aici în prezent 
cinci factori poștali, femei, dintre care doar o singură persoană 
cu normă întreagă, alți trei cu șase ore și a cincea doar cu o 
jumătate de normă. Cele care distribuie presa și pensiile, 
ajutoarele de șomaj și alocațiile preșcolarilor în sate parcurg 
zilnic pe jos între 2 și 10 km. Merg numai pe jos, deoarece 
terenul este accidentat.

în Certej factor local este dna Ana Pușcașu. Revenind din 
concediu (de odihnă și medical), a realizat o creștere a abo
namentelor la presă de la 71 pe iulie la 94 pe august.

"Azi (28 iulie - n.n.) este ultima zi de distribuție a pensiilor 
- spunea. Am de plătit 372 de pensii aici în centrul comunei, 
în afara altor plăți."

Pe lângă activitatea obișnuită (preluare de mandate poștale 
și telegrafice, prezentare și distribuire de colete poștale, plăți, 
alocații Banc Post, vânzări de timbre fiscale, efecte poștale, de 
felicitări), la ghișeu se vând și articole de papetărie și cos
metice, cărți, ciorapi și răcoritoare. "Este un volum mare de 
lucru - afirma dna Deoanca, dar dacă aici am lucrat de foarte 
mulți ani, ne-am obișnuit." (E.S.)

numește Hagi, Răducioiu, Adrian 
Hie, Ronaldo, Romario, 
Stoicikov. Sunt nume binecu
noscute deci și vedete inter
naționale. Primul stadion este 
întotdeauna maidanul. Aici în
cepe focul pasiunii, al dragostei 
pentru acest sport rege - fotbalul.

Numai talentul nu e suficient pentru 
performanță

Este binecunoscut în acest sens 
cazul marelui jucător Gh. Hagi.

Din grădinile împodobite cu 
trandafiri și tuberoze răzbat mi
resme plăcute, puțin dulcege. 
Din păcate mingea aleargă zbur
dalnică într-o splendidă oază 
florală. Un domn în vârstă îi 
apostrofează pe micii fotbaliști 
cu cuvinte nu prea reverenți- 
oase. Copiii se întristează, jocul 
devine ceva mai anemic. Dar 
visul lor este să joace pe ade
văratul stadion din Simeria. Sta
dion ce-a luat ființă cu 70 de ani 
în urmă. Maidanele fotbalului de 
pe străzi au fost mereu vizitate 
de către prof. Ion Bădoi, direc
torul Grupului școlar cu program 

sportiv Deva. Pentru a depista 
copii între 11-14 ani cu înclinații 
spre jocul cu balonul rotund. Cu 
dragoste și perseverență prof, 
antrenor a străbătut în timpul 
liber locurile de joacă ale copiilor, 
observând pe fiecare în parte, 
încât astăzi prof. Ion Bădoi an
trenează o pepinieră de 40 de 
copii între 11-14 ani, juniori de la

CFR Marmosim Simeria. Echipa 
respectivă a ocupat locul I la 
Campionatul județean al Junio
rilor C, seria Valea Mureșului. 
Din cele relatate de prof. Ion 
Bădoi, antrenorul echipei, am 
reținut faptul că speră să aibă în 
continuare înțelegere din partea 
asociației locale sportive CFR 
Marmosim Simeria, încât juniorii 
să se poată antrena mai departe 
pe tradiționalul stadion, desă- 
vârșindu-și astfel pregătirea 
tehnico-tactică.

“îndrumarea copiilor spre sport 
este un factor benefic atât în ce 
privește organizarea muncii în 
colectiv, desăvârșirea și modelarea 
caracterelor", ne spune antrenorul 

C.A.R.-ul din Brad s-a mutat într-o nouă clădire modernă 
și funcțională

Foto; Traian MÂNU

Ion Bădoi, îndepărtându-i de 
tentația jocurilor de noroc, a va
gabondajului etc, doar pasiunea 
dându-le forța realizării.

Să nu uităm că marii fot
baliști au fost depistați din 
copilărie pe maidanul numit 
fotbal. Pe plajele însorite, pe 
nisipul fierbinte în țara cafelei și 
a fotbalului, Brazilia, copiii 

desculți se întrec în jocul cu 
balonul rotund. Aceste locuri 
sunt răscolite de către teh
nicieni de seamă din lumea 
fotbalului pentru depistarea 
talentelor și selecționarea lor. 
Unii proveniți de pe aceste 
locuri de joacă au ajuns pe 
marele stadion MaraGana.

Poate ar fi benefic și la noi 
ca mai mulți tehnicieni valoroși 
să se implice în depistarea și 
creșterea talentelor în acest 
sport rege. Maidanul, primul 
pas spre miracolul fotbal, pri
mul vis de glorie în sufletul 
copiilor, vis ce poate pentru unii 
se va împlini într-o zi.

Zina VESESCU

STATILf UNJTE SUNT CEL
MA8 MAUI IMPCKTATOK 
©I ©8N LUMI

Statele Unite au rămas 
cel mai important exportator 
de arme din lume în 1998, în 
ciuda crizei financiare din 
Asia și a scăderii globale a 
pieței de vânzare a armamen
tului, relatează AFP, citând un 
raport al Congresului.

Cu 7,1 miliarde de dolari 
în contractele de armament 
negociate în 1998, Statele 
Unite dețin 30,8 la sută din 
piața mondială de vânzare a 
armelor convenționale, eva
luată la circa 23 de miliarde 
de dolari în acest an, se arată 
în raport.

După Statele Unite se află 
Germania, care a vândut ar
mament în valoare de 5,5 mili
arde de dolari, iar apoi Franța, 
cu 3 miliarde de dolari în con
tractele negociate și încheiate 
(față de 5 miliarde în 1997).

Statele Unite au fost de 
asemenea primul furnizor de 
arme în 1998, livrând echi
valentul a 10,5 miliarde de 
dolari în armament, repre
zentând 35,3 din piață. Este 
al optulea an consecutiv când 
Statele Unite se situează pe 
primul loc în ce privește livra
rea de arme în lume. în 
această categorie, Franța se 
află pe locul doi, livrând echi
valentul a 6,5 miliarde de do
lari în arme convenționale, 
înaintea Marii Britanii cu 5,3 
miliarde de dolari.

Donație pentru 
sinistrați

Urmând exemplul oame
nilor de suflet din satul Roș- 
cani, enoriașii Filiei Mihăiești, 
aparținătoare Parohiei Roș- 
cani, s-au implicat în acțiunea 
de colectare a fondurilor bă
nești pentru sprijinirea sinis- 
traților. Prin grija dlui preot 
Victor Șuiaga și a dlui epitrop 
ing. loan Ovidiu Muntean, 
suma de 1 milion de lei a fost 
depusă la Fondul Special de 
Ajutoare al Sinistraților. Cu 
siguranță gestul omenos al 
creștinilor din Mihăiești va fi 
primit cu mulțumiri și recu
noștință de cei năpăstuiți de 
soartă. (Cr.C.)

în schimb, Rusia, alt mare 
exportator, nu a vândut în 
1998 decât arme în valoare 
de 1,7 miliarde de dolari, față 
de 3,3 miliarde în 1997 și pes
te 5 miliarde în 1996, relevând 
un declin constant de la sfâr
șitul războiului rece.

Cifrele pentru 1998 arată 
de altfel o ușoară creștere a 
numărului contractelor pentru 
armament negociate în lume 
față de 1997, dar o scădere 
semnificativă în ce privește 
vânzarea de arme la înce
putul anilor '90.

între anii 1995-1998, va
loarea totală a tuturor contrac
telor internaționale de arma
ment s-a situat la peste 100 
de miliarde de dolari, față de 
130,6 miliarde de dolari pen
tru anii 1991-1994, adică o 
scădere cu 23,2 la sută.

Raportul mai subliniază că 
scăderea cursului petrolului 
brut în 1997-1998 a afectat 
serios capacitatea țărilor pro
ducătoare de petrol, ca Arabia 
Saudită, de a-și menține ritmul 
de cumpărare. Arabia Saudită, 
principal cumpărător de arme 
dintre țările în curs de dez
voltare între anii 1991 și 1998 
(contracte de armament în va
loare de 32 de miliarde de do
lari), a “avut recent chiar pro
bleme în onorarea plății obiș
nuite către Statele Unite pentru 
contractele în curs”.

Muncă în 
interesul 
societății r

în ședința Consiliului J_ocal 
Simeria de joi, 22 iulie, pe or
dinea de-zi s-a aflat un proiect 
de hotărâre privind stabilirea 
unităților unde contravenienții 
care nu au achitat amenzile 
contravenționale, pot efectua 
muncă în interesul comunității. 
Tot în această ședință primarul 
loan Rovinaru le-a prezentat 
consilierilor o informare asupra 
modului cum au fost aplicate 
hotărârile Consiliului Local 
adoptate în trimestrul II al 
anului 1999. (C.M.)

Burse acordate de Serviciu! German de Schimburi Academice (DAAD) pentru anul universitar2000/2001

INFORMAREA SECȚIEI CULTURALE A AMBASADEI GERMANE DE LA BUCUREȘTI
în anul universitar 2000 / 

2001, Serviciul German de 
Schimburi Academice (DAAD) 
pune la dispoziția membrilor 
instituțiilor românești de învă
țământ superior burse de stu
diu și cercetare în Germania.

Solicitanții unei burse 
DAAD trebuie să facă parte din 
cei mai buni studenți și tineri 
absolvenți ai unor instituții de 
învățământ superior. Bursele 
se acordă în funcție de merit, 
pentru următoarele programe:

1. Burse anuale
-10 luni (octombrie - iulie);
- pentru absolvenți din 

toate domeniile (limita de vâr
stă 32 de ani) care la începerea 
bursei au absolvit un institut de 
învățământ superior din Ro
mânia;

Bursele se acordă pentru 
realizarea unui proiect de cer
cetare, pentru studii aprofun
date, specializare post-univer- 
sitară, doctorat;

- cererile trebuie să fie bine 
motivate din punct de vedere 
profesional. Ar fi de dorit ca 
solicitanții să fi avut deja con-

*
tacte, pe cât posibil, cu instituții 
de învățământ superior din 
Germania;

- sunt Importante cunoștințe 
bune de limba germană-și ele 
trebuie obținute, pe cât posibil, 
înaintea începerii bursei.

2. Burse semestriale
. - 5 luni (octombrie -
februarie);

- pentru studenții facultății 
de germanistică/ limba ger
mană ca limbă străină (limita 
de vârstă 32 de ani) care, la 
începerea bursei, au încheiat 
anul II sau III de studiu.

3. Burse pentru 
stagii scurte pentru 
studenții facultății de 
germanistică

- 3 luni (între iunie și de
cembrie 2000);

- pentru studenți de ger
manistică avansați (limita de 
vârstă 32 de ani);

- bursele servesc la pregă
tirea/ redactarea lucrării de di
plomă la universitatea din 
România.

4. Burse pentru stagii 
scurte de cercetare

- până la 6 luni în anul 2000;
- pentru absolvenți șl tineri 

cercetători din toate domeniile 
(limita de vârstă 32 de ani);

- bursa servește la perfec
ționarea științifică/ realizarea 
unor proiecte de cercetare;

- contactul cu îndrumătorii 
științifici și cunoștințele necesare 
de limbă trebuie atestate.

5. Cursuri 
universitare de vară

- durata 3-4 săptămâni în 
vara anului 2000 (iulie - sep
tembrie);

- pentru studenți avansați 
din toate domeniile (limita de 
vârstă 32 de ani);

- bursele servesc pentru par
ticipare la cursurile de limbă și 
cunoașterii țării instituțiilor ger
mane de învățământ superior.

6. Stagii de studii
- 1-3 luni în anul calenda

ristic 2000;
- pentru oamenii de știință cu 

titlul de doctor ai instituțiilor de 

învățământ superior și institu
telor de cercetare;

- motivația științifică și do
vada unor contacte corespun
zătoare cu instituțiile germane 
de învățământ superior consti
tuie o premisă.

7. Schimburi de cadre 
didactice universitare

- cadrele didactice din am
bele țări pot fi sprijinite pentru a 
efectua stagii de cercetare de 2- 
4 săptămâni în țara parteneră;

- procedura de cerere cores
punde celei pentru “stagii de 
studii".

8. Burse speciale ERP 
(Economical Research 
Program) pentru studenți 
al Științelor economice

- 12 luni (septembrie - iulie);
- pentru studenți ai Știin

țelor economice care doresc,. în 
cadrul bursei, să absolve 
penultimul an de studiu în 
Germania (limita de vârstă 32 de 
ani);

- sunt necesare cunoștințe 
bune de limba germană;

- bursele sunt menite să per
mită participarea la cursuri și 
seminarii la o instituție germană 
de învățământ superior;

- programul se derulează în 
grup cu tutori la Universitatea 
Trier.

9. Program special 
pentru membrii mino
rității din România.

Pentru membrii minorității 
germane din România, DAAD 
oferă, în afară de cele mențio
nate mai sus, burse anuale și 
stagii de studii.

10. Călătorii de 
studii pentru grupuri 
de studenți străini

- în Germania, sub condu
cerea unui cadru didactic uni
versitar (cca. 2 săptămâni); sco
pul acestor călătorii este acela 
de a facilita grupurilor de stu
denți străini contacte profe
sionale și cunoașterea 
Germaniei.

Informații privind bursele 
anuale, burse pentru stagii 
scurte de cercetare, burse se- 

mestrlale, burse pentru stagii 
scurte pentru studenții fa
cultății de germanistică, 
stagii de studii, Burse spe
ciale ERP și altele pot fi obți
nute la

Ambasada Republicii Fe
derale Germania

Strada Rabat, nr. 21 
71272 București 
tel.: 01 - 2302580
Cererile pentru burse nu se 

pot trimite direct la DAAD. Ce
rerile de depunere a candi
daturii șl documentele ne
cesare se înaintează la Am
basada Republicii Federale 
Germania, Kulturreferat 
(Secția culturală), strada 
Rabat, nr. 21, 71272
București.

Data limită de depunere a 
candidaturii: 29 octombrie 
1999.

Data limită de depunere a 
candidaturii pentru cursurile 
universitare de vară: 31 de
cembrie 1999.

Informații privind călătoriile 
de studii și schimburile de ca
dre didactice universitare se 
pot obține de la Ambasadă.
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• La 15 august, Bogdan 
Gheorghiță împlinește 14 
anișori și-i urăm “La mulți ani 
fericiți”! Bunicul, părinții și 
surioara. (3122)

• Agenție matrimonială 
caută doamne și domni
șoare, vârsta între 18-50 
ani, pentru căsătorie în Aus
tria, Italia, Slovenia. Telefon 
092/807917, între orele 12- 
18.(6692)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan, 
6.000 mp, la șoseaua națio
nală, chioșc metalic de- 
montabil, 15 mp. Telefon 
247043. (8237)

• Vând apartament două 
camere, zona Bălcescu. 
Relații la tel. 624730, 092/ 
564099. (6666)

• Vând casă, curte, gră
dină, comuna Băița, sat 
Săliștenr. 132. (6670)

• Vând apartament 4 ca
mere, confort I, hol central, 
două băi, parchet, Micro 15 
sau schimb cu apartament 
2 camere, garsonieră cu 
sau fără garaj, variante. 
Telefon 627011.(6689)

• Vând urgent apartament 
decomandat, ultracentral. 
Telefon 213211. (6511)

• Vând casă cu două 
grădini pe Valea Buciumului. 
Informații Orăștie, telefon 
054/242478. (8237)

• Vând apartament 2 ca
mere ne(mobilat), 15.000.000, 
negociabil, Gurabarza. Infor
mații, Gurabarza bl. Tinere
tului, ap. 213. (8732)

• S.C. Elco S.A. Deva 
scoate la licitație o parte 
din autovehiculele și uti
lajele din dotare. Tel. 
219570 int, 0, (6700)

• Vând urgent Raba izo
termă, 85 milioane lei. Tele
fon 730302. (6679)

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

Casa de marcat cu memorie fiscală MMT1500 destinată

pentru înregistrarea vânzărilor în toate tipurile de unități comerciale.

Caracteristici:
7 Memorie fiscală energoindependentă de păstrare a circuitului realizat la 4 

grupe fiscale precum și a circuitului total cuprinzând 3.109 rapoarte (8 ani)

7 Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori

V Programarea prețurilor (PIU) pentru 1.500 articole la magazine și 1.400 

articole Io restaurante

7 Tipărirea automată a TVA (4 grupe).

7 Imprimarea pe bon a unui text (antet, nr. de ordine ol bonului, codul 

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

fiscală)

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

7 Sertar cu cifru de siguranță

Se asigură service garanție si postgarantie de către IIRUC SA Deva

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

Vând apartament 2 ca
mere, ultracentral, bdul De- 
cebal, bl. 15/F/31. Tel. 
215321, marți-joi orele 13-19, 
duminică orele 9-12. (6789)

• Vând tractoare agricole 
funcționabile și Ford Probe, 
Hunedoara, str. Buituri, 13. 
Telefon 723123.(8185)

• Vând Dacia 1310, an
1989, avariat cu C.l. Telefon 
260956. (6698)

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

• The Best Company Si- 
meria vă oferă 20 % redu
cere pentru fiecare mobilă 
cumpărată până fa 20 au
gust. Informații 262290,
262907, 094/230856.
(6663)__________________

• Asociația V.A.A.D.
vinde parchet de fag, preț 
între 60.000-120.000 lei/ 
mp. Telefon 711398. 
(8173)_________________

• Vând cameră frigorifică 
9 mc, 6000 DM și cumpăr 
țiglă din demolare. Tel. 092/ 
282379.(6681)

• Vând 2 taloane Dacia, 
C.I., numere noi și orice 
piese de Dacia din dez
membrări. Informații 
Hațeg, sat Păclișa, nr. 
166, telefon 094/834567. 
(3126)

• Vând blană nutrie nea
gră, mărime mare. Telefon 
625350. (8230)__________

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

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

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

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

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

• Vând vitrină frigorifică, 
orizontală și una verticală, 
ambele pentru produse 
congelate. 094/698207 
(6792)

ÎNCHIRIERI

• Societate comercială 
oferă pentru închiriat tractor 
U 650, remorcă,noi, rutiere, 
execută arături, discuiri, 
transport. Telefon 094/ 
122707,230795.(6509)

• Ofer de închiriat gar
sonieră, zona Dacia. Telefon 
094/170849. (6511)

OIVERSE

• Magazinul Neckerman, 
situat în incinta Ulpiei, la etajul 
II, anunță mari reduceri de 
prețuri la articolele de sezon.

• Universitatea de Medicină 
și Farmacie “luliu Hațieganu" 
Cluj Napoca anunță înființarea 
Colegiului Medical Hune
doara, începând cu anul 1999 
- 2000, cu următoarele profile: 
asistenți medicali (Nursing) - 
30 locuri cu taxă; tehnicieni 
dentari - 30 locuri cu taxă; 
tehnicieni farmacie - 30 locuri 
cu taxă. înscrieri în perioada 
30.08.99-4.09.99; 13.09.99- 
14.09.99. Relații la tel. 054/ 
712204 sau la sediul Scolii, 
Hunedoara, str. N. Bălcescu 
nr. 7. (8176)

OFERTE DE 
țț SERVICII

• Angajez brutar, mode
lator, zona Ilia. Telefon 
218773 după ora 20. (6683)

• S.C. Agercom S.R.L.
Deva angajează operator 
calculator (facturare, ca- 
serie) și muncitori necali
ficați (manipulanți marfă) de 
preferință cu experiență. 
Informații la tel. 230793, 
219300. (6693)__________

• Societate comercială 
angajează DIRECTOR de 
VÂNZĂRI pe relația Bucu
rești, cu experiență în 
domeniu, studii superi
oare, vârsta maximă 45 
ani. Telefon 213964, orele 
10-14.(8238)

SC HIDRO TERM TRAMS SA 
cu sediul în orașul Călan 

str. Furnalistului nr. 25, jud. Hunedoara 

anunță ORGANIZAREA 

CONCURSULUI DE SELECȚIE A ADMINISTRATORULUI 
în conformitate cu prevederile OUG nr. 49/ 1999 și a Normelor Metodologice 
aprobate prin HG nr. 364/ 1999 completate cu dispozițiile referitoare la 
administratori cuprinse în Legea nr. 31/ 1990 republicată.

Ofertanții, persoane fizice sau juridice, vor depune în plic sigilat până 
la data de 18.09.1999, ora 12,00, la sediul societății, documentele de 

participare la concursul de selecție prevăzute la ort. 9,10,11 și 13 lit. a), 
o) și d) din HG 364/ 1999 împreună cu oferta ce va cuprinde propunerile 

prevăzute la art. 13, lit. c) și e) din HG 364/ 1999, cu mențiunea "Pentru 
comisia de selecție a administratorilor la SC HIDRO - TERM - TRANS SA Călan.

Societatea Comercială pune la dispoziția candidaților documentele 
prevăzute la art. 8 din HG 364/1999, începând cu data de 20.08.1999 zilnic 

între orele 9 și 12.
Verificarea ofertelor evaluarea propunerilor inclusiv pe bază de interviu, 

punctarea ofertelor conform grilei de evaluare si ierarhizarea ofertelor va 
avea loc în data de 27.09.1999, ora 10,00, la sediul SC HIDRO - TERM - TRANS 
SA Călan.

Comunicarea în scris a rezultatelor selecției tuturor ofertanților se va face 

până în data de 3.10.1999.
Relații suplimentare se pot obține la telefoanele 054 - 211089 sau 

214503, FPS DT Hunedoara și 054 - 730160, SC HIDRO - TERM - TRANS SA 
Călan.

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

• Fără slujbă? în vacanță 
fără bani? Nici o problemă! 
Sunați chiar acum la tel. 
621446,094/280444 (6652)

PIERDERI
Wt1 w F-af - -oe •*

• Pierdut carnet membru 
cooperator la Cooperativa 
Credit Brad, cod nr. 12- 
021326. Se declară nul. 
(8731)

• Declar pierdut certi
ficatul de acționar nr. 
289965 emis de SIF Banat 
Crișana pentru un număr de 
975 acțiuni de la nr. 
284599001 până la nr. 
284599975, pe numele de 
Ciupuligă Petru. (6658) ■

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Mologa Ștefan. 
Se declară nul. (8186)

^COMEMORĂRI

• Amintim celor care l-au 
cunoscut că în 16 august 
se împlinesc 2 ani, de la 
trecerea în eternitate a 
celui care a foăt un bun soț, 
tată și bunic

FÎRTAT CONSTANTIN 
(COSTICĂ)

Parastasul și slujba de 
pomenire vor avea loc sâm
bătă, 14 august 1999, ora 
9, la Catedrala sf. Nicolae 
din Deva. Familia. (8467)

• Au trecut 6 luni de 
lacrimi și durere de când 
ne-a părăsit pentru tot
deauna dragul nostru soț, 
tată, socru și bunic,

prof. STELIAN 
POPESCU

Parastasul va avea loc 
sâmbătă, 14 august 1999, 
ora 12.30, la Cimitirul 
Bejan, Deva. Dumnezeu 
să-i dea odihna și liniștea 
pe care atât de mult si le-a 
dorit. Familia. (6510)

SUCURSALA 
ELECTROCENTRALE DEVA 
cu sediul în Mintia, str. Șantierului, nr. 1

Face cunoscut consumatorilor de 
energie termică din municipiul Deva că în 
perioada 16.08.1999, ora 7,00 • 
13.09.1999, ora 7,00, se oprește livrarea 
agentului termic pentru executarea lu
crărilor de reparații anuale.

Reluarea livrării agentului termic se 
va face numai după achitarea contra
valorii energiei termice livrate.

Vânzare prin 
LICITAȚIE PUBLICĂ:

- Apartament 4 camere și garai - Deva - 
str. A7. Viteazu, bl. 9, sc. i, etpj iii. ap. 8 (piață)

- Apartament 2 camere in Deva - str. 1 
Decembrie, bi. 4A, nr. 2, sc. ii, etqj 3, ap. 12.

Tei.: 054/227490

SC 41TEX «MPEX SB1
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 
poștă, str. Ștefan cel Mare 6, Piatra Neamț, 5600. Relații 
la 033 - 210671/ șef Birou Personal.

SC “DEVATRANS” SA DEVA
Președintele Consiliului de Administrație al SC 

DEVATRANS SA convoacă ADUNAREA GENERALĂ 
EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR in data de 
26.08.1999, la sediul societății din Deva, strada 
Depozitelor, nr.2, județul Hunedoara, ora 10, cu 
următoarea ORDINE DE ZI:

1. Cerere de ofertă definitivată cu Fondul 
Proprietății de Stat.

2. Criteriile de selecție a administratorilor și 
ponderea acestora.

3. Grila de evaluare a ofertelor.
4. Data și locui desfășurării concursului de 

selecție.
5. Desemnarea reprezentanților ce vor negocia și 

semna Contractul de administrație.
în cazul in care nu vor fi indeplinite prevederile 

legale, AGEA va avea loc in data de 27.08.1999.

----------------- -- ~ ~ —-

ABONAME\RL LA "CLJVÂXTLLllBER
"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai 

apropiat de dumneavoastră, IAR ABONA
MENTUL este calea cea mai avantajoasă de a in
tra în posesia lui.

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

FAȚĂ DE VÂNZAREA LIBERĂ A ZIARULUI, 
PRIN ABONAMENT VEȚI ECONOMISI 8.500 
DE LEI PE LUNĂ!

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

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

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

. .— ----- . ........
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Manifestările aniversare 
de la Orăștie au început 
în absența politicienilor

Cursuri de 
pregătire intensivă

Salut!

Cotidianul,,Cuvântul liber" a 
relatat deja pe larg despre 
aniversarea celor 775 de ani de 
la prima atestare documentară a 
municipiului Orăștie. Manifes
tările aniversare se întind pe 
parcursul a trei zile, din 12 până 
in 14 august a.c.

Ieri, 12 august, printr-un TE
DEUM oficiat la Catedrala 
Ortodoxă Română în prezența 
PS. Timotei, Episcopul Aradului 
și Hunedoarei, a început seria de 
manifestări culturale și artistice 
omagiale. Din păcate, la 
deschiderea oficială nu a fost 
prezentă nici una dintre 
personalitățile politice ale 
județului Hunedoara. Nimeni din 
partea Consiliului județean sau a 
Prefecturii nu a venit la Orăștie. 
De asemenea, nici unul dintre 
parlamentarii hunedoreni nu au 
venit. întrebăndu-l pe dl primar 
losif Blaga cum comentează 
această situație, domnia sa ne-a 
mărturisit că nu știe ce să 
creadă: „Mi-e greu să comentez 
acest fapt, cu atât mai mult cu 
cât au fost făcute invitații tuturor 
personalităților politice locale și 
județene, ba chiar și 
oficialităților naționale. Nu 
înțeleg, așadar, absența lor de la 
acest moment aniversar, 
moment care pentru municipiul 
nostru înseamnă foarte mult. 
Orăștia este un colțișor 
important al acestei țări și 
folosesc prilejul pentru a-i felicita 
pe cetățeni, dorindu-le fericire, 
iar orașului “La multi ani!"

Cel mai impresionant 
moment al zilei de ieri a fost cu 
siguranță defilarea jandarmilor 
din . garnizoana Orăștie, 
prestația lor stârnind ropote de 
aplauze din partea puținilor 

Jocuitori prezenți în piața 

centrală a municipiului. 
Comandanții celor două unități 
de jandarmi din Orăștie, 
precum și reprezentanții 
Poliției și ai celorlalte instituții 
locale, au depus coroane de 
flori la troița din apropierea 
catedralei. Acest moment a fost 
urmat de dezvelirea unei plăci 
comemorative care amintește 
de cei 775 de ani de existență a 
Orăștiei.

în holul sălii „Astra" a avut 
loc vernisajul expoziției 
documentare „Orăștie 775 de 
ani”, aici fiind prezentate cele 
mai importante urme 
arheologice și documentare 
care atestă prezența și 
activitatea oamenilor pe aceste 
meleaguri din cele mai vechi 
timpuri. în aceeași sală a avut 
loc apoi simpozionul științific 
dedicat aniversării, mai multe 
personalități din lumea 
universitară susținând 
prelegeri pe diverse teme. 
Lucrările au fost deschise prin 
cuvântul dlui primar Blaga, al 
cărui discurs a fost urmat de 
cel al Episcopului Timotei. 
Eminentul prof. univ. dr. Ion 
Iliescu a arătat în cuvântul 
său, intitulat „Orăștia în 
Panteonul celebrității" - că 
aceste locuri au avut o mare 
importanță în istorie, dovezile 
istorice vorbind despre 
măreția ținutului. Au mai 
susținut prelegeri dna dr. 
Adriana Rusu Pescaru, dr. 
Vasile lonaș, dr. Vasile Moga, 
precum și alți reprezentanți ai 
vieții universitare.

Manifestările vor continua 
și astăzi și se vor încheia 
sâmbătă printr-un spectacol 
rock.

Andrei NISTOR

(Urmare din pag. 1) 

trei runde, brokerul Dan 
Costina fiind cel care a 
“contabilizat" rezultatele 
tranzacțiilor ce au avut loc.

Pentru a fi imparțiali, în 
finalul tranzacțiilor s-a ajuns la 
concluzia că fiecare dintre cele 
trei firme sunt viabile, fiecare 
ocupând câte un prim loc având 
în vedere criteriile: prețul 
mediu obținut pe acțiunile 
tranzacționate, stabilitatea 
firmei sau performanța.

Trecând peste rezultatele 
acestui test final, este de 
menționat faptul că în cadrul 
modulelor cursului - așa cum 
au apreciat participanții - s-a 
avut în vedere și alinierea și 
integrarea firmelor și, implicit, 
a serviciilor în standardele 
europene.

Aducând mulțumiri sincere

in atentia
■ 

asociațiilor
9 

composesorale 
Avându-se în vedere intenția Parlamentului 

României ca în toamna acestui an să finalizeze legile 
proprietății funciare (agricole și silvice), Asociația 
Composesoratelor din jud. Hunedoara recomandă 
tuturor proprietarilor de păduri și pășuni composesorale 
ca, în conformitate cu art.12 din Ordonanța 
Guvernamentală nr.96/1998, să-și aleagă reprezentanții 
pe localități în conducerea composesoratelor în zonele 
în care asociațiile composesorale încă nu și-au ales 
comitet de conducere.

Împuterniciți) composesoratelor se vor prezenta la 
Deva în biroul din str. 1 Decembrie nr.15 spre a primi 
îndrumările necesare pentru legiferarea 
composesoratelor în data de 22 august sau 5 
septembrie 1999.

Președinte, ing. Lupșa N. 
Vicepreședinte, ec. Feneș M.

Proprietarul uzinei sudaneze bombardate 
de americani dă în judecată Statele Unite

Un milionar saudit căruia Statele 
Unite i-au bombardat, anul trecut, o 
uzină farmaceutică din Sudan, vrea să 
dea în judecată Guvernul american, 
căruia îi cere despăgubiri de 30 de 
milioane de dolari, relatează revista 
“Time".

Potrivit sursei citate, Salah Idris 
vrea să-și reabiliteze reputația și să-și 
recupereze banii pe care i-a pierdut ca 
urmare a bombardării uzinei sale de 
către aviația americană. Washingtonul a 
bombardat uzina argumentând că 
aceasta era o acoperire pentru 
fabricarea de arme chimice, în timp ce 
milionarul saudit afirmă că ea nu 
producea decât produse farmaceutice.

Potrivit autorităților americane, uzina

stoca materiale utilizate în fabricarea 
armelor chimice și de acest lucru nu era 
străin Usama ben Laden, căruia i se 
atribuie responsabilitatea pentru 
atentatele antiamericane comise pe 7 
august 1998 în Kenya și Tanzania.

Bombardarea uzinei lui Salah Idris a 
intervenit ca măsură de represalii la 
aceste două atentate, soldate cu 224 de 
morți, între care 12 americani, și sute de 
răniți. Revista precizează că milionarul 
saudit a apelat la serviciile unui cabinet 
de avocatură din Washington, unde 
lucrează și un prieten bun al 
președintelui Clinton, Vernon Jordan. 
Sauditul are însă puține șanse să obțină 
câștig de cauză, notează revista 
americană.

gazdelor, respectiv dlui loan 
Ovidiu Muntean, director al 
Direcției județene Hunedoara 
a RomTelecom, pentru 
condițiile excelente asigurate 
în desfășurarea cursurilor, 
precum și întregului personal 
de la Centrul de pregătire din 
Vața de Jos, oaspeții din 
Republica Moldova și-au 
exprimat părerea • că un 
asemenea curs de pregătire 
le-a fost de un mare folos, în 
același timp ei elogiind și 
activitatea cadrelor univer
sitare, în special a dlui prof, 
loan Radu. Asemenea 
aprecieri au fost exprimate și 
din partea directorilor de la 
RomTelecom, sperându-se 
că experiența dobândită în 
organizarea unor astfel de 
cursuri va fi valorificată cu 
rezultate cât mai bune în 
viitor.

Tocmai am sosit din Lumea McDonald 

și de-abia aștept să ne vedem! Vreau să-ți arăt 
ce scamatorii am mai inventat. Sunt sigur că 

o să-ți placă.
Vino să ne jucăm, să cântăm, să ne 

distrăm împreună. Am o mulțime de surprize 

pentru tine.

Te aștept. la ora.lW?
la McDonald's .........

Cheamă-i și pe prietenii tăi.

Raatiurantul Întregii lamilii

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 ill - 50.000.000 lei 

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

ETAPA FINALA

Al PUS OCHII PE MILIARDE? IATĂ CUM 17/ POȚI ATINGE ȚINTAz 
Caută în magazine cele șase produse EUROPEAN DRINKS participante, 
fie câ au sau nu inscripționat pe etichetă ' Punctează la ținta miliardelor I" 
Fiecăruia din aceste produse îi corespunde un punctaj, 
conform tabelului de mai jos.
Fii cu ochii țintă pe produsele participante, în toate variantele sortimentale, 
ambalate în flacoane PET.
Adună etichetele produselor, astfel încât să acumulezi minim 50 de punde. 
Pune etichetele intr-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!”
0.P.1, CR 306, Oradea 3700.
Ai mai multe plicuri de cel puțin 50 de puncte fiecare? Trimite-le pe toate! 
Fundează cât mai mult la ținta miliardelor și vei avea mai multe șanse de 
câștig! W
La fiecare tragere la sorți participă toate plicurile primite pe adresa 
concursului până în preziua tragerii la sorți, indiferent dacă au câștigat sau 
nu la etapele anterioare.
Ești mereu câștigător cu cea mai consumată băutură răcoritoare carbogazoasă, 
FRUTT1 FRESH, produsă de cea mai mare fabrică de băuturi răcoritoare din 
România, EUROPEAN DRINKS!
Mult noroc! Și nu uita: cu EUROPEAN DRINKS mergi drept la țintă!
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MARELE PREMIU /£ 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 respectă prezentul regulament șt 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. «Participanții 
tiebuie 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 
./icurile cu scris neciteț, deteriorate' pierdute sau trimise la altă adresă. «Expeditorii plicurilor nu vor primi confirmare de primire din partea organizatorilor. Nu se va 
. responds 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 ;.iremiilor 
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.


