
Echipa Atomică 
do la Klub Bizzar 

la Deva
Echipa Atomică de la 

Klub Bizzar va fi prezentă 
Ia acest sfârșit de săptă
mână la Deva. Mihai Dobre 
(producătorul emisiunii și 
solistul vocal de la Șuie 
Paparude) și Mircea Turcan 
(ARH+) vor fi prezenți în 
cadrul emisiunii de techno 
difuzată la Radio Deva, 
vineri la ora 21.00, în 
direct cu ascultătorii. Tot 
ceea ce se va întâmpla în 
cabina de emisie pe 
parcursul discuției cu 
ascultătorii va constitui 
subiectul unei emisiuni ce 
va fi difuzată de postul 
ATOMIC la o dată ce va fi 
stabilită ulterior. (G.B.)

Oficial, campania 
electorală pentru 
viitoarele alegeri nu s-a 

declanșat. Dar ea se 
desfășoară deja sub diverse 
forme. Lideri politici și 
parlamentari fac lungi turnee 
prin țară pentru a lua pulsul 
opțiunii electoratului, alimentând 
populația cu sloganuri 
sforăitoare și nelipsitele 
promisiuni de fericire a națiunii. 
Cu prilejul unor ședințe de partid 
sau în întâlniri cu cetățenii se 
fac declarații demagogice, 
puterea acuzând opoziția, iar 
opoziția zeflemisind puterea, 
fiecare căutând drum spre 
sufletele oamenilor, pe care le- 
au golit de orice speranță de 10

La vânătoare de voturi
prin Ardeal

ani încoace. Unii și-au exprimat 
deja candidatura la șefia 
statului.

Părăsit de tovărășia Vetrei 
Românești, cu puternic impact 
asupra populației din Ardeal, 
PUNR umblă singur prin acest 
teritoriu fierbinte, încercând să- 
și păstreze credibilitatea în 
rândul electoratului de aici. 
Președintele partidului, Valeriu 
Tabără, chiar și-a declarat 
intenția demersului spre 
Cotroceni. Speranțe mai puțin 
decât vagi. Tot în Ardeal, mai 
exact în Valea Jiului, a venit 
după voturi prietenul cel mai 

apropiat al minerilor, ex- 
președintele țării și liderul 
PDSR, Ion Iliescu, de asemenea 
cu pretenții manifeste de 
revenire în fotoliul prezidențial. 
Acuzând cu duritate actuala 
putere și îndeosebi pe 
adversarii din PNȚCD, 
septuagenarul Ion Iliescu s-a 
declarat a fi în deplină putere și 
i-a optimizat pe locuitorii din 
marele bazin carbonifer că 
Valea Jiului nu va mai fi, după 
anul 2000, când se va produce 
schimbarea la vârf, o Vale a 
Plângerii, cum era la vremea 
grevei din 1929, de la Lupeni, și 

cum a ajuns și astăzi, sub 
cârmuirea PNȚCD, ci - una a 
fericirii. Probabil așa cum au 
consacrat-o mineriadele din 
1990-1991.

Dar cea mai intensă 
campanie pentru cucerirea 
inimilor ardelenilor a făcut-o 
în aceste zile președintele PD 
și al Senatului României, 
rafinatul politician Petre 
Roman. Convulsionat din 
interior, cu o îngrijorătoare 
scădere de simpatie, PD
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lată două întrebări ce-și vor 
găsi sau nu răspuns, în funcție de 
scopul urmărit de către FPS, 
organism de către unii lăudat, de 
alții contestat, dar care cu 
certitudine este pe cale de 
dispariție (act care trebuia să se 
întâmple de mai multă vreme, dar 
mai marii săi îi tot prelungise 
agonia, mai mult încetinind decât 
accelerând privatizarea - n.n.)

în ultima vreme, ca să nu 
moară prost, FPS-ul a mai 
născocit o năzbâtie. Este vorba 
despre selecția administratorilor 
care schimbă consiliile de 
administrație la companiile și 
societățile comerciale la care statul 
este acționar majoritar, precum și 
la regiile autonome. în baza 
“Normelor metodologice privind 
încheierea 
administrare 
societăților 
societăților comerciale la care 
statul este acționar majoritar, 
precum și a regiilor autonome”, 
norme care privesc aplicarea 
prevederilor HG nr.364/1999, 
publicate în Monitorul Oficial nr. 
213/14 mai a.c., prin care se 
solicită oferte de participare la

contractelor de 
a companiilor/ 
naționale, a

Programul PHARE “Politici 
Regionale și de Coeziune R0 
9807.01” așteaptă investitori
• Alegeți proiecte viabile
• Atenție la întocmirea documentațiilor
9 Depuneți la timp cererile de finanțare

Ziarul nostru susține cu 
consecvență activitatea 
Agenției pentru Dezvoltare 
Regională din cadrul Regiunii 
de Dezvoltare V Vest 
România, care cuprinde, cum 
se știe, județele Arad, Caraș 
Severin, Hunedoara și Timiș, 
sprijină, prin demersurile sale 
publicistice, materializarea 
programelor și proiectelor de 
dezvoltare regională. In urmă cu 
o lună am publicat un amplu 
articol referitor la componentele 
Programului PHARE, program 
intitulat “Politici Regionale și 

aconcursul de selecție 
administratorului societății.

Constatând, probabil, că 
managerii, directorii, administratorii 
sau cum le-o mai spune celor ce 
au condus până acum treburile 
societăților (unii mai bine, alții mai 
rău, după intențiile și priceperea 
fiecăruia) n-au făcut parte dintre 
cei 15.000 specialiști anunțați în 
1996, actuala putere a găsit cu 
cale că este bine să mai facă și o 
reformă în domeniul conducerii. în 
același timp se mai împușcă dintr- 
un foc și un alt iepure. Pentru 
selecția managerului se face câte 
o comisie de selecție, ai cărei 
membri, timp de trei luni, sunt 
plătiți cu 40 la sută din salariul de 
bază net al directorului general al 
societății. în definitiv de ce să nu 
se procedeze așa dacă această 
comisie are o muncă grea de 
selecție, iar banii prisosesc din 
abundență tuturor firmelor? Dar 
parcă este de intuit că prin 
comisiile respective își vor găsi 
locul tot felul de nepoți, nepoței, 
cumnați, cumnate și tot felul de 
rubedenii ale celor cu putere de 
decizie, în vreme ce salariile 
muncitorilor sunt cum sunt și se 

de Coeziune RO 9807.01", a 
cărui materializare constituie 
una dintre componentele 
esențiale pentru aderarea 
României la Uniunea 
Europeană. Subliniam atunci 
că programul va deveni 
operațional începând cu luna 
august a.c.

Reprezentantul județului 
Hunedoara în ADR, dl ing. 
Mircea Chicideanu, ne-a pus 
la dispoziție, zilele trecute, în

Dumitru GHEONEA
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plătesc când există bani în 
cont. Se vede limpede treaba 
că, după o analiză profundă a 
cauzelor pentru care societățile 
"prosperă" mereu, s-a găsit de 
cuviință să se mai dea niște 
bani la niște comisii de selecție.

Așa cum prevăd noile 
norme, calitatea de admini
strator o poate avea orice 
persoană fizică sau juridică 
română sau străină (aici ar fi 
locul să vină niște 
administratori adevărați, nu?), 
singură sau în asociere. 
Organizarea și desfășurarea 
concursului de selecție a 
administratorului se face în mai 
multe faze. în prima etapă se 
face convocarea extraordinară 
a AGA, prilej cu care se 
aprobă și modificările 
prevederilor actului constitutiv, 
începerea selecției, remune
rarea membrilor comisiei și 
constituirea acestei comisii, 
care sunt reprezentanți ai 
acționarilor. Comisia elabo
rează, în 5 zile de la

Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)

Pâinea noastră cea de toate zilele, greu te mai câștigă 
omul în ziua de azi!

Foto: Traian MÂNU
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Revista „Cetatea culturală", sub 
egida Consiliului local al municipiului 
Cluj-Napoca, organizează ediția a III- 
a a Concursului de creație literară 
„Orfeu".

Concursul cuprinde trei secțiuni: 
poezie, proză și eseu (istorie și 
critică literară) și se adresează, în 
principal, tinerilor nedebutați 
editorial. Cei ce doresc să participe 
la concurs trebuie să trimită mate
rialele (maximum 10 pagini 
dactilografiate) în 3 exemplare, pe 
adresa: Revista „Cetatea culturală",

Concurs
de creație 

literară
„Orfeu”

str. Moților, nr. 1-3, 3400 Cluj- 
Napoca, până în data de 25 
septembrie a.c.

yor fi acordate premii pentru 
fiecare din secțiunile Concursului de 
către un juriu alcătuit din redactori ai 
revistei „Cetatea culturală" șl 
membri ai Uniunii Scriitorilor din 
România. Președintele juriului este 
scriitorul Constantin Cubleșan.

Festivitățile de premiere se vor 
desfășura în data de 11 octombrie 
a.c., ora 14.30. în Sala de sticlă a 
Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Organizatorii vor suporta 
cheltuielile de deplasare ale 
câștigătorilor.

Pagina a IILa
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în temeiul art.65, alin.2 și 3 din Legea nr.69/1991, 
privind administrația publică locală, republicată, se 
convoacă Consiliul județean Hunedoara în ședință 
ordinară, la sediul acestuia, pentru data de 31 
august1999, ora 10, cu următoarea ordine de zi;

1. Proiect de hotărâr privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției 
Județene a Drumurilor - RA Deva;

2. Proiect de hotărâre privind numirea 
administratorului la Direcția Județeană a Drumurilor - RA 
Deva;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei 
Autonome a Apei din Valea Jiului - Petroșani;

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
propriu al județului Hunedoara pe anul 1999;

5. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului 
județean Hunedoara, în calitate de asociat, la înființarea 
Companiei de turism Valea Jiului SA;

6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor la 
Hotărârea nr.1/1999 a Consiliului județean Hunedoara;

7. Proiect de hotărâre privind modificarea și 
completarea anexelor nr.2 șl 3 la Hotărârea nr.11/1997 a 
Consiliului județean Hunedoara;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării 
anexei la Hotărârea nr.77/1998 a Consiliului județean 
Hunedoara;

9. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei 
în vederea ^stabilirii și evaluării terenurilor din 
patrimoniul societății comerciale cu capital de stat 
'‘Transilvania" SA Deva;

10. Proiect de hotărâre privind completarea 
Programului de acțiuni în domeniul relațiilor externe al 
Consiliului județean Hunedoara pe anul 1999.

Președinte, Gheorghe BARBU

Târnosirea noii 
biserici ortodoxe 

din Chimindia
Parohia Chimindia și 

Protopopiatul ortodox Deva 
anunță că s-au încheiat 
lucrările de construcție și 
împodobire a bisericii cu hramul 
„Adormirea Maicii Domnului" din 
satul Chimindia. începută în anul 
1990, înălțarea noului lăcaș 
sfânt s-a făcut cu multă 
jertfelnicie de către o mână de 
oameni credincioși care în 
ciuda greutăților de tot felul n-au

Farmacii
de serviciu

Farmacia ,,Crocus” va 
funcționa în Deva la finele 
acestei săptămâni. Este 
situată pe strada Horia, nr. 5.

La Hunedoara, in aceleași 
zile, respectiv sâmbătă 21 și 
duminică 22 august, va elibera 
rețete farmacia Cyani, din 
Ceangăi, bdul Traian, bloc 15, 
telefon 720639. (E.S.)

Sâmbătă la Hunedoara 
Corvinul - 

Flacăra Vîlcea 
Sâmbătă de la ora 11, în 

cadrul etapei a IV-a din turul 

renunțat să ducă la bun 
sfârșit ceea ce și-au propus! 
Acest lucru a făcut posibil ca 
duminică, 22 august a.c., să 
aibă loc târnosirea noii biserici, 
organizată în prezența P.S. dr. 
Timotei Seviciu, episcop al 
Aradului, Hunedoarei și 
Hălmagiului, însoțit de un 
sobor de preoți. Slujba de 
sfințire începe cu ora 8.30. 
(M.B.)

Campionatului Diviziei B, 
Corvinul primește replica 
echipei Flacăra Râmnicu 
Vâlcea. Hunedorenii privesc 
cu toată seriozitatea și 
această partidă în care 
doresc să-și adjudece 
victoria. (S.C.)

Duminică zi plină 
in Diviziile C și D

Duminică, de la ora 11, 
în Divizia C se dispută 
următoarele partide: Cetate 
Deva - Telecom Arad, 
Minerul Certej - Cuprirom 
Caransebeș și Aurul Brad - 
Minaur Zlatna.

In Divizia D, Construc
torul Hunedoara - CFR 
Marmosim Simeria, Minerul 
P. Ruscă - Minerul 
Aninoasa, CIF Aliman Brad - 
FC Paroșeni - Vulcan. (S.C.)
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constituire, o formă preliminară a 
cererii de ofertă și criteriile de 
selecție a administratorilor, în 
raport de obiectivele și criteriile 
de performanță.

Cea de-a doua AGA 
extraordinară (care se convoacă 
la 15-20 de zile după prima) 
aprobă cererea de ofertă 
definitivă de FPS, criteriile de 
selecție, grila de evaluare a

La vânătoare de voturi
(Urmare din pag. 1)

caută sprijin în afară. Luând 
apărarea generalilor
Stănculescu și Chițac, a căror 
condamnare ar fi afectat, vezi 
Doamne, corpul oștirii române, 
și dând speranțe armatei în 
întâlnirea cu șefii Garnizoanei 
militare din Sibiu (e nevoie de 
voturi și din armată, nu-i așa?), 
Petre Roman s-a deplasat mai 
spre nord, la Cluj și Tg. Mureș, 
fiind întâmpinat, zice-se, cu 
prețuire și căldură. Păi în aceste 
zile toride... El nu a obosit să le 
vorbească oamenilor despre 
necesitatea conviețuirii pașnice 
a tuturor locuitorilor din Ardeal, 
indiferent de etnie, subliniind că 
Ardealul înseamnă România, iar 
România înseamnă și Ardealul, 
despre nevoile lor justificate de 
a fi ajutați într-o serie de 
domenii, ceea ce aliații de la 
PNȚCD nu înțeleg să facă, 
grăbindu-se să le promită și 
creșterea salariilor și o 
reformă fiscală care să vizeze 
reducerea impozitului pe 
salariile mici și a celui pe profitul 
reinvestit, ceea ce este o 
chestiune de curaj, de 
liberalism, “deși noi nu suntem 
liberali". <

Petre Roman n-a spus 
aberații. Nici în Mesajul PD 
pentru Transilvania, nici 
referitor la necesitatea unor 
legi reformatoare. Numai că 
asemenea reforme, care n-au 
fost făcute de puterea de 
dinainte de 1996, trebuiau 
promovate măcar de actuala 
guvernare, în care PD este un 
pion important. Dar nu s-a

Vineri
'W august 

tyri
9.00 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 Em. în limba 
germană 18.10 Voie bună la 
TVR 19.10 Sunset Beach (s, 
ep. 514) 20.00 Jurnal. Meteo. 
Sport 20.45 Camera misterelor 
21.00 Eternitate (thriller SUA 
’89) 23.00 Călător în Țara 
Eclipsei 23.30 Jurnal de 
noaDte Spor1

TVR 2
8.00 Sailor Moon (r) 10.15 

Limbi străine. Spaniolă (r)
11.10 Star Trek (r) 12.00 
Tezaur folcloric (r) 13.10 
Căsuța din prerie (s, ultimul 
ep.) 14.00 TVR Cluj-Napoca
14.30 TVR Cluj-Napoca 15.00 
Rebelul (s) 16.00 Grecia (s, 
ep. 129) 16.45 Santa Barbara 
(s) 17.30 Muzică 18.00 
Cinematograful vremii noastre

administratorilor
ofertelor, data și locul desfășurării 
concursului de selecție și 
desemnează reprezentanții care 
negociază și semnează contractul 
"de administrare. între cerințele 
formulate pentru administrator se 
înscriu aptitudinile legate de actul 
decizional și cunoștințele în 

întâmplat. Și atunci pe cine 
acuzăm? A face promisiuni 
este ușor. Chiar și de către 
un candidat la președinția 
țării, cum s-a proclamat și 
Petre Roman. Toți au făcut 
înainte de a accede la putere.

SC 5ARM1SMOB SA
DEVA

Consiliul de Administrație 
al 5C 5ARMI5MOB SA Deva

Convoacă în data de 6 septembrie 1999, ora 
10, Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor, ce va avea loc la sediul societății, 
cu următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea și aprobarea raportului privind 
exercitarea dreptului de preempțiune în cadrul 
procedurii de majorare a capitalului social 
aprobate prin Hotărârea AGA din 15 iulie 1999.

2. Aprobarea propunerii de inițiere a ofertei 
publice pentru acțiunile pentru care nu s-a 
exercitat dreptul de preempțiune.

începând cu data de 26 august 1999 
documentele și materialele informative, 
referitoare la problemele incluse pe ordinea de 
zi, se pot consulta și procura contra sumei de 
50.000 lei de la sediul societății comerciale: 
Deva, stf. CA Rosetti, nr.8, tel.: 227901, fax: 
227948, între orele 12-15.

Formularele de procuri speciale se pot obține 
de la adresa de mai sus. După completarea și 
semnarea lor, un exemplar al procurii speciale 
se va depune la sediul societății până la data de 
06.09.1999, ora 8.

19.00 Cu ochii’n 4 (r) 19.45 
Muzică clasică 22.30 Atletism 
CM de la Sevilla

ÂbTrăN AI
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 Kentucky 
Derby (f. dragoste SUA 
1995) 15.00 Ape liniștite (s) 

"16.00 Elena, viața mea (s) 
17.00 Fotbal FC Argeș - FC 
Național (d) 19.00
Observator 20.00 Motive 
ascunse (thriller SUA 1997) 
21.45 Baywatch Nights (s, 
ep. 41) 22.30 Observator

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.00 Tânăr și 
neliniștit (r) 11.00 Doctor în 
Alaska (s) 11.45 Melrose Place 
(r) 12.30 News Radio (s, ep. 

domeniul relațiilor economice 
internaționale.

Important de văzut este 
efectul acestor măsuri, dacă se 
va îmbunătăți sau nu activitatea 
economică și financiară a 
firmelor cu administratori 
performanți.

Și iată unde am ajuns. 
Probabil că și Ardealul și 
celelalte zone ale țării vor 
cântări mai bine la 
viitoarele alegeri. Pentru 
că vânătoarea de voturi 
va continua.

19)13.00 Știrile PRO TV 13.10 
Cum să răzbești în lumea 
reclamelor (r) 14.40 Monștrii 
(s, ep. 39) 15.00 Familia Bundy 
(s, ep. 154) 15.30 Ștrengărița 
(s, ep. 84) 16.15 Tânăr și 
neliniștit (s, ep. 814) 17.00 
Știrile PRO TV 18.30 Inimă de 
țigancă (s, ep. 75) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Corbul, îngerul 
negru (s, ep. 21) 21.30 în 
spațiul interior (co. SF SUA 
1987) 23.30 Millennium (s, ep. 
35)

AGASA
7.00-12.45 Filme și seriale 

(reluări) 13.30 Maria (s) 14.15 
Perry Mason: împușcat în direct
(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 „Acasă!" 
21.15 Lanțurile iubirii (s, ep. 40)
22.10 Milady (s) 23.00 Omul din 
câmpie (w. SUA 1964)
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vederea aducerii la cunoștința 
celor interesați, noi materiale și 
documente necesar de cunoscut 
de către cei care doresc finanțări 
pentru anumite activități. Este 
vorba, în principal, despre 
conținutul cererilor de finanțare 
a proiectelor ce urmează a fi 
materializate prin fonduri 
nerambursabile PHARE, modul 
de întocmire a proiectelor și de 
depunere a lor la ADR. Cum însă 
documentele sunt multe, spațiul 
nu ne permite să le enumerăm. 
Consemnăm însă că formularele 
Cererilor de finanțare, împreună 
cu întregul ghid pentru 
completarea lor, pot fi obținute 
gratuit de la reprezentanța ADR 
în județul Hunedoara - sediul din 
Deva al Agenției județene de 
Dezvoltare Economică, strada 1

Programul PHARE
așteaptă investitori

Decembrie, nr.28 (în curtea 
Prefecturii) -, de la Consiliul 
județean Hunedoara sau de la 
consiliile locale din zona de 
activitate a investitorilor. Cererile 
de finanțare pot fi luate de la 
instituțiile amintite până în 27 
august 1999 și, după completare, 
trebuie depuse, împreună cu 
toate anexele necesare, la 
adresa sus menționată din Deva, 
până cel târziu în data de 27 
septembrie a.c., ora 16.

Vor urma verificarea tehnică 
și financiară a documentelor, 
evaluarea și selecția proiectelor, 
apoi aprobarea, contractarea și 
implementarea acestora.

Intre altele, menționate in 
ghidul amintit, cererea de 
finanțare va trebui să cuprindă, 
obligatoriu, următoarele 
documente:

• bilanțul contabil cu 
anexe pentru ultimul an fiscal;

• descrierea detaliată și 
programarea activităților;

• bugetul detaliat al 
activităților;

• curriculum vitae al 
persoanelor implicate în 
managementul proiectului;

9 planul de afaceri;
9 confirmarea co- 

fmanțării private.

PRIMA TV
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 
Real TV 21.00 Karaoke Show 
22.00 Show-ul de noapte

HDO^
10.00 Echipa de fotbal (co. 

SUA 1995) 11.45 Legendele 
toamnei 
14.00 Un tată în plus 
1997) 15.45 Focul din adâncuri 
(dramă SUA 1997) 17.30 
Stargate (s) 18.15 Rațiune și 
simțire (romantic SUA 1995)
20.30 între două lumi (SF SUA 
1997) 22.00 Prieten și dușman 
(thriller SUA 1997) 0.00 
Jurnalul Pantofului Roșu (s. er.)

(dramă SUA 1994)
(co SUA 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

De menționat necesitatea ca 
toți cei interesați de finanțarea 
unui proiect, pentru care 
sprijinul financiar solicitat nu 
poate să depășească suma de 
62.500 EURO, să examineze 
cu atenție și responsabilitate 
întregul set de instrucțiuni, să 
se încadreze în termenele 
prevăzute, întrucât proiectele 
depuse după data-limită, 
proiectele incomplete sau cele 
care nu respectă condițiile de 
depunere vor fi respinse.

Reamintim că pot solicita 
finanțare persoane fizice sau 
juridice cu experiență în 
domeniul proiectului propus - 
societăți comerciale, orga
nizații non-guvernamentale, 
administrații locale, companii 
private, camere de comerț, 
organizații patronale, sindicate 
etc. -, iar proiectele pot viza o 
multitudine de domenii cum ar 

fi: dezvoltarea locală, turismul, 
valorificarea resurselor umane, 
piața muncii, multe altele.

In baza Programului 
PHARE, în acest an vor fi 
alocate fonduri nerambur
sabile însumând 19,375 
milioane EURO (75 la sută de 
la UE și 25 la sută de la 
Guvernul României), din care 
13,5 milioane pentru investiții 
în întreprinderi mici și mijlocii 
și în proiecte de restructurare 
industrială, 1,8 milioane pentru 
proiecte în turism, 3,75 milioane 
pentru proiecte în piața muncii 
și dezvoltarea resurselor 
umane. Alocarea fondurilor se 
va face de către cele opt Agenții 
pentru Dezvoltare Regională 
din țară (Piatra Neamț, Brăila, 
Călărași, Craiova, Timișoara, 
Cluj, Alba lulia, București), care 
vor beneficia în acest an de 
fonduri egale. Dacă în 1999 
sumele nu vor fi-folosite în 
întregime, anul viitor, din suma 
prevăzută, de circa 100 de 
milioane de EURO, se va 
scădea partea consumată.

Alte relații și informații - la 
reprezentanța ADR din județul 
Hunedoara (adresa mai sus 
menționată). Nu ratați sprijinul 
nerambursabil PHARE!

(canal 34 UHF)
9.00 Știri locale (r) 9.15 

Deva Mix (r) 9.45 Matinal Info
10.30 Dintre sute de ziare
17.30 Deva Mix 18.10 Lou 
Grant (s) 19.00 Secția de 
poliție (s) 20.00 Actualitatea 
Tele 7 20.45 Știrile locale 21.00 
Dintre sute de ziare 22.00 
Lumea în clipa 2000 0.00 Știrile 
locale 0.20 Medici la datorie

PRO TV - DEVA
06.10-06.50 Program comercial 

PRO TV Deva 06.50-07.00 Știri 
locale (r) 07.00-10.00“Bună dimi-

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

Vineri, 20 august

□ BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Domnii au mania lucrului și 
nu se pot opri nici o clipă. Dar 
trebuie să vă și relaxați, altfel 
deveniți stresați.

3 TAUR
(21.IV - 21.V)
V-ar fi de folos un prieten 

de nădejde, care să vă ajute 
în plan financiar. S-ar putea să 
fie chiar lângă dv. în dragoste 
fiți mai curajos.

O GEMENI 
(22.V - 21.VI)

Fiți mai toleranți, mai amabili! 
Dacă vă întâlniți cu un dușman 
mai vechi, care v-a supărat, 
ar fi bine să faceți pace, să 
încercați să clarificați 
problemele.

3 RAC
(22.VI - 22.VII)

Astrele vă apără azi în 
activitate. Concentrați-vă 
asupra lucrurilor importante, 
nu vă consumați pentru 
nimicuri. Dacă aveți colegi în 
zodia Leului, asociați-vă cu ei. 
Nu vă împrumutați!

O LEU
(23.VII - 22.VIII)

Oscilați între dorința de a 
ierta și cea de a vă răzbuna. 
Cineva vă deranjează în timpul 
meditațiilor.

O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Simțiți nevoia de a vă 
răzbuna pe o așa-zisă “șefă". 
Nu merită însă oboseala, lăsați- 
o pe altă dată.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22zX)

Dacă trebuie să luați o 
decizie importantă, nu vă 
grăbiți. Numai așa veți putea 
alege soluția cea mai 
înțeleaptă.

O SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Cineva misterios vă iese în 
cale și nu-i prima oară. Nu fiți 
timizi, poate este șansa dv, 
dacă nu aveți încă partener. 
Oricum, nu aveți ce pierde.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Evitați situațiile critice și 
tensionate. Spuneți lucrurile pe 
șleau, fără ocolișuri. Nu uitați 
însă că astrele nu au influențe 
pozitive asupra mitomanilor.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Eveniment social important 
la care veți participa; nu fiți 
emoționați, uitați de trac. Fa
milia va aprecia performanțele 
dv. Primiți felicitările prietenilor 
cu modestie.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Aveți din nou o zi în care vi 
se împlinesc toate dorințele. 
Gândiți lucid și la obiect.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.1)

O zi minunată. Veți găsi noi 
persoane care să vă ajute. 
Ideile dv vor fi bine primite la 
locul de muncă, superiorii vor 
fi mulțumiți de eforturile pe 
care le faceți.
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I

Limaso!
CIPRU - 

ROMÂNIA 2-2
Miercuri seara, reprezen-, 

tativa noastră de fotbal a întâlnit, 
într-un meci de pregătire a viitoa
relor sale evoluții în preliminariile 
EURO 2000, cu Slovacia și Por
tugalia, pe echipa Ciprului. Ai 
noștri au acuzat din plin absența 
lui Hagi la pupitrul de comandă, 
tricolorii jucând lent, organizarea 
jocului lăsând de dorit atât în 
apărare cât și în atac. Datorită 
acestor lacune, gazdele și-au 
văzut de treabă și în min. 14, 
Malekos intră singur în careu, îl 
driblează pe Stelea și 1-0. în min. 
45, Sabău este faultat în careu 
și lovitura de la 11 m a fost trans
formată de Lupescu: 1-1. în min. 
35 al primei reprize, Stelea a fă
cut henț în afara careului de 16 
m și a fost eliminat, pierzând 
dreptul de joc în meciul cu 
Slovacia.

în repriza a doua, Gogic 
aduce în avantaj pe gazde, trico
lorii egalează prin Filipescu, în 
min. 75. Deci 2-2, după un meci 
slab, neconcludent al reprezen
tativei noastre.

România: Stelea (Lobonț), 
D. Petrescu, Gh. Popescu, 
Filipescu, Nanu, Sabău, 
Gâlcă, Lupescu, D. Munteanu, 
Moldovan (scos în min. 35 
pentru a intra Lobonț), I. 
Ganea. Au mai jucat: FI. Petre, 
Vlădoiu, Chivu, Stoican, Cibo- 
tariu. Lobonț, deși a primit și el 
un gol, a “scos" două goluri ca 
și marcate. Credem că antre
norul V. Pițurcă va trage toate 
concluziile pentru a putea alinia 
o formație care să poată înche
ia cu bine importantele meciuri 
cu Slovacia și Portugalia.

C. SANDU

r
Universitatea Petroșani Se va 

fortifica din mers
Convorbire cu asistentul loan Stelescu, antrenor- 

jucător la Universitatea Petroșani
- Die Stelescu, în primul 

rând dorim să salutăm reve
nirea echipei Universitatea în 
Campionatul județean de fot
bal, fiind convinși că formația 
pregătită de dumneavoastră 
aduce un suflu nou, tineresc 
în Divizia D a fotbalului hune- 
dorean. în primul rând pentru 
cititorii ziarului nostru vă ru
găm să vă prezentați “cartea 
de vizită”.

- Sunt absolvent al Aca
demiei Naționale de Educație 
Fizică și Sport din București, 
clasa profesorului fostului fot
balist I. Motroc, după care, timp 
de trei ani, am lucrat ca pre
parator la catedra de educație 
fizică și sport și mai de cu
rând, în urma examenului sus
ținut, ocup postul de asistent la 
Universitatea tehnică din 
Petroșani.

- Cum apreciați, ca antre
nor - jucător, debutul echipei 
Universitatea în Divizia D?

- Am început binișor, în pri
ma etapă învingând cu 2-1 pe 
Casino Ilia unde joacă câțiva 
jucători experimentați. în etapa 
a ll-a, așa cum ați văzut și 
dumneavoastră, ne-am con
fruntat cu una dintre cele 2-3 
formații puternice, ce luptă 
pentru promovarea în Divizia B, 
o echipă omogenă, competitivă, 
care ne-a surclasat. Sigur, noi 
avem circumstanțe atenuante,

^întrucât pregătirile lotului nos-

N

tru - incomplet la acea dată -, 
au început cu puțin timp înain
tea începerii turului acestui 
campionat. Și așa cum vă amin
team, nici lotul n-a fost contu
rat, abia la începerea anului 
universitar putem stabili între
gul lot de jucători, având în 
atenție încă 4 fotbaliști din anul 
II de studiu. Majoritatea compo- 
nenților lotului sunt din anul I, 
numai 2 sunt din anul III și urțul 
din anul IV.

- în ciuda scorului înre
gistrat în meciul cu Victoria 
Călan, echipa dumneavoastră

Halagian - antrenor 
la FC Argeș

La începutul acestei săp
tămâni, după o întâlnire cu 
Constantin Stroe, cunoscutul 
antrenor Florin Halagian a ac
ceptat să preia ca antrenor 
principal pe FC Argeș, insta
larea oficială având loc luni, 23 
august.

Suporterii argeșeni, condu
cerea clubului își pun mari 
speranțe în Halagian, singurul 
antrenor care a condus 
echipa argeșeană ce a câș
tigat două titluri de campioană 
națională. El va fi ajutat de se
cundul Mihai Zamfir și Andrei 
Speriatu.

a făcut un joc frumos în câmp, life 
unele faze de contraatac
creând câteva situații bune de 
a înscrie, dovadă că există 
preocupare, dar și posibilități 
ca echipa să crească în 
acest campionat.

- Este ceea ce ne-am pro
pus și noi. în prezent astea 
sunt posibilitățile noastre. Ne 
vom pune la punct din mers cu 
pregătirea fizică și ne vom îm
bunătăți relațiile de joc pentru 
a omogeniza formația. Vrem 
să jucăm un fotbal curat, teh
nic, care să placă spectatorilor. 
Sper să reușim să punem în 
valoare capacitatea, puterea 
de mobilizare a fiecărui jucător 
și Universitatea Petroșani să 
facă impresii bune și în me
ciurile din deplasare.

Sabin CERBU

Jumătăți de măsură 
la Steaua

Deși după meciul foarte 
slab cu FC Național, la Steaua 
se anunțau mari schimbări, pâ
nă la urmă doar Zoltan Ritli a 
fost amendat și suspendat 
pentru absența de la primul 
său antrenament, Sabin llie 
sancționat pecuniar pentru lip
să de interes la același joc, iar 
ceilalți jucători ce au evoluat în 
partida amintită au fost numai 
avertizați. în ce îl privește pe 
Lăcătuș, la propunerea lui, “se 
va ocupa mai mult de banca 
tehnică”, după cum afirma Vio
rel Păunescu. Daniel Gherasim 
va pregăti portarii. Din rândurile 
jucătorilor, Ciocoiu s-a angajat 
să pună vârtos umărul la re
dresarea echipei. Roșu și Lin
ear și-au reluat antrena
mentele.

r

BOLOGNA 
FIORENTINA 
INTER 
JUVENTUS 
LAZIO 
LECCE 
PERUGIA 
PIACENZA 
VENEZIA

TORINO—
- BARI______
- VERONA _

REGGINA. 
CAGLIARI 
MILAN___
PARMA_ 
ROMA____

- UDINESE

02.09.1999-Etapa all-a

!n meci restanță

ROCAR - CEAHLĂUL P.N. 2-0
Restanța din prima 

etapă a campionatului Divi
ziei A, Rocar - Ceahlăul 
P.N., s-a disputat miercuri 
și oaspeții au suferit prima 
lor înfrângere după un șir 
de 11 meciuri în prelimi
nariile cupei Intertoto - 
UEFA și în actualul campio
nat. Dintre cele două de
clarații, a președintelui 
Ceahlăului și a antreno
rului Silviu Dumitrescu

(Rocar), ultimul a avut 
dreptate: “Pentru mine lu
crurile sunt extrem de cla
re, urmează cea de a a do
ua victorie pe teren propriu. 
Au învins cu 2-0 bucureș- 
tenii prin golurile marcate 
de Pitu (min. 47) și Danciu 
(74)". în urma acestui re
zultat Ceahlăul se află pe 
locul 9 cu 7 puncte, iar 
Rocar pe locul 12 cu 6 
puncte. (S.C.)

ARBITRII ȘI OBSERVATORII
ETAPA DIN 22 AUGUST

VIVI2IA D
CONSTR. HUNEDOARA - CFR MARM. SIMERIA, arbitrii: 

Daniel Dudaș, Remus Azamfirei și loan Filipoiu, obs. Doru 
Toma.

MIN. BĂRBĂTENI - FC DACIA ORĂȘTIE, Ion Mândru, 
Ramses Stanca și Aurelian Lagu, obs. Emil Muntean.

MIN. POIANA RUSCA - MIN. ANINOASA, Adrian Radu, 
Cosmin Danciu, Călin Orbonaș, obs. Stan Hanzi.

VICT. DOBRA - VICT. CĂLAN, Eduard Kovâcs, Dorin 
Tincu și Ciprian Cârligeanu, obs. Petru Spărios (se joacă 
în 21 august).

UNIV. PETROȘANI - METALUL CRIȘCIOR, Marin Orme- 
nișan, Marian Lucaci și Răzvan Avram, obs. Lazăr Kele- 
men.

CIF ALIMAN BRAD - FC PAROȘENI - VULCAN, Vasile 
Capotescu, Beniamin Popescu și Cornel Pop, obs. Mircea 
Pădurean.

* * *
Partida Retezatul Hațeg - Casino Ilia s-a disputat în 

ziua de 19 august.

Programul Campionatului italian de fotbal
seria A, ediția 1999 - 2000

BARI 
BOLOGNA 
CAGLIARI 
FIORENTINA 
INTER 
JUVENTUS 
LAZIO 
PARMA 
PERUGIA

UDINESE _ 
LECCE_____
TORINO _ 
ROMA____
PIACENZA 
VENEZIA _ 
MILAN____
VERONA — 
REGGINA.

BOLOGNA 
CAGLIARI 
LAZIO 
LECCE 
MILAN 
PERUGIA 
PIACENZA 
REGGINA 
TORINO

INTER_______
FIORENTINA 
VERONA_____
UDINESE____
VENEZIA____
BARI_________
PARMA______
ROMA 
JUVENTUS....

s ' 17.10.1999-Etapa a Vl-o 21.11.1999-Etapa a X-a
RETUR 26.03.2000RETUR 30.01.2000 RETUR 27.02.2000

BARI LAZIO FIORENTINA - PARMA BARI
CAGLIARI JUVENTUS . LECCE - REGGINA FIORENTINA
MILAN - PERUGIA MILAN CAGLIARI INTER
PARMA - BOLOGNA PIACENZA - BOLOGNA JUVENTUS
REGGINA - FIORENTINA ROMA - JUVENTUS PARMA
ROMA INTER TORINO - BARI ROMA
TORINO VENEZIA UDINESE - LAZIO UDINESE
UDINESE - PIACENZA VENEZIA - INTER VENEZIA
VERONA - LECCE VERONA PERUGIA VERONA

- REGGINA .
- PERUGIA ..
- LECCE ____
- MILAN____
- CAGLIARI
- LAZIO_

BOLOGNA
PIACENZA

- TORINO _

09.09.1999-Etapa a llh> 24.10.1999-Etapa a Vll-a 28.11.1999-Etuua aXI-a

RETUR 6.02.2000

BARI 
BOLOGNA 
FIORENTINA 
INTER 
JUVENTUS 
LAZIO 
PERUGIA 
PIACENZA 
VENEZIA

MILAN __ 
REGGINA 
VERONA _ 
PARMA _ 
UDINESE. 
TORINO— 

- CAGLIARI
LECCE____
ROMA____

26.09.1999-Etapa o IV-a
RETUR 13.02.2000

CAGLIARI 
LECCE 
MILAN 
PARMA 
REGGINA 
ROMA 
TORINO 
UDINESE 
VERONA 

s, _ _

- VENEZIA____
-JUVENTUS —

BOLOGNA _
LAZIO________
PIACENZA _
PERUGIA
INTER________
FIORENTINA
BARI_________

C 12.12.1999-EtapaaXlll-a
RETUR 16.04.2000

ROMA__________
INTER___________
FIORENTINA _ 
BARI ___________
TORINO- 
PERUGIA ______
CAGLIARI______
VERONA________

BOLOGNA 
JUVENTUS 
LAZIO 
LECCE 
MILAN 
PIACENZA 
REGGINA 
UDINESE

r

RETUR 30.04.2001

19.12.1999-Etapa a XIV-o <eh>
RETUR 22.04.2000

BARI INTER
CAGLIARI - LECCE
FIORENTINA - JUVENTUS
LAZIO PIACENZA
MILAN REGGINA
PARMA ROMA
PERUGIA BOLOGNA
TORINO UDINESE
VERONA VENEZIA

06.01.2000-Etapa a XV-a

RETUR 2.04.2000RETUR 5.03.2000'

BARI - JUVENTUS BOLOGNA FIORENTINA
BOLOGNA VERONA CAGLIARI BARI.
CAGLIARI - UDINESE LAZIO - JUVENTUS
INTER - MIIAN LECCE - VENEZIA
LAZIO - LECCE MILAN - PARMA
PERUGIA - VENEZIA PIACENZA VERONA
PIACENZA - FIORENTINA REGGINA - INTER
REGGINA - PARMA TORINO - PERUGIA
TORINO - ROMA UDINESE ROMA .

31.10.1999-Etapaa Vllko
RETUR 12.03.2000

5.12.1999-Etapa a Xlba
RETUR 9.04.2000

BOLOGNA 
INTER 
JUVENTUS 
LECCE 
PIACENZA 
REGGINA 
ROMA 
UDINESE 
VENEZIA

CAGLIARI—.
- PERUGIA___

VERONA_____
- FIORENTINA
- MILAN_______
- TORINO_____
- BARI_________
- PARMA______
- LAZIO

C 9.01.2000- Etapa a XVI-a
RETUR 7.05.2000

BARI - VENEZIA
CAGLIARI - PIACENZA
FIORENTINA - INTER

LAZIO - BOLOGNA
MIIAN ■ ROMA

PARMA - JUVENTUS
PERUGIA - UDINESE
TORINO - LECCE
VERONA REGGINA
16.01.9000- Etapn a XVII-o

FIORENTINA 
INTER 
JUVENTUS 
LECCE 
PARMA 
ROMA 
UDINESE 
VENEZIA 
VERONA

TORINO- 
LAZIO_____
PIACENZA 
PERUGIA _ 
BARI______
CAGLIARI 
REGGINA 
BOLOGNA 
MILAN____
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La Crisclor, americanii au grijă de orfani
Situația delicată a 

orfanilor din Casele de 
Copii este, alături de corupție, 

politicianism ieftin și stiuația 
grea a economiei unul din 
elementele negative ale 
imaginii României în lume. Dar 
dacă față de corupție ori 
politicianism străinii manifestă 
o atitudine aproape ostilă, față 
de situația orfanilor 
organizațiile umanitare din 
lume s-au arătat înțelegătoare 
și de foarte multe ori au avut 

Programul „începuturi 
luminoase” a schimbat 

viața copiilor orfani
inițiativa de a ajuta. 
Internațional Children's Aid 
Foundation - organizație 
umanitară din Statele Unite și 
fundația umanitară olandeză 
,,St. Immanuel" au demarat în 
urmă cu trei ani împreună cu 
Misiunea Creștină Română un 
program de asistență a copiilor 
orfani.

Programul ,,începuturi 
luminoase" - conceput de 
specialiști americani, vizează 
dezvoltarea copilului cu vârste 
între O și 6 ani din punct de 
vedere fizic, psihic și social. 
Misiunea Creștină din 
România - prin președintele ei 
dl Aurel luga - are meritul de a 
fi înțeles necesitatea acestui 
program ocupându-se de 
administrarea și promovarea 
lui în România.

Noutatea pe care a adus-o 
programul,,începuturi lumi
noase" în îngrijirea copiilor 
orfani constă în promovarea 

r-------------------------------------------------------------------

Consiliul local sprijină 
inițiativa FIAC>

Ultima ședință a Consiliului local Brad a avut pe 
ordinea de zi și dezbaterea cererii Fundației Internaționale 
pentru Ajutorarea Copiilor de a i se atribui un spațiu ce va 
fi folosit drept sală pentru computere. Inițiativa fundației 
este extrem de benefică, adolescenții orfani având 
posibilitatea de a învăța să lucreze cu calculatorul. 
Amintim în acest context că FIAC derulează în România 
mai multe programe destinate ajutorării copiilor orfani, 
comuna Crișcior fiind capul de pod al acestor acțiuni.

Experiența de până acum a membrilor fundației a 
demonstrat că adolescenții orfani sunt de multe ori puși în 
situații foarte dificile, majoritatea instituțiilor speciale de 
ocrotire nemaiprimindu-i după împlinirea vârstei de 18 ani. 
Or, tocmai la această vârstă, pregătirea lor școlară nu este 
întru totul desăvârșită, având deci mari dificultăți în găsirea 
unui loc de muncă. Cursurile de informatică organizate de 
FIAC vin, așadar, în întâmpinarea nevoilor acestor 
adolescenți. „La terminarea cursurilor intensive de 
informatică - menționa dl David C. Forward, președintele 
FIAC - adolescenții vor fi capabili să mânuiască foarte bine 
computerul, fapt care le va deschide noi perspective în 
găsirea unui loc de muncă.”

Orașul Brad a fost ales să găzduiască sala în care se 
vor desfășura cursurile de informatică datorită apropierii 
de comuna Crișcior. De asemenea, situarea în Brad a sălii 
va oferi șansa și altor tineri să poată învăța tainele 
informaticii.

Desigur, aceștia din urmă vor plăti o anumită taxă, care 
însă nu va fi foarte mare; în același timp cursurile vor fi 
gratuite pentru orfani.

„Cererea FIAC a fost discutată în ultima ședință de 
consiliu - ne-a declarart dl primar Aurel Benea - și a fost 
aprobată. Urmează ca, după stabilirea patrimoniului 
municipalității, să le prezentăm mai multe clădiri care s-ar 
preta destinației specificate, urmând ca ei să se decidă 
asupra uneia dintre ele.”

>_____________________________________________________

Pagină realizată de Clprlan MARINUȚ, Andrei NISTOR

sistemului familial. De 
exemplu, la Orfelinatul 
Emmanuel din Crișcior 
personalul locuiește cu copiii 
vizând o mai bună 
identificare a problemelor 
acestora și crearea unor 
relații strânse de tip părinte- 
copil. Aplicarea acestui 
sistem, coroborat cu 
asigurarea unor condiții 
bune de locuit, masă, studiu 
școlar și religios a dus la 
rezultate foarte bune. Toți cei

16 copii din Orfelinatul 
Emmanuel din Crișcior sunt 
sănătoși, curați, dezinvolți și 
au rezultate foarte bune la 
învățătură. Această reușită a 
programului ,,începuturi 
luminoase" administrat de 
Misiunea Creștină Română 
a fost apreciată de autorități, 
Direcția Județeană pentru 
Protecția Copilului încheind 
un protocol de colaborare în 
acest sens cu Misiunea 
Creștină Română. Astfel, în 
prezent peste 65 de 
educatori pregătiți de 
Misiunea Creștină Română 
lucrează și în instituții de stat 
pentru protecția copilului, 
anume în Centrul de 
Plasament nr. 2 Deva, Casa 
de copii Brad - iar programul 
,.începuturi luminoase" 
urmează a fi extins și în 
Casa de Copii Violette din 
Hațeg și probabil în Casa de 
copii din Orăștie.

Nu mila, ci pregătire
pentru viață

International Children’s Aid 
Foundation sau în românește 
Fundația Internațională pentru 
Ajutorarea Copiilor este o 
organizație umanitară despre 
care se poate spune că are deja 
un trecut în ajutorarea copiilor 
orfani din România. Ceea ce au 
realizat până acum în ța 
noastră este foarte mult, 
important fiind însă faptul că 
sunt hotărâți să continue. 
F.I.A.C. este, așadar, o 
organizație umanitară cu 
valori creștine formată în 
Statele Unite în anul 1993. Toți 
funcționarii și directorii 
implicați în programele 
acesteia sunt voluntari, ei 
provenind din cele mai diverse 
domenii de activitate. în 
România fundația se 
concentrează asupra a două 
domenii majore: programul 
“Bright beginings”(începuturi 
luminoase) destinat dezvoltării 
timpurii a copiilor și Expediția 
de Misiune pe Termen Scurt. 
Programul începuturi
luminoase în care sunt 
implicați și românii încearcă să 
ofere o metodă științifică, 
elaborată în SUA, pentru 
îngrijirea eficientă a minorilor 
orfani cu vârste între 0 și 5 ani. 
Acest program a fost conceput

Rezultatele foarte bune ale 
Programului,, începuturi luminoase" 
i-au determinat pe reprezentanții 
International Children's Aid 
Foundation să extindă programele 
sociale susținute în România. 
Alături de Programul ,,Viitor 
luminos" care va asigura pregătirea 
copiilor orfani în domeniul 
informaticii, fundația americană 
susține financiar și construcția unei

dlQ viitoc
> » 

noi clădiri funcționale la Orfelinatul 
Emmanuel din Crișcior.

Aurel luga, președintele Misiunii 
Creștine Române, care se ocupă 
de concretizarea acestui proiect, ne 
spunea că noua clădire va fi una 
foarte modernă. ,,La parter va fi un 
bloc alimentar, o sală de mese, 
bucătărie, vestiare, sală de lectură 
și bibliotecă. La etaj vor fi patru 
dormitoare, patru băi cu dușuri, iar 
la mansardă alte patru dormitoare și 
trei băi. în urma finalizării acestei 
clădiri - pentru care Fundația 
americană a alocat peste 80.000 de 
dolari adunați de la voluntari - aici 
vor fi aduși alți 25 de copii de la 
diverse centre de plasament din 
județ."

de către o serie de specialiști în 
domeniu, fiind acum prezentat 
și asistentelor din țara noastră 
pentru a fi pus apoi în aplicare. 
Programul funcționează deja 
în căminul de copii de la 
Crișcior, activitățile
desfășurate de către 

Organizație aici fiind însă mult 
mai ample. Fondurile necesare 
punerii în practică a 
concepțiilor respective provin 
din donațiile făcute de către 
persoane private, biserici și 
organizații. Practic, prin 
programul de sponsorizare 
fiecare donator poate să 
“adopte” o îngrijitoare sau 
chiar un copil orfan, 
contribuind lunar pentru 
acesta cu 25 de dolari pe lună. 
Sigur, donatorii nu sunt cei 
care au grijă în mod direct de 
copii, ci prin contribuția lor 
lunară se pot dezvolta 
programe așa cum este și 
începuturi luminoase.

“Acum ne gândim mai 
departe - spunea dl. David C. 
Forward, președintele F.I.A.C.- 
ne gândim la copiii de vârsta 
adolescenței, la acei tineri 
orfani care împlinind vârsta de 
18 ani sunt într-o situație 
extremă. Nu mai pot fi ținuți 
într-o instituție de ocrotire și

ASISTENTĂ MEDICALĂ
»

GRATUITĂ
Vizita la Crișcior a delegației 

americane a Organizației International 
Children’s Aid Foundation menită a 
demara începerea noului proiect 
„Viitor luminos" a coincis și cu 
acordarea de asistență medicală 
gratuită pentru populația din zonă. în 
delegația de 29 de voluntari s-au aflat 
și trei medici specialiști care timp de o 
săptămână au acordat consultații, au 
oferit tratamente și medicamente. Cei 
trei medici au fost foarte solicitați, 
fiecare acordând zilnic peste 50 de 
consultații, astfel că în decursul 
săptămânii au fost consultați 3-400 de 
oameni.

Dr. Don Craske, specialist 
chirurg - șeful echipei medicale 
americane, aprecia că pacienții care 
au solicitat consultații au avut într- 
adevăr grave probleme medicale. 
„Bolile celor în vârstă sunt 
determinate în general de munca 
grea (artrită, reumatism, varice), iar 
cele ale copiilor de subnutriție, lipsă 
de vitamine și de o igienă precară." 
Dr. Paul Nicholas și Dr. Chris 
Forward considerau consultarea 
pacienților români drept o experiență 
interesantă. „Sunt impresionat de 
cât de bine reușesc oamenii să 
supraviețuiască în condițiile vitrege 

nu au nici o calificare oarecare 
pentru a-și găsi un loc de 
muncă onorabil. în aceste 
condiții noi ne-am gândit la o 
soluție care să îi ajute pe acești 
adolescenți. Ne-am gândit să îi 
învățăm o meserie, ceva care să 
Ie permită să își găsească un loc 
de muncă pentru a-și putea 
face un viitor aici.Și probabil 
că cel mai indicat domeniu în 
care i-am putea ajuta să se 
specializeze ar fi chiar 
domeniul informaticii, o 
industrie de viitor.”Desigur, 
felul de a vedea lucrurile al 
celor de la FIAC este extrem de 
interesant și binevenit totodată. 
Căci, așa după cum spunea dl. 
Forward: “Este mai bine să îl 
înveți pe om să pescuiască, 
decât să îi dai mereu câte un 
pește.’’Acești adolescenți, 
oamenii în generai, nu au 
nevoie de milă, ci au nevoie de 
un ajutor pentru a învăța cum 
să “pescuiască”, rămânând ca 
pe viitor să se descurce singuri 
pe baza cunoștințelor deja 
acumulate.

Este impresionant să îi vezi 
pe toți acești copii venind cu 
bucurie în suflete să învețe de 
la niște oameni care au cele 
mai diverse calificări. La 
Crișcior, parcă ar fi o altă

de trai pe care le au aici în 
România" - ne spunea dr. Paul 
Nicholas. „Am constatat că unii 
bolnavi deși știau ce boli au și 
aveau chiar rețete au venit la noi 
mai mult pentru a primi gratuit 
medicamentele pentru că ei nu-și 
puteau permite să le cumpere, 
acestea fiind prea scumpe. Dacă 
nu am avut aparatură medicală 
pentru chiar toate analizele 
necesare, fiindu-ne imposibil să o 
aducem cu noi, am putut în 
schimb să le oferim pacienților 
medicamente pentru boli 
cardiovasculare, gastrointes- 
tinale, dermatologice, respiratorii" 
etc. - ne spunea dr. Chris 
Forward.

Majoritatea celor consultați 
de medicii americani s-au 
declarat mulțumiți având doar 
cuvinte de laudă pentru inițiativa 
lor. Anghel Pantelimon din satul 
Gurabarza a venit la consultații 
împreună cu cumnata și nepoțelul 
de 2 ani, iar în urma vizitei 
medicale ne-a declarat că 
„respectăm foarte mult ceea ce 
fac, suntem surprinși că s-au 
gândit la noi și le mulțumim foarte 
mult pentru acest lucru."

lume. Am fost și i-am văzut 
pe cei 20 de americani de 
vârste și profesii dintre cele 
mai diverse făcând eforturi 
uneori foarte mari pentru a- 
i ajuta pe cei aflați în nevoie. 
Am trăit o experiență unică, 
aceea a comuniunii umane în 
jurul unor valori spirituale 
comune, în numele 
umanității și în spiritul 
învățăturilor biblice. Am 
văzut profesori, avocați, 
funcționari de bancă, 
muncind pe brânci la 
construcția celui care va fi 
noul cămin de copii de la 
Crișcior. Deși nu erau 
specializați în construcții, 
deși nu mai făcuseră înainte 
așa ceva, se comportau cu o 
asemenea dezinvoltură încât 
ai fi crezut că știau asta de 
când lumea. Este cu 
adevărat impresionant să îi 
vezi învățându-i pe cei din 
jur cum trebuie să 
“pescuiască”. Poate că ar fi 
bine ca exemplul lor să fie 
urmat și de noi, ceilalți, de 
români. Poate că ar trebui să 
începem să vedem și mai 
departe decât de buzunarul 
propriu, să ne gândim mai 
mult la cei care au nevoie de 
ajutorul nostru.

Fundația Internațională 
pentru Ajutorarea Copiilor 
(F.I.A.C.) intenționează să 
demareze un program de 
ajutorare a adolescenților orfani 
în vederea învățării de către 
aceștia a unei meserii care să le 
poată permite apoi să-și facă un 
rost în viață. Mai precis, în cadrul 
programului "începuturi lumi
noase" se are în vedere 
inițializarea adolescenților orfani 
în mânuirea computerului, astfel 
încât la terminarea cursurilor să 
poată lucra perfect cu 
calculatorul. în acest scop, așa

Computere 
pentru orfani
după cum afirma președintele 
FIAC, dl. David C Forward, vor fi 
achiziționate 25 de computere 
care vor fi folosite pentru lecțiile 
de informatică. Centrul pilot al 
programului urmează să. fie în 
orașul Brad, cel mai apropiat 
oraș de căminul de copii de la 
Crișcior. Pentru a se putea 
realiza proiectul este nevoie însă 
și de sprijinul municipalității. De 
altfel acesta a fost și scopul 
vizitei dlor David C Forward și 
Gary F. Knutsen din partea FIAC 
la sediul Primăriei orașului Brad 
în cursul săptămânii trecute.

în timpul întâlnirii cei doi 
oaspeți au accentuat câteva 
dintre elementele definitorii ale 
programului, susținând în același 
timp că centrul va fi deschis și 
pentru copiii care nu sunt orfani. 
Desigur, aceștia vor trebui să 
plătească o taxă care va fi totuși 
simbolică. Vizita la Primăria Brad 
a avut însă un scop exact și 
foarte practic, anume sprijinirea 
de către municipalitate în găsirea 
unui spațiu propice pentru 
desfășurarea cursurilor res
pective. Domnul primar Aurel 
Benea a afirmat că va face tot 
ceea ce îi stă în puteri pentru a-i 
ajuta pe membrii FIAC să 
găsească un spațiu potrivit, astfel 
încât cursurile să poată începe 
cât mai curând. în acest sens, 
cererea FIAC va fi discutată în 
ședința Consiliului local Brad. 
Așadar, în curând centrul pilot de 
învățare a informaticii de la Brad 
va deveni o realitate.

\____________ ___ ____________/
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Județul nostru a găzduit, pentru prima dată în România,

Conferința Europeana a Organizației 
Internationale de Folclor

*

“Sensul și șansa culturii populare în 
contextul integrării europene”

Desfășurată pentru 
prima dată in România, 
Conferinfa Europeană a 
Organizației Internaționale 
de Folclor (I.O.V.) a reunit în 
cadrul celei de-a VIII-a sale 
ediții, ce a avut loc în 
perioada 10-16 august, 
specialiști din 20 de țări 
europene. Spre deosebire de 
anii trecuti, ediția din acest 
an - organizată de I.O.V, 
Secția națională I.O.V. 
România și Ministerul 
Culturii - a avut un program 

I mai amplu, care a cuprins o 
serie de vizite Ia câteva dintre 
cele mai reprezentative 
obiective cultural-etnografîce 
din București, Bujoreni și 
Sibiu. Stațiunea hunedo- 
reană Vața Băi a fost gazda 
delegației în timpul lucrărilor 
conferinței cu tema “Sensul și 

i șansa culturii populare în 
contextul integrării euro
pene”.

Importantul eveniment, 
desfășurat în județul nostru 
și ca urmare a recunoașterii 
valorilor etnofolclorice de 
aici și a preocupărilor Secției

“CULTURA POPULARA
ESTE 0 CULTURA A PMF

Proiectele și programele 
(mai mult decât generoase) pe 
care I. O. V. și-a propus a le 
realiza in slujba unei culturi a 
păcii (cum este considerată și 
cultura populară) și împotriva 
unei culturi a forței și războiului 
sunt sprijinite de două 
importante organisme 
internaționale - UNESCO și 
ONU.

După cum arăta secretarul 
general al I.O.V. Alexander 
Veigl, “Națiunile Unite au 
încercat să facă propuneri con
crete in vederea organizării unor 
conferințe in cadrul cărora să fie 
dezbătută această problemă. 
Este foarte importantă insă, in 
implinirea unui asemenea 
deziderat, contribuția fiecărei 
țări, indiferent de mărimea ori 
componența ei.

La nivelul diferitelor 
organisme, organizații și instituții 
internaționale s-au făcut, de 
asemenea, propuneri ca aceste 
programe să se deruleze mai 
ales acolo unde trăiesc etnii între 
care există divergențe. Desigur 
că pentru a realiza acest lucru e 
nevoie de o organizare și 

naționale I.O.V. (cu sediul la 
Deva), a fost salutat cu 
prilejul deschiderii oficiale de 
reprezentanți ai autorităților 
județene, ai gazdelor și, 
bineînțeles, ai organizatorilor.

Sprijinind demersurile 
Secretariatului general 
pentru ca I.O.V. să participe 
activ la realizarea inițiativei 
UNESCO, care a declarat 
anul 2000 “anul internațional 
al culturii și păcii”, 
participanții au prezentat 
prin comunicările făcute 
aspecte diverse și felul în care 
acestea ar putea influența 
complexul proces al integrării 
culturii tradiționale a fiecărui 
popor la nivel european. Au 
fost invocate, în acest sens, 
dansul (Klaus Kramer - 
Germania: “Gânduri
contradictorii legate de 
dansurile europene ca 
mijlocitoare ale integrării 
europene”), muzica (Todor 
Djidjev - Bulgaria: “Muzica 
populară ca și caracteristică a 
identității etnice și bază a 
schimbului între culturile 
naționale”), meșteșugurile

« 
coordonare pe care Națiunile 
Unite trebuie să le preia și să 
le garanteze".

Anul viitor, ca “an 
internațional al culturii și păcii", 
vor fi susținute in acest sens 
ample acțiuni in Austria și 
Slovacia (care vor avea ca 
participant copii din lumea 
întreagă), o conferință intr-unui 
din statele balcanice, pentru “o 
cultură a păcii"organizăndu-se 
manifestări similare și în Israel 
și Palestina, la toate popoarele 
Caucazului și ale Siberiei 
(unde există cel puțin 50 de 
etnii), in Ungaria și în țările 
nordice etc.

_________ _ _________________/ 

(Caroline Mortlock- Anglia, 
Tillman Fuchs - Suedia, 
Cristina Rai - România: 
“Meșteșugurile românești și 
designul european - o 
schimbare pentru un viitor 
prosper”), costumul popular 
(Jansone Aija - Letonia: 
“Textile și arta populară a 
Europei Centrale și de 
Răsărit”), filmul documentar 
etnofolcloric (Victor Parhon - 
România), bucătăria tradițio
nală (Tony Theuma - Malta), 
moștenirea culturală a satului 
(Rusalin Ișfănoni - România: 
“Zestrea culturală sătească - 
sursă de atracție pentru 
turiștii europeni în 
perspectiva dezvoltării 
agroturismului”), marke
tingul cultural (Romulus 
Antonescu - România).

Pe de altă parte, după 
cum se specifică în Rezoluția 
conferinței, “participanții și- 
au exprimat îngrijorarea că 
integrarea țărilor europene 
într-o structură unitară ar 
putea influența negativ 
dezvoltarea culturii populare 
tradiționale, în special în noul

Strategii ale 
Centrului National 
al Creației Populare

Trecând în revistă pe de o parte principiile conservării, iar 
pe de altă parte pe cele ale păstrării și valorificării culturii 
tradiționale, în paralel cu sarcinile pe care ar trebui să le dețină 
Instituțiile de rang național șl guvernamental, Narcisa Ștlucă 
- cercetător la Centrul Național al Creației Populare - făcea 
cunoscute în cadrul conferinței strategiile șl proiectele 
culturale realizate în ultimii cinci ani de instituția amintită, 
prin exemple concrete.

Astfel, în privința conservării și păstrării s-au derulat 
proiecte de cercetare (multe dintre ele sponsorizate de către 
Ministerul Cercetării și Tehnologiei), pentru înregistrarea de 
date în opt județe, printre care și Hunedoara - date referitoare 
la obiceiurile calendaristice, în timp ce în alte trel'județe 
proiectele au vizat riturile de trecere (nunta și înmormântarea). 
Aceste proiecte s-au finalizat cu conferințe, cu oferirea de 
date pentru eventualele expoziții organizate la nivel local ori 
național, precum șl cu publicații multimedia.

Unul dintre cele mai importante proiecte al Centrului 
național este colocviul anual ce are ca temă cultura populară 
actuală; cu acest prilej se organizează workshopurl de 
informatică, pentru crearea și utilizarea unor baze de date.

în cadrul derulării unor proiecte de cercetare menite a 
conserva in situ anumite obiceiuri, județul Hunedoara este 
beneficiarul unei cercetări monografice ce urmărește viața 
unei așezări tradiționale aflată la o zonă de interferență. Este 
vorba de localitatea Roșcani, căreia îi este consacrat unul 
dintre numerele revistei “Datini”, editată de Centrul Național 
a] Creației Populare.

context economic”
(elocventă fiind din acest 
punct de vedere și 
expunerea lui Marczuc 
Mieczyslav - Polonia: 
“Șanse și amenințare 
pentru cultura populară 
din Europa Centrală în 
procesul integrării
europene”).

Cât despre șansa 
României de a răspunde 
unui asemenea deziderat, 
din declarațiile ministrului 
secretar de stat în 
Ministerul Culturii - Hunor 
Kelemen și ale secretarului 
general ai I.O.V. 
Alexander Veigl, reiese că 
practic nu există alternativă 
pentru viitorul' culturii 
populare a țării noastre 
decât aceea de a se îngloba 
culturii europene, fără a-și 
pierde însă propria 
identitate națională. Pentru 
că, aprecia dl Veigl, “zeci de 
ani milioane de oameni au 
așteptat să cadă “cortina de 
fier”, iar acum trebuie să 
construim o cortină, 
spirituală”...

Infr-o lume asediată de 
Icultura de masă, de 

"moda” kitsch-ului și a 
nonselecției, tot ceea ce se 
constituie în valoare autentică 
dobândește noi semnificații. Și 
ce poate fi mai reprezentativ 
pentru un popor, pentru o 
comunitate, decât cultura sa 
tradițională, care, înfruntând 

Amenințări*

ia sfârșit de secol 
si mileniu ș 

timpul și istoria, “vorbește” 
fiecărei generații ce vine despre 
originea și identitatea sa?...

La sfârșit de mileniu însă, 
cultura populară pare a se afla 
în declin și, pe alocuri, chiar în 
pericol. Unele circumstanțe 
istorice (mai cu seamă 
conflictele interetnice), transfor
mările socio-economice, 
civilizația modernă, revoluția 
tehnologică și anumite tendințe 
postmoderniste continuă să 
amenințe șansa culturii

Meșteșugurile - 
între artă si comerț

Unul dintre cele mai 
dezbătute subiecte ale 
conferinței de la Vața Băi l-a 
constituit cel referitor la 
soarta meșteșugurilor și artei 
populare, repere însemnate 
ale spiritualității și bogăției 
culturale a unei comunități. 
Caroline Mortlock, Cristina 
Rai și Tillman Fuchs - repre
zentând Fundația pentru 
Meșteșuguri - sunt de părere 
că meșteșugarii din 
România, în plin proces de 
schimbare, trebuie să se 
orienteze spre autofinanțare, 
pentru a putea nu doar 
supraviețui, ci și dezvolta. 
"Meșteșugurile au un viitor, 
atât în țară, cât și în 
străinătate, dacă vor 
răspunde nevoilor practice și 
așteptărilor consumatorilor 
în ceea ce privește designul 
și dacă vor fi promovate în 
mod profesional și vor avea 
acces la o infrastructură 

Pagină realizată de Georgeta BÎRLA

tradiționale de a-și regăsi 
nealterate valorile în mileniul 
următor. Problema devine cu 
atât mai acută cu cât pe 
bătrânul continent european, 
marcat de o mare diversitate a 
culturilor, se manifestă tot mai 
prSțjnant tendința unei integrări 
în toate planurile, a țărilor mai 
mult ori mai puțin dezvoltate.

Menționând toate acestea, 
nu facem decât să invocăm 
punctele de reper sub semnul 
cărora au debutat lucrările 
Conferinței europene a I.O.V. 
Iar pentru a susține cu 
argumente rostul și semni
ficația unei asemenea 
binevenite întâlniri, redăm în 
rândurile ce urmează scurte 
fragmente din expunerile 
prezentate de participanții la 
cea de-a VIII-a ediție a 
conferinței.

■» »
Au fost însă și opinii 

care nu împărtășesc ideea 
unei intervenții exterioare în 
procesul de transformare a 
artei populare, dat fiind 
pericolul de "a lipi etichete 
false" la un moment dat în 
rândul produselor mește
șugărești.

Reprezentanții fundației 
care pune deja in aplicare 
ori lucrează la proiecte în 
acest sens (inclusiv pentru 
județul nostru) susțin, la 
rândul lor, că luând în 
considerare noile tehno
logii, tendințele în modă și 
gustul consumatorilor, 
designerul îmbunătățește 
funcționalitatea produsului 
respectiv.

“Prin cooperarea cu 
specialiști din străinătate, 
noi credem că meșteșugarii 
români vor putea să-și 
îmbunătățească perfor
manța în circumstanțele 
actuale".

Arta populară 
în expoziții

Pe parcursul celor două zile ale Conferinței 
europene a I.O.V., oaspeții au putut vizita și 
câteva expoziții organizate în aer liber, 
cuprinzând numeroase și diferite obiecte de 
artă populară - de la podoabe șl ouă 
încondeiate, până la hiăștl șl obiecte de uz 
casnic.

Meritul prezenței acestor exponate în 
Incinta locului de desfășurare a conferinței 
revine Cercului de artă populară tradițională 
din Deva, câtorva meșteri populari din 
comuna Tomești, din RișcuUța și din zona 
Orăștiei, precum și Fundației culturale 
"Ethnos”.



Cuvântul liber * Satul ort'
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Bugetul sărac nu permite 
realizarea tuturor obiectivelor

- De câțiva ani expresia 
"buget de austeritate" a de
venit familiară. In condițiile 
acestea la cât se ridică

• bugetul alocat Primăriei 
Geoagiu pe acest an, die 
viceprimar?

- Și la noi, ca peste tot în 
țară, banii sunt foarte puțini, 
insuficienți pentru a putea rea
liza obiectivele propuse. De la 
bugetul de stat ne este alocat 
pentru anul în curs l miliard 
de lei, din care 750 mii. de lei 
pentru Căminul de bătrâni, 30 
mii. lei vor fi folosiți la PUG 
(planul urbanistic general), iar 
220 mii. lei sunt destinați învă
țământului, mai exact întreți
nerii școlilor generale și lice
ului aflate pe raza comunei 
noastre. Referindu-mă la banii 
alocați învățământului, trebuie 
să spun că această sumă este 
infimă, deoarece doar școlile 
generale au nevoie de vreo 
900 mii. lei, iar liceului din 
centrul comunei, în care învață 
circa 800 de elevi, i-ar trebui 
l,5 miliarde de lei pentru a se 
putea descurca în cele mai 
bune condiții. în altă ordine de 
idei, veniturile proprii pe care 
le realizăm sunt mai mult sim
bolice, din pricină că, pe raza 
comunei, cu excepția Suin- 
prod, nu sunt alte societăți 
mari și prospere. Societățile 
care funcționează în acest mo
ment au în mare parte profil

PENTRU CONDIȚII SOCIALE
T

OPTIME
La Grupul Școlar Agricol, 

așa cum am aflat de la direc
torul acestuia, dl prof, loan 
Vălean, se fac pregătiri in
tense pentru deschiderea 
noului an școlar. Acestea 
constă în zugrăviri la spațiile 
interioare, reparații la insta
lațiile electrice și de alimen
tare cu apă, înfrumusețarea 
incintei, respectiv întreținerea 
și toaletarea zonelor verzi, 
aleilor, gardurilor vii - totul cu 
eforturi proprii, fără a fi alo
cate fonduri în mod special 
pentru aceste lucrări. Per
sonalul școlii și elevii au fost 
mobilizați la aceste acțiuni de 
igienizare.

“Așa cum a promis Con
siliul local și primarul - spunea 
dl Vălean - în următoarele zile 
va începe o acțiune de o mai 
mare amploare, constând în 
refacerea fațadei la clădirea 
școlii, lucrare amânată până 
acum din cauza lipsei de fon
duri, mizându-se pe rectifi
carea bugetului".

în paralel, se desfășoară 
activitatea practică a elevilor

Producție
Dacă activitatea comer

cială constituie obiectul de ac
tivitate al câtorva zeci de so
cietăți private, acelea care pro
duc ceva sunt foarte pJține. 
între acestea este și SC Elita 
SRL, amplasată în Geoagiu, și 
care se ocupă de prelucrarea 
laptelui, colectat de la cres
cători de animale din satele

propuse
comercial și multe dintre ele 
sunt restanțiere. Este bine că, în 
mare parte, populația face efor
turi pentru a-și achita taxele și 
impozitele către stat.

Discuție cu 
dl Aurel Marin Danciu, 
viceprimarul comunei 

Geoagiu

- In pofida faptului că banii 
sunt puțini, ceea ce nu permite, 
după cum spuneați dv., reali
zarea unor obiective, se pare că 
gospodărirea localității nu a 
suferit prea mult. Câteva măr
turii sunt străzile comunei care 
sunt curate și parcul din fața 
primăriei atât de bine îngrijit.

- Din păcate, din cauza bu
getului sărac nu am mai făcut 
nici o investiție în acest do
meniu. Așa că suntem nevoiți să 
ne gospodărim cum putem. în
cercăm să întreținem ceea ce 
avem. De exemplu câteva străzi 
au fost reabilitate cu ajutorul a 
IO persoane disponibilizate. 
Am primit un fond de 70 mii. lei 
de la Consiliul județean pentru 
reabilitarea drumurilor, dar ne
am propus să-l folosim pentru 
refacerea drumurilor ce duc în 
satele Cigmău și Renghet. în
dată ce vom primi avizele la 
proiectul pentru aducțiunea 
apei, vor putea începe și lucră
rile necesare. Apa va fi intro

pe loturile didactice, în mi- 
croferma școlii și pentru 
strângerea recoltei din câmp 
(furaje pentru animale, re
coltat legume). “Fiecare 
clasă - preciza interlocutorul 
nostru - efectuează o săp
tămână de practică, pe timpul 
vacanței de vară, din peri
oada de ^practică aferentă 
anului școlar. Supraveghea
ză și coordonează aceste 
lucrări maiștrii instructori și 
diriginții."

Până la această oră, s-a 
reușit depozitarea întregii 
cantități de ceapă, usturoi, 
castraveți murați, vinete și 
fasole, necesare pentru pre
gătirea hranei elevilor la 
cantină.

S-au depozitat, de ase
menea, peste 100 tone fânuri 
la microferma școlii, s-a 
recoltat grâul de pe cele cinci 
hectare cu această cultură, 
orzoaica de pe două hectare 
și s-au efectuat lucrările de 
întreținere a culturilor de 
sfeclă de.zahăr, cartofi și 
porumb.

comunelor Geoagiu și Balșa. 
Societatea aprovizionează ope
ratori economici și instituții din 
Orăștie, Cugir și Geoagiu Băi.

“Pe lângă această activi
tate - preciza dna ing. Silvia 
Homorodean - în cadrul socie
tății s-a înființat și o secție de 
fabricare și comercializare de 
dale pentru pavaj." 

dusă în satele Bozeș, Geoagiu 
Băi, Sanatoriul TBC, Gclmar și 
Geoagiu - Sat. De altfel, aceste 
localități beneficiază de alimen
tarea cu apă, însă instalația este 
veche de peste 40 de ani, nece
sitând, așadar, ample lucrări de 
reparații și modernizare.

- Pentru că autoritățile 
locale sunt cele mai în măsură 
să cunoască problemele exis
tente la nivelul comunei, spu- 
neți-ne, vă rugăm, cu ce greu
tăți vă confruntați acum ?

- în acest moment Legea 
fondului funciar generează 
cele mai mari probleme. Oa
menii spun mereu că noi nu 
dorim să-i punem în posesia 
terenurilor pe care le dețin, 
însă acest lucru nu depinde 
exclusiv de noi, împroprie
tărirea nefiind posibilă atâta 
timp cât persoanele în cauză 
nu dețin toate actele necesare 
dovedirii proprietății.

- Ce ne puteți spune des
pre relația Primărie - Consiliu 
local?

- Comuna Geoagiu are un 
consiliu local foarte bine în
chegat. Spre deosebire de alții, 
am conlucrat întotdeauna foar
te bine cu toți consilierii la 
luarea unor decizii în cazul 
problemelor apărute la nivelul 
comunei. Relația Primărie - 
Consiliu local este bazată în
deosebi pe înțelegere, pe în
credere și pe sprijin reciproc.

înființată în urmă cu doi 
ani de zile, Circumscripția 
sanitar-veterinară, igienă și 
controlul alimentelor are în 
aria de cuprindere toate sa
tele comunei, și în special 
stațiunea Geoagiu-Băi. "în 
sezonul de vară avem o ac
tivitate amplă. Mulți oameni 
vin la stațiune, astfel că 
efectuăm controale perio
dice în toate unitățile de ali-

Controlul 
alimentelor nu 

ridică 
probleme 

mentație publică, tabere, 
cantine, târguri, restaurante, 
pentru a nu apărea toxiin- 
fecțiile alimentare în rândul 
populației.”, ne spunea dl dr. 
Titus Barb, medic primar 
veterinar, șeful circum
scripției.

Deoarece în ziua de azi 
și societățile comerciale se 
confruntă cu lipsa banilor, 
prea puține firme au în stoc 
produse din carne, ușoralte- 
rabile în perioada verii. De 
obicei, aprovizionarea cu 
astfel de produse se face în' 
cantități reduse, în funcție 
de cerințe la sfârșit de săp
tămână.

Tocmai de aceea, în cei 
doi ani de activitate, la insti
tuția îndreptățită cu controlul 
igienei și al alimentelor nu s- 
au semnalat cazuri deose
bite. De pildă, în anul acesta 
au fost amendate doar 4 
societăți cu deficiențe ma
jore de la igienă.

Doar la Cigmău și Aurel Vlaicu s-a 
încheiat acțiunea de punere în 

posesie a terenurilor
Cum am aflat de la dl loan 

Marcu, secretarul comunei, în 
cele 11 sate aparținătoare au 
fost eliberate până în prezent 
1060 titluri de proprietate, ac
țiunea de punere în posesie a 
terenuriloț fiind încheiată doar 
în satele Cigmău și Aurel 
Vlaicu.

în Gelmar s-au dat 162 de 
titluri, față de 220 câte trebuie

De-ale gospodăririi
Aflăm de la Primărie că s- 

a încheiat cositul fânului pe 
șanțurile de pe drumul Luncii, 
până la limita cu municipiul 
Orăștie, lucrare executată de 
echipa de muncitori încadrați la 
activitatea de întreținere și 
reparații drumuri comunale. S- 
a luat legătura cu Direcția Ju
dețeană de Drumuri pentru a 
se cosi iarba de pe șanțurile 
aferente șoselelor Haltă - 
Geoagiu și Rapolt - Geoagiu.

în vatra satului
Cândva, migrația popu

lației de la sat la oraș părea 
un proces ireversibil. în ul
tima perioadă se constată că 
tot mai multe familii au decis 
să se reîntoarcă în vatra sa
tului, dar nu numai dintre cei 
plecați la oraș. Familii care 
au locuit o viață la oraș (în 
Hunedoara, Deva, Petroșani

Veterinarii își fac meseria 
chiar și fără salarii

Circumscripția de asis
tență sanitar- veterinară 
Geoagiu, prin strădania 
deosebită a medicului șef, 
dl dr. Comei Buda, și a celor 
doi asistenți sanitar - vete
rinari, deservește toate cele 
11 sate ale comunei. Volu
mul de mtfncă este enorm, 
ținând cont de faptul că sa
tele sunt răsfirate, iar efec
tivul de animale existente 
nu este deloc mic (2170 
bovine, 2656 ovine, 2570 
porcine, 291 cabaline, 
38.132 păsări la sfârșitul 
lunii trecute).

Ca și cum toată munca 
enormă depusă de angajații 
circumscripției nu ar fi des
tul de obositoare, aceștia se 
confruntă încă din luna iulie 
cu alt gen de probleme. 
Este vorba despre situația 
delicată apărută în țara 
noastră la nivelul dome
niului sanitar - veterinar.

După cum se știe, în 
momentul de față circum
scripțiile sanitar - veterinare 
aparțin, legal, de primăria 
comunei în care funcțio
nează. Dar, când Ministerul 
Agriculturii și Alimentației a 
trecut oamenii sub inci
dența primăriilor, a uitat să 
transfere și fondurile pentru 
salarii. Cum primăriile sunt 
sărace, posibilitatea de 
achitare a salariilor ce le 
revin veterinarilor este re
dusă. Astfel, personalul sa
nitar - veterinar din Geoagiu 
nu și-a primit încă banii pe 
lunile iunie și iulie. Cu toate 
acestea activitatea sanitar - 
veterinară curentă se desfă
șoară normal, veterinarii 
făcându-și meseria chiar și 
fără salarii, pentru ca cres

eliberate, iar în Geoagiu numai 
79 din 640. "De fapt - spunea dl 
Marcu - terenul arabil din 
Geoagiu a fost pus în posesia 
proprietarilor, urmând a se 
trece la măsurători și în zonele 
de deal. în prezent sunt pre
date documentațiile pentru în
tocmirea a peste 200 de titluri 
de proprietate, acțiunea deru- 
lându-se în continuare.”

Reținem că, deși s-au făcut 
mai multe apeluri din partea Pri
măriei către cetățenii comunei, 
mulți dintre ei nu au fost receptivi, 
nu au participat la curățirea șan
țurilor și rigolelor, la înlăturarea 
pietrișului și altor materiale depo
zitate pe marginea drumurilor. 
Controalele pe care și le-au pro
pus autoritățile locale pe străzile 
Geoagiului și în satele aparți
nătoare se vor solda cu amenzi, 
conform legislației în vigoare.

și alte așezări urbane din 
Valea Jiului) se stabilesc în 
sate, la Cigmău, Homorod, 
Bozeș, Băcâia, astfel că în 
câțiva ani aceste sate vor 
redeveni localități cu gos
podari vrednici și gospodării 
prospere, cu o viață 
economico-socială bine 
definită.

cătorii de animale să nu 
sufere.

Tot în luna trecută s-a 
făcut și concesionarea, iar 
acum instituțiile în speță se 
află în perioada de aștep
tare, urmând ca la expirarea 
acesteia Direcția sanitar - 
veterinară să încheie con
tractul de concesionare, 
încheierea acestui contract 
dă medicului posibilitatea 
de privatizare, caz în care 
salariile vor rezulta din acti
vitatea efectuată. De ase
menea, s-au mai concesio-•
nat următoarele activități 
sanitar - veterinare: tuber- 
culinările la bovine pentru 
depistarea TBC-uiui, recol
tările de probe de sânge 
pentru depistarea bruce- 
lozei, neptospirozei și LEB, 
vaccinarea pentru preve
nirea pseudo-pestei aviale 
și vaccinările pentru preve
nirea pestei porcine clasice.

Din discuția purtată cu 
dl dr. veterinar am mai reți
nut că acțiunile sanitar - 
veterinare prevăzute în pro
gramul strategic pe semes
trul al ll-lea sunt vaccinarea 
păsărilor, a porcinelor și 
tuberculinarea bovinelor. 
Executarea acestor acțiuni 
necesită o perioadă mare 
de timp și la această oră ar 
fi trebuit să fie deja în de
rulare. Impedimentul? In
certitudinea și haosul din 
sectorul sanitar - veterinar 
la nivel înalt. Dacă necla
ritatea mai persistă îngre
unând executarea acestor 
activități, izbucnirea unei 
epizootii la animale cu pa
gube greu de calculat ar fi 
posibilă. Și cine oare do
rește acest lucru?
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♦ Comisia special 
constituită la nivelul loca
lității a inventariat bunurile 
publice de pe teritoriul co
munei, conform Legii 213/ 
1998, acțiunea fiind în curs 
de finalizare. Lista bunurilor 
publice urmează a fi însu
șită de Consiliul local.

< S-au eliberat sau au 
fost vizate autorizații de 
funcționare pentru 80 de 
societăți comerciale și aso
ciații familiale (inclusiv ma
gazinele Cooperației de 
consum). Majoritatea aces
tora funcționează în Geoa
giu și Geoagiu - Băi.

♦ Concurența între co- 
mercianți a dus, ca peste 
tot, la o perfecționare a acti
vității de desfacere a măr
furilor. Există o aprovizio
nare bogată cu mărfuri di
verse. Pâinea este asigu
rată de două brutării, care 
funcționează în centrul co
munei - una a cooperației și 
una particulară. O societate 
aduce pâine și de la 

| Orăștie.
♦ în cursul acestui an, 

la Primăria Geoagiu au fost 
oficiate 17 căsătorii. între 
recent încheiatele căsnicii 
sunt cele dintre Daniel Nico-
lae Crainic din Geoagiu și | 
Simona Popa din Alba lulia, 
sau dintre Lucian Mircea 
Bogdan și Maria Nadia Ba- 
crău, amândoi din Geoagiu. 
Lor și celorlalte tinere cu
pluri - gânduri de bine, pros
peritate.

♦ Spre deosebire de 
alte comune, care din cauza 
datoriilor mari către Conel 
au sistat furnizarea energiei 
electrice, Primăria comunei 
Geoagiu nu a recurs la astfel 
de măsuri. Deși dacă în pre
zent nu beneficiază de ilu
minat public toate satele 
comunei, în decursul a trei 
ani s-au montat nu mai pu
țin de 380 de lămpi.

♦ început anul trecut, 
covorul asfaltic și bordu- 
rarea aleilor în stațiunea 
Geoagiu - kăi au fost recent 

finalizate. Un alt proiect de 
actualitate prevede punerea 

| la punct a trotuarelor din
■ centrul comunei, reabili- 
1 tarea rigolelor și a șanțului

de scurgere.
♦ De câțiva ani în sa- 

| tele Cigmău, Băcâia, Văleni, 
| Homorod și Suseni, școlile 
J s-au desființat, ca urmare a 
* numărului redus de elevi. 

I Satele sunt izolate, cu o po- 
| pulație îmbătrânită, iar puținii 
| copii care locuiesc aici și
■ doresc să învețe carte sunt 
J nevoiți să facă naveta indi-
■ ferent de intemperiile naturii.

> lată că vacanța mare 
| se apropie de sfârșit. Elevii 

Școlii generale Geoagiu vor 
avea parte anul acesta de o 
școală "nouă”. Și aceasta 
deoarece, recent, s-au fina
lizat lucrările de reparații, 
zugrăvit (interior și exterior) 
și vopsit. Lucrările au fost 
executate de meseriași din 
comună, iar costurile su- 

| portate de Primărie. Pentru | 
| mici reparații interioare, pă- |
■ rinții elevilor s-au angajat să ■ 
' contribuie și ei cu câte ceva, * 
I după posibilități.
I__________________________ I

I 
I 
I
I 
I
I 
I

Pagină realizată de
Estera SÎNA, 

Cristina CÎNDA
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țiglă veche. Telefon 092/

CUMPĂRĂRI
• Vând teren intravilan 

Archia, 1 ha și 29 ari, posi
bilități construcție, preț 10.000 
DM. Tel. 214859. (6822)

• Vând apartament 2 ca
mere, parter, posibilități 
pentru privatizare, plus teren 
aferent pentru construcție, 
21 mp, cu taxele fiscale 
achitate la zi, zonă favo
rabilă, preț negociabil. Tel. 
622604, (6812)__________

• Vând cabană tip res
taurant, demontabilă, sat 
Vorța, 50 mp, zonă defa
vorizată. Informații tel. 464, 
Ilia. (6817)

• Vând casă în comuna 
Boșorod, nr. 93. Relații la 
telefon 217553. (8105)

• Vând apartament două 
camere, îmbunătățiri, zona 
Progresul, parter. Tel. 
231125. (6837)

• Vând apartament 2 ca
mere, cart. Dacia, bl.18, 
et.3, ap.36. tel. 711128 sau 
092/740466.

• Vând apartament două 
camere, etaj 2, bl. 12, ap. 
10, str. M. Eminescu, Deva. 
Tel. 065/169263 sau 065/ 
166027.(6836)

• Vând casă și teren con
strucție cabană, sat Ban- 
potoc. Tel. 261138. (6842)

• Vând casă 100 mp, curte, 
apă, gaz, Simeria, Traian nr. 
51,50.000.000(6843)

• Vând casă în satul Aurel 
Vlaicu nr. 212, cu grădină 
0,33 ha. Informații, tel. 058/ 
732507 după ora 16. (6825)

• Vând microbuz Mercedes 
207 Diesel, 16 locuri, Ford 
Tranzit, 9 locuri, înmatriculate, 
cu C. I., preț 5500 DM, res
pectiv 2500 DM. Deva, str. 
Horea, nr. 92. (6826)

• Vând Ford Granada 
2300, stare bună, pentru 
piese de rezervă. Tel. 092/ 
395130,092/989901. (6831)

• Vând VW Transporter 
Diesel, înmatriculat și Ford 
Escort XR31 înscris. Infor
mații, tel. 094/616663 sau 
213222.(6835)

•Vând IMS și Dacia 1400 
cu îmbunătățiri. Deva tele
fon 218937. (6838)

• Vând Mercedes Cobra 
neînmatriculat, an fabricație 
1982, motor 300. Informații 
tel. 216048. (6531)

• Vând tractor 650 C.P.
Informații, tel. 770938, 
Nălați, (3137)___________

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

• Vând case de marcat, 
ladă frigorifică, dulap fri
gorific, cântar 200 kg, calcu
lator cu bandă, tejghele cu 
vitrină, lăzi PVC pâine, lăzi 
PVC tip tăvi ICRA. Tel. 
230797. (6829)

260066.(6816)
• Vând piese noi de elec

tromotor și alternator: relee, 
diode, statoare, benedixuri, 
bucșe, perii rotoare pentru 
mașini străine. Tel. 057/ 
274505,092/257429. (6813)

• Cumpăr țiglă veche, ofer 
2000 lei/buc. Informații la tel. 
054/216080 după ora 16.30. 
(6812)

• Vând mașini tricotat, 
preț negociabil. Tel. 227472. 
(6850)

• Vând țuică de prune, 34 
grade, preț 25.ooo lei/litru. 
Relații la tel. 092/403869, 
092/329384. (8190)

• Vând cuptor (pe moto
rină, gaz), două malaxoare, 
plus diferite utilaje pani
ficație, prețuri acceptabile. 
Tel. 094/597784. (8244)

• Vând pui Rottweiler cu 
pedigree, carnet sănătate, 
din femelă cu părinți cam
pioni. Tel. 058/815450,094/ 
604870. (6527)

• Termoprofil S.R.L., 
prin depozitul din Deva, 
comercializează tavan 
suspendat Donn, cărămizi 
de sticlă, vată minerală 
TEL, gips carton cu toate 
accesoriile pentru 
mansarde, tavane sus
pendate, pereți comparti
mentare, ferestre și uși din 
PVC. Tel. 054/625110, 
092/740048. (8249)

• Vând porc mare. Mintia 
sat, nr. 41, Cornea. (6817)

• Vând 1000 bucăți țiglă 
Italia 330 x420 mm, preț4500 
lei/buc. Cumpăr orzoaică. Tel. 
669277 orele 15-18. (6532)

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

OFERTE DE V. 
ț| SERVICII

• Calitate belgiană prin 
TERMOSANITARA: tub 
Henko, fitinguri cromate, 
centrale termice, apo- 
metre Zenner, radiatoare 
Stelrad, Dunafer. Apelați 
cu încredere la noi. Hu
nedoara, str. Doroban
ților, 12, tel.092/701072 
(8170)

i Se împlinește un an de 
la trecerea în neființă a 
celui care a fost un soț 
deosebit, tată și bunic

„e

PIERDERI

• Pierdut ștampilă 
D.J.T.S, viză anuală. O 
declarăm nulă. (6845)

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Cadar Lucreția. 
Se declară nul. (8198)

fJtoMEMORARI

• Au trecut 6 luni, de 
când o boală rea și nemi- 
loasă-e luat de lângă noi 
pe cel mai bun soț, tată și 
bunic din lume, scumpul 
nostru

FEHER IOSIF FERI
la numai 51 ani, din 
Hobița, Sarmizegetusa. 
In urma ta a rămas o 
durere nemărginită, o 
tristețe care ne va umbri 
sufletele toată viața și 
lacrimi triste pe mor
mântul tău. Familia îndu
rerată. (3134)

■ Au trecut 6 luni de 
lacrimi, durere și dor de la 
despărțirea de cel care a 
fost omul de aleasă 
omenie

OCTAVIAN CRIȘAN 
(TĂVI)

Comemorarea, sâm
bătă 21 august 1999, ora 
11, la cimitirul din str. 
Călugăreni, Deva. Fie-i 
țărâna ușoară și memo
ria binecuvântată. Soția 
Maria și fiul Horia. 
(6841)

• Sâmbătă, 21 august 
1999, ora 11, la cimitirul de 
la Valea Seacă Hune
doara se va oficia slujba 
religioasă a parastasului 
de 6 săptămâni, de la 
trecerea în lumile 
Domnului nostru Isus 
Hristos a iubitei mele soții

CRISTEA GHEORGHE
Nu te vom uita nici

odată,soția Elisabeta, fii
cele, ginerii, nepoții și 
strănepoții.Parastasul va 
avea loc în data de 
21.08.1999, ora 13, la 
cimitirul ortodox din str. 
Eminescu, Deva. (6534)

DECESE |h

• Familiile Rudeanu 
Mihail și loan din Deva și 
Hunedoara sunt alături de 
dl. col. Arsenie la greaua 
durere suferită prin pierde
rea prematură din viață a 
soției sale

IOANA ARSENIE
(6859)

’rînmiiTiii. i.iopo
WIIMT !«■

II

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

• Atenție studenții Bani în 
vacanță, pentru vacanță! 
Dra. Beatrice. Tel. 621446, 
094/280444. (6807)

• Angajăm inginer textilist 
cu disponibilitate de lucru, 
lăcătuș mecanic și confec
tioner în domeniul tricotaje, 
tel. 216048. (6531)

CARMEN
MARTINOVICI

Rudele și cei care au 
iubit-o și au prețuit-o sunt 
rugați a lua parte. 
Dumnezeu s-o ierte.

Tribuna Cuvântului liber
( POȘTA RUBRICII )

După cum ați văzut, stimate die Emil Șandru din Zam, nr. 
148, la sugestia mai multor cititori ai ziarului nostru, între care și 
a dumneavoastră, s-a hotărât ca rubrica “La sfârșit de 
săptămână” - care cuprinde și programul farmaciilor - să apară 
în ziua de vineri a săptămânii. (E.S.)

SC Prelucrări Mecanice SA
Călan

Directorul general, președintele CA al SC 
Prelucrări Mecanice SA, convoacă ședința ordi
nară AGA, în data de 03.09.1999, ora 12, la sediul 
firmei din Călan, str. Furnalistulul, nr. 17/H.

Ședința are următoarea ORDINE DE ZI:
- Aprobarea criteriilor de selecție a 

administratorului unic;
- Aprobarea cererilor candidaților;
- Aprobarea datei de susținere a selecției.
A doua adunare va avea loc a doua zl, la 

aceeași oră și în același loc, dacă prima adunare 
nu se va putea ține, conform prevederilor legale.

ANUNȚ PUBLICITAR
♦

Comisia de selecție a administratorilor, constituită în 
baza Hotărârii AGA de la SC “AGROTEHNICA” SA din 
26.07.1999 și în conformitate cu dispozițiile art. 4 (1) din 
Normele Metodologice privind încheierea contractelor 
de administrare aprobate prin HG 364/ 1999, aduce la 
cunoștința celor interesați că în data de 23.09.1999, ora 
11,00, organizează la sediul SC "AGROTEHNICA" SA din 
localitatea Romos, din jud. Hunedoara, concursul de 
selecție a administratorilor în conformitate cu disp. Art. 
3 (1) din Normele Metodologice. Ofertele se depun în 
plic sigilat la sediul societății până la data de 21.09.1999 
inclusiv. Cererea de ofertă cu privire la selectarea ad
ministratorilor și grila de selecție și evaluare a can
didaților se pot procura de la sediul societății. Men
ționăm că anexele cererii de ofertă și celelalte do
cumente prevăzute la art. 8 lit. a - g din Normele Meto
dologice se pot procura tot de la sediul societății contra 
cost și în baza unui acord de confidențialitate, începând 
cu data de 21.08.1999.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 054/ 
242060.

Comisia de selecție

UNGFrigiderul

Fără gheață 
dar cu bula
p
Ifl

'Cumpâra un frigider SAMSUNG
. jyerioada 5 august - 5 septembrie și il 
ițreî sârbatori cu șampanie ANGELL1

Noul frigider SAMSUNG - FROST FREE are:

- Consum redus de energie; 
listem rapid de răcire;
:mperatura egală in toate compartimentele 

frigiderului datorită curentilor de aer;
■ Zgomot redus;
■ Sistem de dezodorizare interioară;

»-L U 1 . - JJ . - 'w

{ANA ELECTRONIC
si distf ibuitoi ii sai autorizați.

QUASAR

Kyr Royal
Cuvee Imperial

Cocktail Cerise 
Gran Moscato 

Cocktail Fragola 
Cocktail Pesca
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BIROUL VAMAL DEVA 
anunță scoaterea la CONCURS în data 
de 16.09.1999 a următoarelor posturi:
• 1 (un) post inspector vamal (SS);
• 1 (un) post controlor vamal 

(SM).
Informații la sediul Vămii Deva sau la 

telefon 231541; fax 054/231542.

organizează CONCURS in data de 3 septembrie 1999, 
ora 10, pentru ocuparea unui post de MUNCITOR CALIFICAT.

CONDIȚII:
- studii medii sau școala profesională;
- vechime în muncă, minimum 5 ani;
- să posede carnet de conducere pentru tractor rutier.
Relații suplimentare la Primăria comunei Geoagiu, 

telefon 648880 sau 648881.

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

Caso de marcat cu memorie fiscală CARAT 1500 ER ~l este destinată 

pentru înregistrarea vânzărilor in toate tipurile de unități comerciale.

Caracteristici:
J Memorie fiscală energoindependenlă de păstrare a circuitului realizat Io 4 

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

J Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori
J Programarea prețurilor (PLU) pentru 1.500 articole la magazine și 1.400 

articole la restaurante

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

casierului, codul fiscal ol agentului economic, dato și ora de emitere a bonului, seria 

fiscală)

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

J Sertar cu cifru de siguranță

Se asigură service garanție și postgaranție de către IIRUC SA Deva

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

Săptămâni speciale pentru tine

* timpm pentru McDonald's

Gratuit
băutura răcoritoare'

din Fiecare meniu McDonald's
Oferta eita nlablli In perioada 26 tulle - B aeptembrie 1999.

Universitatea "Spiru Haret” 
Blaj

organizează CONCURS DE ADMITERE în 
zilele de 28 august și 25 septembrie 1999, pentru 
Colegiile Universitare Pedagogice de Institutori 
- Desen și Institutori - Educație fizică.

înscrierile se fac până în preziua examenului.
Informații suplimentare la secretariatul 

Universității din Blaj, str. Dr. Vasile Suciu, nr. 26, 
tel. 058/711231.

SC TERMOELECTRICA” SA
Rucurești

Sucursala ElECTROCENTRALE DEVA
Cu sediul în localitatea Mintia, str. Șantierului, nr. 1

Valorifică prin LICITAȚIE PUBLICĂ 
DESCHISĂ CU STRIGARE următoarele 
tipuri de DEȘEURI:

♦ deșeuri metalice feroase;
♦ deșeuri metalice neferoase;
♦ deșeuri nemetalice.

Licitația va avea loc în data de 08.09.1999, 
ora 10, la sediul SE Deva.

Listele cu prețul de pornire și caietul de sarcini 
se pot procura de la Biroul Depozite Contracte 
Vânzări, tel. 211150, interior 135. Pentru mate
rialele neadjudecate se organizează licitație în data 
de 22.09.1999 și 06.10.1999, ora 10.

SC "UNIREA PRESS” Alba (ulia
VINDE EN GROS Șl EN DETAIL, din producție 

proprie, la cele mai mici prețuri, caiete școlare și 
caiete studențești.

Informații la telefon 058-812464

S© AVU©@ILA DEVA -
MINTIA

Pentru clienții și consumatorii din județul 
Hunedoara vinde - de la Abatorul din Șoimuș 
- Bă lata - carne de pui calitatea I la prețul de 
19.000 lei/ kg.

Nu mă sfiesc să spun că, 
în această vară, literatura ro
mână a plătit sorții un tribut pe 
care aceasta nu-l merita: pier
derea unuia dintre cei mai ta- 
lentați prozatori români con
temporani - MIRCEA NEDEL- 
CIU. La scurtă vreme după 
reeditarea acestui prim roman 
al său - ZMEURA DE CÂMPIE 
-, el a plecat dintre noi la o 
vârstă când alții abia-abia da
că se gândesc la ediții de 
autor.

Mircea Nedelciu s-a năs
cut în comuna Fundulea, jude
țul Călărași, la 12 noiembrie 
1950, și a murit în București în 
ziua de 12 iulie 1999 răpus de 
o boală care l-a chinuit ani în 
șir. Deoarece cărțile publicate 
de el îi vor asigura un loc im
portant în domeniul prozei ro
mânești, bine e, cred, să ne 
oprim puțin asupra activității 
sale scriitoricești, dar nu nu
mai... Absolvent al Facultății 
de Filologie a Universității bu- 
cureștene, în timpul studiilor a 
frecventat cenaclul Junimea 
de unde se va forma gruparea 
de autori tineri prezenți în cu
noscuta și mult comentata an
tologie intitulată... exploziv: 
DESANT'83; în 1977 debu
tează în presa literară cu 
povestirea Un purtător de 
cuvânt (în rev.Luceafărul); 
după doi ani, în 1979, la Edi
tura Cartea românească, pe- 
trecăndu-se debutul său în 
volum; este vorba despre 
Aventuri într-o curte inte
rioară, proză scurtă (premiul 
U.S.pentru debut). In conti
nuare, publică: Efectul de 
ecou controlat, proză scurtă

(1981); Amendament ia in
stinctul proprietății, proză 
scurtă (1983); Zmeura de câm
pie, roman (1984); Tratament 
fabuiatoriu, roman (1986); Și 
ieri va fi o zi, proză scurtă 
(1989); Femeia în roșu, roman 
(în colaborare) (1990). începând 
cu luna ianuarie a aceluiași an,

Mircea Nedelciu: 
ZMEURA DE CÂMPIE
Ed.100+1 GRAMAR, 

Buc.1999
se declanșează forma acută a 
bolii cu urmări atât de tragice. 
După un tratament în Franța, 
boala recidivează în 1995, un an 
mai târziu fiind operat la co
loană, în urma intervenției rămâ
nând pentru tot restul zilelor 
țintuit într-un fotoliu rulant; în 
ziua de 12 iulie a acestui an, la 
ora 3 dimineața, se stinge din 
viață. Nu includ în această pre
zentare și alte amănunte bio
grafice, toate interesante - cum 
ar fi, de pildă, faptul că, din 
octombrie 1991 până în iulie 
1992, este lector de română la 
Universitatea “Paul Valery", 
Montpellier III...

Așadar, romanul Zmeura de 
câmpie, aflat acum la a ll-a 
ediție și apărut nu cu multă vre
me înainte de trecerea în ne
ființă a autorului, este un experi
ment romanesc interesant care 
consolidează însă poziția auto
rului în postmodernismul româ
nesc. In acest fel nu trebuie să 
ne mire că Interiorizare-exte- 
riorizare și ficțiune-realism sunt 
cele două perechi de unghiuri 
din care Nedelciu vede și ana

lizează lumea prin mintea și su
fletul personajelor sale, în primul 
rând Zare Popescu și Radu 
A.Grințu. De-aceea, senzația că 
se pătrunde greu în atmosfera 
scrierii și în'Qeta eroilor cărții nu 
este o afirmație lipsită de funda
ment logic. Pe această idee, să 
reținem și faptul că personajele 
principale ale romanului sunt 
tinere, la vârsta întrebărilor im
portante, chiar grave în cazul lor, 
pornite fiind în viață dintr-un orfe
linat. In esență, tema cărții este o 
dramă estompată însă de autor 
prin intervenții-operațiuni de... 
deminare acolo unde lucrurile 
par să o apuce pe un făgaș care 
să altereze relația cu postmo
dernismul. Prefațatorul roma
nului, Ion Simuț, sintetizează 
corect acțiunea autorului: “în 
Zmeura de câmpie, dinamica 
textului se bazează pe discon
tinuități, rupturi de nivel, urmate 
de paralelisme și convergențe. 
“(Prefață, beneficiile strategiei 
narative, p.lll). Și cred că e bine 
și eficient pentru cititori să închei 
această prezentare cu un citat, 
cel puțin ]a fel de edificator pre
cum anteriorul: “Mircea Nedelciu 
stăpânește bine arta de a păstra 
un raport convenabil între nara
țiune și ficțiune, chiar și atunci 
când înclină mai mult spre primul 
termen."(Gheorghe Perian: 
Scriitori români postmoderni, 
Ed.Did.și Ped., R.A., Buc.1996, 
p.214).

Deci, o lectură oarecum mai 
dificilă, dar finalizată cu sa
tisfacția unei victorii poate chiar 
asupra noastră înșine dintr-un 
anume punct de vedere.

Dumitru HURUBĂ

Din 15 august
o ofertă ... irezistibilă!
Whirlpool încheie vara cu prețuri 
promoționale pentru frigidere, 
combine, congelatoare; lăzi frigorifice 
și nu numai atât...

Vă așteptăm în magazinele:

ADUCE CALITATE VIEȚII

Acum te bucuri 
de calitatea 
Whirlpool 
economisind 
până la 15%

i

Simal Exim (Deva) - Complexul Central; Tel: 054 - 216.196

Devasat (Deva) - Str. Avram Iancu, bl. HI

Simal Exim (Deva) - B-dul Decebal, bl. 22, parter; Tel; 054 - 216.196 

Devasat ( Hunedoara) -B-dul 1 Decembrie 1918

Intercom (Hunedoara) - Str. Goerge Enescu, nr. 9; Tel: 054 - 712.123 

Hermes (Petroșani) - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 85; Tel: 054 - 545.632 

Electrostar ( Vulcan) - Str. Mihai Viteazul, nr. 44

Distribuitor Meda SA - Oradea
Tel: 059 - 412.255; Fax: 059 - 436.577


