
Program de modernizare a 
frontierei de est a României

Ministerul de Interne (Ml) urmează 
să definitiveze, împreună cu Uniunea 
Europeană, un program de modernizare 
a activității la frontiera de est a României, 
care ar putea beneficia de fonduri 
cuprinse între 500.000 și 20 de milioane 
de Euro, a informat purtătorul de cuvânt 
al Ml, Mihaela Bădic.

Obiectivele Ml sunt realizarea 
Programului integrat de cooperare la 
frontieră, pregătirea personalului cu 
competență în domeniu, optimizarea și 
modernizarea sistemului de control și 
supraveghere a frontierei de stat în 
zonele Dărăbani-Gura Prut, Dunărea 
Maritimă-Brațul Chilia și Canalul Musura.

Acestea se adaugă chestiunilor legate 
de restructurarea forțelor cu competență 
la frontieră și elementelor de ordin 
legislativ și instituțional, a arătat Bădic.

Programul pentru modernizarea 
frontierei de est a fost elaborat, în mai 
multe variante, la solicitările Comisiei 
Europene și a Direcției de Integrare și 
Relații Internaționale a Guvernului. 
Evoluția acestui program va fi stabilită 
în detaliu cu ocazia vizitei pe care 
experți ai UE o efectuează, în perioada 
28 august-12 septembrie, în scopul 
evaluării activității Poliției de Frontieră 
la granița cu Ucraina și Republica 
Moldova.

Aspirina este 
benefică în 
doze mici 
Aspirina, în doză mică, reduce 

riscul apariției unui anume tip de 
congestii cerebrale la femei, dar 
poate provoca altele, dacă dozele 
devin prea mari, se arată într-un 
studiu apărut în revista Asociației 
americane de Cardiologie, citată de 
AFP.

Femeile care iau până la șase 
comprimate de aspirină pe săptămână 
prezintă un risc mai scăzut de apariție 
a congestiilor cerebrale prin ischemie, 
adică blocajul arterelor. în schimb, 
dacă doza depășește 15 pastile pe 
săptămână, riscurile de congestie 
cerebrală prin hemoragie (ruperea 
unui vas sanguin) se dublează. în 
cazul femeilor mai vârstnice, care 
suferă de hipertensiune, acest risc se_

România va primi două 
milioane de euro de la U.E.

Ministrul Integrării Europene, 
Alexandru Herlea, și șeful Delegației 
Comisiei Europene la București, 
Fokion Fotiadis, au semnat, la 
Palatul Victoria, memorandumul de 
Finanțare privind programul “Facili
tate pentru infrastructuri de mari 
dimensiuni - Pregătirea proiectelor 
ISPA”, în valoare de două milioane 
de euro.

Finanțarea este nerambursabilă 
și este destinată pregătirii de proiecte 
în sectorul de transporturi și în 
domeniul protecției mediului 
înconjurător. Respectivele proiecte se 
referă la modernizări de căi ferate

și drumuri, la aprovizionarea cu apă 
și tratarea apei reziduale în Brașov, 
Craiova, Iași, Timișoara, Cluj, 
Constanța, Mangalia, București, 
precum și Ia managementul 
deșeurilor în Piatra Neamț și în 
comunele apropiate.

Un alt obiectiv al programului 
este acordarea de asistență pentru 
pregătirea proiectelor ce vor fi 
finanțate prin Programul ISPA (Ma
nagement Structural pentru Pre- 
Aderare), unul dintre cele trei 
instrumente de pre-aderare Ia 
comunitatea europeană, începând cu 
anul 2000.

NAȘTEREA 
MAICII 

DOMNUllR 
(8 septembrie)

Un loc special în 
spiritualitatea ortodoxă îl 
ocupă Maica Domnului, 
prin care Dumnezeu s-a 
întrupat și prunc s-a născut. 
Astfel, Fecioara Maria a fost 
aleasă în chip minunat 
pentru a îndeplini această 
menire minunată, să nască 
nu un om în înțelesul firesc 
al cuvântului, ci pe Fiul lui 
Dumnezeu coborât din om 
din care a luat trupul prin 
care Dumnezeu - Fiul a 
devenit Dumnezeu - Omul, 
a devenit Fiul - Omului.

Nașterea Sfintei 
Fecioare s-a săvârșit într-un 
mod neobișnuit în lume și 
anume la vârsta. înaintată a 
părinților ei. în orașul 
Nazaret din Palestina 
trăiau părinții săi, loachim 
și Ana, drepți și plini de 
toată fapta cea bună și de 
neam împărătesc, ajunși la 
bătrânețe fără bucuria de 
a avea un copil. în acea 
vreme, potrivit tradiției, cei 
ce nu aveau copii, erau 
socotiți ca oameni înjosiți 
de Dumnezeu și 
blestemați, după cum scrie 
la Regi 3,17: “Blestemat 
este cel ce nu are sămânța 
în Sion și nu are urmași în 
Ierusalim." De aceea erau 
disprețuiți, ocoliți și lepădați 
de oamenii lor și chiar de 
slujitorii Legii Vechi. Ajunși 
la adânci bătrânețe când, 
potrivit firii, nu se mai 
așteptau să mai aibă copil 
dar cu fiecare zi sporeau cu 
rugăciune la Dumnezeu, 
ca să nu-i părăsească. 
Dumnezeu, auzind 
rugăciunile și suspinele lor, 
a trimis pe îngerul Gavril 
care i s-a arătat Anei și i-a 
spus: “Ana, s-a auzit 
rugăciunea ta și iată vei 
naște o fiică și-i vei da 
numele Maria, de care 
toate popoarele pămân
tului se vor bucura". 
Numele Maria înseamnă 
“doamnă", “stăpână", “era 
chip luminos". Și, într- 
adevăr, în ciuda vârstei sale, 
Ana a născut o pruncă 
fermecătoare căreia i-a dat 
numele de Maria. Mare a 
fost bucuria soților loachim 
și Ana pentru acest dar de 
la Dumnezeu. Bucuria 
aceasta a celor doi soți va fi 
până la sfârșitul veacurilor, 
bucuria a toată lumea 
creștină. Nașterea Sfintei

Pr.dr. I.O. RUDEANU
(Continuare în pag. 2)
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De unde venituri, dacă economia pică?

Rectificarea bugetului
- boala grea

Ca un făcut, niciodată la noi nu se 
întâmplă ca bugetul să fie corect făcut 
de la început, deși se adoptă prin lunile 
aprilie, poate chiar mai pentru anul în 
curs, în vreme ce în alte țări bugetul se 
construiește din toamnă pentru anul 
următor. Firește că, în condițiile sărăciei 
lucii de la noi, nimic nu se poate încadra 
în bugetul prevăzut, ca urmare 
impunându-se, dacă nu două, cel puțin o 
rectificare. Acum ne găsim într-o 
asemenea situație delicată și dificilă în 
același timp. Care ar fi oare cauzele unei 
asemenea stări de lucruri?

Organismele financiare interna
ționale, în special Fondul Monetar 
Internațional, ne-au pus și ne țin de multă 
vreme sub observație, știindu-ne slabi 
gospodari și risipitori vestiți, care fac‘ 
împrumuturi cu nemiluita, aruncând totul 
pentru consum să dea iluzia că nivelul de 
trai se menține la limita de supraviețuire, 
in condițiile când PIB-ul, ratingul de țară, 
producția industrială și agricolă, precum și 
investițiile sunt în continuă scădere.

în ciuda promisiunilor optimiste ale 
finanțistului Remeș, care este mereu 
încruntat și plin de durități la adresa 
contribuabilului, iată că ne găsim acum în 
faza rectificării bugetului, operațiune 
cerută și impusă de către FMI, ai cărui 
reprezentanți se găsesc deja la 
București pentru a vedea cum se face 
rectificarea bugetului țării noastre pentru 
anul 1999.

Cu privire la situația bugetului pe opt 
luni există deja câteva date certe, între 
care și faptul că deficitul bugetar se ridică 
undeva la 9000 de miliarde lei, ceea ce 
înseamnă să statul nostru a cheltuit în 
plus această sumă față de veniturile 
realizate din impozite, taxe, accize și din 
alte surse. Cu toate că se prevăzuse și 
se acceptase de comun acord cu FMI ca 
deficitul bugetar pentru acest an să fie 
de 3,9 la sută din PIB. cheltuielile sunt 
depășite cu 40 la sută.

Pentru a evita o criză financiară 
profundă și intrarea în incapacitate de 
plată, împreună cu reprezentanții FMI se 
caută soluții în vederea ieșirii din impas. 
Cum calea apelului la împrumuturi 
externe s-a cam închis, garanția 
rambursării acestora fiind pusă sub 
semnul întrebării, rămâne, ca unică 
soluție, să fie găsite în interior posibilități 
de a reduce drastic cheltuielile la toți 
ordonatorii de credite, ceea ce 
înseamnă că nu mai poate fi suplimentat 
bugetul (chestiune pe care mizau mai 
toate ministerele), nici la apărare, nici la 
învățământ, interne, cultură, sănătate, 
sport sau administrație locală. Asta pe 
de o parte.

Pe de altă parte însă mai există 
șansa de a găsi noi resurse la capitolul

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 2)

PUNCTE DE VEDEM

Revoluționarii vor
r

funcții publice
După decembrie 1989, în 

România a apărut o nouă categorie 
socială - aceea de revoluționar. Sub 
umbrela generoasă a primului șef de 
stat din noua zodie a României, dl Ion 
Iliescu, altminteri un om de anvergură 
intelectuală și politician versat, cu 
vechi state de serviciu în domeniu, au 
răsărit, ca ciupercile după ploaie, o 
puzderie de revoluționari, de mai 
multe feluri și calibre. S-au grupat 
rapid în uniuni, organizații, asociații 
etc., după afinități și interese. Și-au 
ales lideri și au purces la treabă, 
cerăndu-și drepturi și avantaje, 
stipulate într-o reglementare specială 
- celebra lege 40.

Au fost oameni care au pierit în 
revoluția română din decembrie 1989, 
lăsând în urmă văduve și orfani, 
părinți și frați îndoliați; alții au ajuns 
handicapați pentru totdeauna. Ei sunt 
cu adevărat revoluționari. Pe cei 
rămași în viață, cu traume 
nevindecabile, statul trebuie să-i 
ocrotească, să-i ajute, să le ofere o 
serie de facilități pentru a-și duce 
existența în condiții decente. Au fost 
și alți oameni, de mare curaj și spirit

de sacrificiu, care s-au situat în 
fruntea unor grupuri de semeni, care 
s-au avântat în lupta directă cu 
ultimele redute ale puterii, înfruntăndu- 
le cerbicia. Și ei sunt revoluționari, și 
ei merită stima și respectul nostru.

Cum însă drepturile și avantajele 
acordate revoluționarilor deveniseră 
deosebit de tentante, numărul 
acestora a crescut continuu, extrem de 
ușor. Un amic parlamentar îmi explica 
în urmă cu ceva timp și mecanismul: 
tu dai o declarație că m-ai văzut în 21 
decembrie1989 sau în 22 decembrie, 
până pe la ora 10, într-un loc 
considerat fierbinte, chiar dacă în acel 
loc sau în acea localitate nu s-a tras 
nici un foc de armă, nu s-a petrecut 
măcar o încăierare, nu s-a adresat nici 
o înjurătură, și te-ai pricopsit cu 
certificatul de revoluționar. Apoi dau și 
eu o declarație despre tine și devenim 
colegi de suferință, intrând în rândul 
celor scutiți de impozite și taxe, 
împroprietăriți cu suprafețe de pământ, 
beneficiari de priorități la anumite

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)
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MAGAZIN DE
OPTICĂ' 

MEDICALĂ 
în Centrul orașului 

Simeria SC Tehno-Carin a 
deschis un magazin de 
optică-medicală. Se 
comercializează cu acest 
prilej ochelari de vedere cu 
sticlă Helio de import după 
rețete medicale.

De asemenea, la 
dispoziția clienților sunt puse 
și accesorii pentru ochelari, 
rame, tocuri, lănțișoare etc. 
la prețuri accesibile.

Concomitent a fost 
deschis și un raion de 
vânzare a pantofilor de 
bărbați și femei pentru 

^sezonuHoamnăriam^JZy^

Raid prin ..laboratoarele de înfrumusețare”

Coafatul - un lux?
• Deși considerat costisitor, tinerele nu 

renunță la coafat • Au de lucru cele care 
lucrează bine • Tranziția șl-a pus 
amprenta și asupra serviciilor • Costul 
materialelor influențează tarifele 
practicate.

Sfera serviciilor s-a îngustat mult în anii de 
după revoluție, unii meseriași - cei mai mulți - 
preferând să lucreze pe cont propriu, alții chiar 
să renunțe o vreme sau chiar definitiv pentru a 
se ocupa de comerț sau de alte bisnisuri din care 
să câștige mult, cu efort puțin.

Nu s-au desființat însă așa-numitele 
„laboratoare de înfrumusețare” din orașe și chiar 
dacă o vreme unele se aflau în declin, cele mai 
puternice au rămas să concureze între ele. Și e 
firesc, căci ce oraș este acela fără coafor și fără 
cosmetică, sau fără frizerii? Că nu toate 
funcționează la capacitate, că nu sunt eficiente 
este de asemenea o realitate. Dacă pe vremuri 
coafatul ori frezatul ocupau un loc aparte în

preocupările noastre, cel puțin o dată la 2-4 
săptămâni programându-ne la atelierul și coafeza 
preferate, acum aceasta se întâmplă la zile mari, 
referindu-ne la majoritatea populației feminine.

Cauza este binecunoscută. Pe de o parte 
veniturile scăzute, pe de alta prețurile mari 
practicate. Căci dacă manopera n-a „crescut" 
foarte mult, costisitoare sunt materialele folosite, 
(în scurt timp, spre exemplu, șamponul „Elseve", 
preferat în general de clientelă, și-a dublat prețul). 
Iar un spălat, un coafat ori un vopsit include 
materialele cosmetice atât de costisitoare. A 
devenit deci un lux aranjatul, iar dacă ținem la 
aspectul nostru - și trebuie să fie așa! - ne 
descurcăm și fără prea mulți bani. Există 
numeroase persoane îndemânatice, cu voință 
care își fac coafura singure, altele apelează la 
prietene sau la cunoștințe pricepute în domenii.

Estera SÎNA, 
Cristina CÎNDA

(Continuare în pag. 8)

0 situație fără 
precedent!

Potrivit unor informații de 
ultimă oră, la nivelul municipiului 
Deva, din cele 3500 de societăți 
existente, cel puțin 2200 dintre 
acestea nu au plătit nici un leu la 
Primărie din impozitul pe salarii 
pe opt luni din acest an.

Situația este anormală, 
apreciază conducerea Primăriei 
Deva, întrucât în spate se 
ascund mari substituiri de 
fonduri. Salariile sunt trecute la 
minimum, fapt ce dă 
posibilitatea agenților economici 
să procedeze după bunul plac. 
Din această săptămână, la 
nivelul municipiului se vor 
efectua mai multe controale ale 
finanțelor și ale Consiliului local 
pentru clarificarea situației și 
achitarea către bugetul local a 
datoriilor existente. (C. P.)
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Rectificarea bugetului
(Urmare din pag. 1) 

venituri, ceea ce înseamnă că 
mai este nevoie de instituirea 
unor noi biruri pe popor prin 
taxe, impozite sau accize. La ce 
ne putem aștepta într-o 
asemenea ipoteză este ușor de 
intuit, fiind de neevitat creșterea 
în lanț a prețurilor, care apasă 
iarăși asupra nivelului de trai al 
populației.

Faptul că se impune 
această rectificare ne arată cât 
de “sănătoasă" este economia 
noastră și cât de “iscusiți" sunt 
guvernanții care, în avântul lor 
demolator, au pus economia țării 
pe butuci, astfel încât nu se mai 
găsesc resurse pentru a reduce 
deficitul bugetar. Cum de pe 
acum lucrurile se agită, anul 
2000 fiind unul electoral și ratat 
pentru relansarea economiei, 
sunt puține speranțe că deficitul 
bugetar va fi diminuat, singurul 
suport real și adevărat pentru a 
ne regăsi echilibrul constituindu- 
I însănătoșirea economiei în

flnunț
Urmare aplicării prevederilor OUG nr. 49/1999 

privind administrația societăților comerciale la 
care statul este acționar majoritar, SC CONDOR 
SA anunță concursul pentru ocuparea funcției de 
administrator/administratori în data de 28.10.1999 
ora 10.00. Concursul se va desfășura la sediul 
societății, str. Avram lancu, bl. H3, localitatea Deva.

Cererea de ofertă, anexele acesteia, precum și 
celelalte documente prevăzute la art. 8 lit. a-g din 
Normele metodologice privind încheierea 
contractelor de administrare aprobate prin HG 364/ 
1999 se pot ridica de la sediul societății, zilnic, 
între orele 8-12, începând cu data de 14.09.1999.

Ofertele, care vor conține documentele 
menționate în Normele metodologice mai sus 
amintite, vor fi depuse în plic închis la secretariatul 
societății la secretarul AGA, zilnic între orele 10- 
15, până la data de 13.10.1999, ora 15.00.

în data de 15.10.1999, ora 12.00, la sediul 
societății, se vor deschide ofertele în prezența 
ofertanților. Absența ofertanților nu poate constitui 
obiect de contestație.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 
054-211783, dna Cornea Daniela.

Miercuri
8 septembrie 
TVR 1

9.30 Matineu de vacanță 
11.00 TVR Cluj-Napoca 
12.05 TVR lași 13.00 TVR 
Timișoara 14.10 Santa Bar
bara (r) 15.00 Concerte 
Golden Brâu (r) 16.00 Pro 
Patria 17.30 O familie 
ciudată (s, ep. 60) 18.10 
Mistere și minuni (do, ep. 14) 
19.10 Sunset Beach (s, ep. 
526) 20.00 Jurnal. Meteo. 
Sport 20.45 Fotbal 
Preliminariile CE: România 
- Portugalia 23.00 Jurnalul 
de noapte 23.15 Videoteca 
de Aur. Mircea Ciobanu

TVR 2
8.00 Sailor Moon (r)

10.15 Limbi străine. 
Franceză 10.40 O familie 
ciudată (r) 11.10 Stăpânul 
lumii (r) 12.00 Ultimul tren 
(r) 13.10 Dragostea
contează (s, ep. 12) 14.00 
Emisiune în limba maghiară 
15.00 Rebelul (s, ep. 131) 

^16.00 Grecia (s, ep. 148) 

ansamblul său. Zadarnic se tot 
spune că agricultura și turismul 
sunt activități capabile să ne 
scoată din necaz dacă nu se 
face nimic pentru a îmbunătăți 
condiția producătorului agricol 
autohton, dacă nu se iau 
măsuri pentru a încuraja 
aportul valutar din turism.

In situația când fiecare 
demnitar este preocupat să 
prospere și să-i; meargă 
afacerile proprii cât mai bine, 
ignorând interesul național, 
când se urmărește jumulirea 
țării și moartea caprei 
vecinului, nu ne mai putem 
mira că toate merg așa și așa, 
iar birurile sufocă populația 
care fără apă caldă, bântuită 
de conjunctivită, meningită și 
de alte boli, pe lângă sărăcie și 
foamete, numai de rectificări 
bugetare și de monitorizări 
financiare nu-i mai arde să 
audă, darmite să mai suporte 
și consecințele.

16.45 Santa Barbara (s, ep. 
964) 17.30 Medicina pentru 
toți (r) 18.00 Nimic sfânt (s, 
ep. 9) 18.45 Știri bancare și 
bursiere 19.00 Tinere talente
19.30 Em. pt. persoanele cu 
handicap 20.00 Hambone și 
Hillie (f.a SUA 1983)

ANTENĂ 1
7.10 Cafea cu parfum de 

femeie (s) 8.00 Cutia cu 
jucării 10.50 Știri 11.00 
Documentar 11.30 Aventuri 
în junglă (s) 12.00 Tropical 
Heat (s) 13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s) 
14.00 Esmeralda (s, ep. 
103) 15.00 Ape liniștite (s, ep. 
108) 16.10 Luz Maria (s, ep. 
74) 17.00 Știrile amiezii 
17.25 Elena, viața mea (s, 
ep. 38, 39) 19.00 Observator 
20.00 Un samurai american 
(f.a. SUA ’98) 22.00
Observator 22.45 Sahara 
(dramă SUA 1943)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 10.00 Tânăr

NAȘTEREA MAICII
DOMNULUI

(Urmare din pag. 1)

Fecioare Maria a devenit o 
mare sărbătoare a 
creștinătății, care o 
preamărește cu sublime 
cântări de laudă și de 
preacinstire ca “Nașterea ta, 
de Dumnezeu Născătoare 
Fecioară bucurie a vestit la 
toată lumea: că din tine a 
răsărit Soarele dreptății, 
Hristos Dumnezeul nostru “ 
(troparul Praznicului).

Spiritualitatea ce naște 
din cinstirea Fecioarei Maria 
e o spiritualitate în lisus 
Hristos. Maria se bucură de 
venerație tocmai pentru că 
este Maica lui Hristos. în 
iconografia bizantină, ea nu 
este reprezentată singură, ci 
cu lisus, fie ca Theotokos - 
mama lui Hristos 
Dumnezeu, fie ca Odegitria 
- călăuză spre Hristos, fie ca 
Oranta - rugătoare pentru 
lume, fie ca Protectoare 
(Pokrov) - cu mantia ce 
acoperă și protejează

f--------------------
(Urmare din pag. 1) 

servicii. Așa s-a întâmplat în 
multe orașe din țară, inclusiv 
în municipiul Deva, unde 
numărul revoluționarilor a 
ajuns la mai multe zeci.

Și cum întotdeauna de la 
ciolan apare hârâiala, între 
organizațiile de revoluționari, 
între indivizi au apărut șicane, 
neînțelegeri, suspiciuni, 
transformate - în dispute 
acerbe, unii imputându-le 
altora statutul de revoluționar, 
acuzându-se reciproc pentru 
știrbirea imaginii adevăraților 
revoluționari sau pentru că, 
ajungând în funcții importante 
și cu sacii plini, au abandonat 
spiritul de revoluționar și lupta 
pentru împlinirea năzuințelor 
la care au visat în urmă cu 10 
ani.

Asemenea puncte de

și neliniștit (r) 11.00 Doctor 
în Alaska (s) 11.45 Melrose 
Place (s) 12.00 Adevărul 
gol-golut (s) 13.00 Știrile 
PRO TV 13.10 Babylon 5 (r)
13.45 Ani de liceu (s, ep. 3)
14.30 The Wonder Years (s, 
ep. 3) 15.10 Aripile pasiunii 
(s) 16.00 Tânăr și neliniștit 
(s) 17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 3)
18.30 Inimă de țigancă (s, 
ep. 91)19.30 Știrile PRO TV
20.30 Police Academy 2 (co 
SUA 1985) 22.25 Știrile 
PRO TV

ACASĂ
7.00-12.00 Filme și 

seriale (reluări) 13.15 Maria 
(s) 14.00 Viața lui El Greco 
(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. 
59) 22.10 Milady (s) 23.00 
Batman (f.fant. SUA 1966) 

omenirea, fie ca 
Glikofilussa - cu obrazul 
lipit de al dumnezeiescului 
Prunc.

Sfintele icoane ne-o 
prezintă așa pentru că ea 
este Speranța, pro
tectoarea, ajutătoarea și 
mijlocitoarea tuturor 
creștinilor. Prezența sa în 
spiritualitatea noastră ne 
dă credința în posibilitatea 
de a fi îndumnezeiți și ne 
ajută să aflăm sensul vieții 
ca iubire și comuniune în 
iubire.

Această credință ne 
îndeamnă să o privim ca o 
mamă, model și ajutătoare, 
să o lăudăm și să o 
preamărim neîncetat 
zicând: “Ceea ce ești 
creștinilor ocrotitoare 
neînfruntată și mijloci
toarea stăruitoare către 
Dumnezeu, să nu treci cu 
vederea glasurile noastre 
rugătoare și să aperi 
pururea pe cei ce te 
cinstesc cu evlavie.” 

Revoluționarii vor
r

funcții publice
vedere, multe altele care le 
marchează existența și viața 
țării, acuzații dure la adresa 
puterii de azi din România au 
fost aduse cu insistență în 
atenția Conferinței Naționale a 
Uniunii Organizațiilor Revolu
ționarilor din Decembrie, ținută 
la Cugir, la sfârșitul lunii 
august a.c. Pentru a-și susține 
cu mai mult succes interesele, 
revoluționarii s-au constituit în 
formațiuni politice. între 
acestea se numără și Partidul 
Forțelor Democrate '89, al 
cărui președinte este Dorin 
Lazăr Maior, în același timp și 
președinte al UNORD și mare 
om de afaceri în județul Brașov.

PRIMA TV
9.00 Dimineața cu 

PRIMA 13.00 Nadine 
Show 14.00 Karaoke Show 
(r) 15.00 Viața în direct 
16.00 Telenovelă (s) 17.00 
Nadine Show 18.00 Știri 
19.00 Tiberiu & Tibanu
19.15 Karaoke Show
20.15 Comisarul Rex (s) 
21.00 Film serial 22.00 
Tiberiu & Tibanu

HBG>
10.00 Politicianul 

(dramă SUA 1998) 11.45 
Bătăușul (co. SUA 1996)
13.15 Franklin (s) 13.45
Fiul cel bun (thriller SUA 
’93) 15.15 Flash (dramă 
SUA 1998) 16.45
Războinicii stelari (s)
17.15 Jurat de profesie 
(co SUA 1995) 18.45 
Asasinul din rețea (horror 
SUA 1993) 20.30 Tom și 
Huck (f.a. SUA ’97) 22.00 
Lexx (s) 22.45 Batman și 
Robin (s. SF SUA’97) 0.45 
între două lumi (f. SF SUZ> 
’97)

Nobilele vinuri 
franțuzești 

provin dintr-un 
soi mediocru 

de viță
Celebrele vinuri franțuzești 

Chardonnay, Gamay și Aligote 
provin dintr-un soi de viță 
mediocru, care nu se mai 
cultivă în prezent, arată o 
analiză genetică publicată în 
revista americană Science, 
citată de AFP.

Studiul a fost realizat de o 
echipă franco-americană pe 
300 de varietăți de vinuri și 
demonstrează pentru prima 
dată ceea ce botaniștii bănuiau 
demult: nobilele vinuri
franțuzești au o origine plebee. 
“Tatăl" lor este Pinot, soi 
prestigios foarte răspândit în 
regiunile Champagne și 
Burgogne, dar “mama" 
neașteptată este Gouais alb, 
varietate veche, a cărei 
cultivare este interzisă în 
prezent în Franța, din cauza 
mediocrității sale. Acest soi 
provine, se pare, din Europa 
Centrală. Potrivit specialiștilor, 
hibridizarea a avut loc demult, 
în epoca romană, prin 
polenizare naturală.

Nemulțumiți profund de 
starea țării după 10 ani de la 
evenimentele din decembrie 
1989 - ca de altfel majoritatea 
românilor -, de neputința 
guvernanților de a redresa 
situația și a da măcar 
speranța pentru împlinirea 
năzuințelor de atunci ale 
națiunii, membrii UNORD au 
decis să se implice mai 
dinamic în viața politică și să 
se prezinte cu liste proprii de 
candidați la viitoarele alegeri 
locale penfru funcții de 
consilieri, primari și 
viceprimari. De ce nu și mai 
mult... Săracă țară. Ce viitor 
te mai așteaptă.

TELE 7 ABC
(canal 34 UHF)

9.00 Știrile locale (r)
9.15 Deva Mix (r) 10.30 
Dintre sute de ziare (r) 11.15 
Cutia Pandorei (r) 15.15 
Post meridian 17.30 La 
izvorul dorului 18.05 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 Reporter Tele 7 0.00 
Știrile locale 0.20 Ora H - 
emisiune de confesiuni

PRO TV - DEVA
06.15-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 
-10.00 “Bună dimineața, PRO 
TV e al tău!" (coproducție cu 
stațiile locale) 10.00-10.45 
Program comercial PRO TV 
Deva 17.00-17.30 Știrile PRO 
TV (coproducție) 22.15-
22.30 Știri locale

Redacția nu-și asumă 
modificările ulterioare 
intervenite în programele 
posturilor TV.

Miercuri,
8 septembrie

O BERBEC
Doamnele sunt foarte active 

în aceste zile. Aveți idei, vă 
pricepeți la tertipuri care-l fac 
pe iubit să stea lângă dv. Nu 
încercați să-l faceți gelos.

O TAUR
Surprize pentru cei mai tineri. 

Principala grijă este școala. 
Intrați ușor în conflict cu colegii 
și cu rudele.

3 GEMENI
Zi liniștită, fără evenimente 

deosebite. Cei care au profesii 
legate de comunicarea cu 
oamenii sunt avantajați. Deveniți 
mai tolerant cu alții, ceea ce 
este bine.

O RAC
Cei din iulie sunt plini de 

energie, dar pentru cei născuți 
în iunie ziua va fi dificilă. Veți fi 
încăpățânați, greu de manevrat, 
nu ascultați de alții. Atenție la 
trafic, dacă conduceți.

O LEU
Sunteți activ și harnic, nici un 

efort nu vi se pare prea mare 
pentru a vă îndeplini obligațiile. 
Superiorii dv vor aprecia 
aceasta.

O FECIOARĂ
Adaptați-vă garderoba la 

răcoarea dimineții. Preocupați- 
vă de sănătate, pentru a ocoli 
bolile. Seara veți fi la un chef și 
veți chema un taxi, după mai 
multe beri.

O BALANȚĂ
1

Poveștile de dragoste nu se 
termină niciodată. S-ar putea 
să aveți o continuare plăcută a 
unui capitol considerat îhcheiat. 
Acordați atenție ținutei dv!

O SCORPION
Doamnelor din Scorpion, 

toate le merg din plin. Dacă 
aveți de gând să călătoriți, nu 
ezitați. Banii nu vă vin în ritmul în 
care ați sperat, dar nu vă puteți 
plânge.

O SĂGETĂTOR
Zi excelentă pentru cei tineri. 

Pot surveni modificări pozitive 
în plan financiar. Se pot ivi 
neplăceri în sfera vieții 
particulare. Vă veți simți 
decepționat de acțiunile unor 
apropiați inimii dv.

O CAPRICORN
O zi tulbure, discuții cu 

colegii și cu șefii. Dacă ați 
greșit, este bine să 
recunoașteți. Vă preocupă 
ideea de a investi banii într-o 
afacere. Nu-i cazul să luați 
acum decizii

O VĂRSĂTOR
Doamnele vor avea o zi 

capricioasă. Aveți grijă să 
păstrați calea cea dreaptă, 
să nu intrați în conflict cu 
legea! Perioada nu e 
favorabilă aventurilor, 
flirturilor căci se pot termina 
prost.

3 PEȘTI
Azi sunteți mai echilibrați, mai 

înțelepți. Va crește interesul dv 
pentru religie și reflecțiile 
filosofice, îi veți proteja pe cei 
care vă cer sprijin.

\_____________ s
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| Azi, un ultim si greu

(examen ai tricolorilor 
pentru admiterea ia

| EURQ-2000

ROMÂNIA-

Conferință de
I

presa
9

WADO RYU
Handbal feminin

Arbitraj de pomină

PORTUGALIA
Nici nu s-au stins ecourile 

după senzaționala partidă a 
tricolorilor noștri, în frunte cu 
Gică Hagi, la Bratislava, că 
astă seară reprezentativa Ro
mâniei se va confrunta cu ad
versarul cel mai puternic din 
grupa a VÎI-a a preliminariilor, 
Portugalia. Meciul se anunță a 
fi viu disputat. Purtughezii, 
după neașteptatul insucces în 
fața Azerbaidjanului și victoria 
la scor a românilor în Slova
cia, au cedat primul loc în 
grupa a VII-a tricolorilor ce îl 
pot menține și dacă termină 
meciul de astă seară cu un 
scor egal. E de la sine înțeles 
că ai noștri vor aborda partida 
cu gândul doar la victorie. 
Meciul bun făcut la Bratislava, 
victoria la un scor categoric, 
forma bună a majorității com- 
ponenților reprezentativei 
noastre, a conducătorului de 
joc și căpitanului echipei, 
Gică Hagi, au ridicat moralul 
tricolorilor și așteaptă cu mare 
încredere partida de pe stadi
onul Ghencea. Românii trebu
ie să confirme aprecierile mai 
mult decât măgulitoare după 
victoria de la Bratislava. 
France Presse: “România i-a 
desființat pe slovaci, preluând 
șefia”. Reuters sublinia: “... 
naționala lui Pițurcă a eliminat 
Slovacia din cursă, obținând o 
victorie la pas”. La Gazetta 
dello Sport: “Hagi și Ilie au 
făcut legea la Bratislava”. Sunt 
numai câteva dintre aprecierile 
la adresa tricolorilor.

Sigur, portughezii au o mare 
ambiție și declară că vor învinge 
la București, pentru a spăla ru
șinea după meciul cu azerii, și să- 
și ia revanșa după înfrângerea 
suferită în fața românilor (cu l -0) 
în primul meci din turul grupei. 
Care va fi replica tricolorilor? 
Vom vedea pe micul ecran de la 
ora 21,00, pe TVR1.

C. SABINJ

★Cunoscutul antrenor Costică Rădu
lescu laudă pe Corvinul, remarcându-l 
îndeosebi pe Rahoveanu.

★Tehnicianul hunedorenilor, Victor 
Roșea, a insistat asupra preocupării ce 
există pentru îmbunătățirea jocului.

Costică Rădulescu (U.M.Timișoara) și- 
a început intervenția sa apreciind jocul 
echipei hunedorene, ce a dovedit perso
nalitate, jucând bine atât faza de apărare 
cât și de atac, demonstrând că a câștigat 
o experiență bogată în anii în care a activat 
în Diviziile A și B, apreciind eficiența îna
intașilor, “ceea ce pe noi ne-a costat astăzi 
foarte mult". La noi s-a văzut lipsa de 
experiență. Sunt mulți jucători în echipa 
noastră tineri, promovați de la juniori și 
Divizia C. Doar 2-3 jucători mai sunt în 
•formație care au jucat în Divizia B. M-a 
surprins Vasko, a avut 3 ocazii față în față 
doar cu inspiratul Rahoveanu și n-a reușit 
să marcheze nici un gol. “Așa cum amin
team adineaori, portarul Rahoveanu este 
un portar foarte valoros, fiind un portar de 
viitor, deși tânăr, posedă experiență, are 
sânge rece, nu se pierde în fața adver
sarului. Apărarea noastră a fost în unele 
faze visătoare, iar la finalizare, au fost niște 
copii anonimi.” După ce a felicitat pe Cor- 
vinul pentru victorie și a răspuns la între
bările reporterilor, a urmat să-și prezinte 
aprecierile asupra jocului de sâmbătă, 
Victor Roșea a subliniat preocuparea ce 
există în cadrul programului de pregătire, 
antrenamente și jocuri amicale privind 
îmbunătățirea jocului echipei sale. “Și 
pentru meciul cu UMT, au pus mare ac
cent pe buna organizare a jocului și chiar 
în condițiile că am abordat acest meci cu 
noua promovată, dar capabilă de surprize 
și în deplasare, fără doi titulari și în formă 
bună sportivă - Mitrică și Marincău - am 
reușit să ne impunem tactica: am cedat 
deliberat 30-40 de metri din terenul oas
peților, pentru a ne crea spații de con
traatac și să surprindem apărarea cam 
lentă și greoaie a timișorenilor, spații care 
au fost fructificate foarte bine, prin acțiuni 
individuale și prin câteva combinații ra
pide, de efect. Așa se face că pe lângă 
cele 4 goluri înscrise în prima repriză, în 
partea a doua a meciului și băieții mei au 
ratat câteva ocazii mari - o dată Pavel 
singur cu portarul și o dată Mocioi - în fața 
porții goale".

V. Roșea a mai remarcat progresele 
care se fac privind cultivarea în rândurile 
hunedorenilor a mentalității de învingător, 
ce trebuie să caracterizeze pe fiecare 
jucător la o echipă ce se află între fruntașii 
clasamentului Diviziei B.

f----------- - ------ ---- ----------- x

ROM AN/A
în data de 29.08.1999, Uniunea Wado 

Ryu România, cu sediul la Cluj, a orga
nizat la Orăștie competiția de karate 
“Cupa Verii ’99", ce a urmat taberei de 
vară de la Geoagiu Băi. Competiția a fost 
găzduită, prin amabilitatea dlui lordă- 
chescu Nicolae, în sala clubului Dacicus 
Orăștie.

Vă prezentăm mai jos punctul de ve
dere oficial al organizației noastre, privitor 
la acest eveniment sportiv.

Competiția s-a desfășurat după pro
gramul stabilit anterior, datorită punctu
alității, seriozității și promptitudinii de care 
au dat dovadă gazdele noastre, clubul 
Dacicus, personal dl lordăchescu Nicolae.

Sportivilor din uniunea noastră li s-a 
alăturat o parte a sportivilor clubului Daci
cus. în urma întrecerii sportive desfășurate 
pe parcursul întregii zile și a locurilor I, II și 
III, cucerite de acești sportivi, a compor
tării generale, trebuie să remarcăm ni
velul foarte bun de pregătire atât fizic cât 
și psihic al acestora. E un fapt constatat 
de antrenorii uniunii noastre că sportivii 
clubului Dacicus, prezenți la competiția 
din 29.08.1999, au dovedit că practică 
karate-ul competițional la un înalt nivel de 
înțelegere și pătrundere a Artelor Marțiale, 
în acest sens dorim să ne exprimăm res
pectul și aprecierea noastră pentru com
petența, seriozitatea și calitatea cu care se 
desfășoară pregătirea sportivilor clubului 
Dacicus Orăștie.

Colaborarea cu antrenorul clubului 
Dacicus Orăștie, dl lordăchescu Nicolae, 
a fost deosebit de bună și fructuoasă, 
seriozitatea, modul deschis de tratare a 
problemelor, dorința de colaborare spor
tivă, demonstrându-ne că am avut șansa 
să întâlnim un om de calitate. Compor
tarea excelentă pe tot parcursul compe
tiției, promptitudinea dovedită, intervenția 
pozitivă și eficace în momentele încordate 
(inerente unei competiții karate) ne 
obligă să adresăm dlui antrenor lordă
chescu Nicolae mulțumirile și recunoș
tința noastră, alături de felicitările noastre 
pentru modul de organizare a activității la 
clubul Dacicus Orăștie.

Conducerea uniunii noastre dorește 
să aducă pe această cale mulțumiri deo
sebite clubului Dacicus Orăștie și tuturor 
localnicilor care printr-o comportare civi
lizată și matură au contribuit la desfă
șurarea în foarte bune condiții a com
petiției organizate de uniunea noastră.

președinte U.W.R. România 
conf. dr. ing. Liviu Crișan

(/divizia 8i DIVIZIA Db,___________■■■■■
Rezultatele etapei: Petrolul Voinești - 

Tractorul Bv. 1-0; Poiana Câmpina - Unirea 
Focșani 1-0; Precizia Săcele - Dacia Pitești 1-1; 
Metrom Bv. - Juventus Buc. 3-0; Sportul Stud. - 
Callatis Mangalia 1-0; Laminorul Roman-Gloria 
Buzău 2-0; Chindia Târgoviște - Foresta 
Fălticeni 0-1; Midia Năvodari - Dunărea Galați 
4-2; Cimentul Fieni - Politehnica lași 1-0.

CLASAMENTUL

Rezultatele etapei a 5-a din 5 septem
brie: Dacia Orăștie - CFR Marmosim Si- 
meria 2-2; Constr. Hunedoara - Min. Ani- 
noasa 4-0; Min. Bărbăteni - Casino Ilia 2-1; 
Min. Poiana Ruscă - Victoria Călan 0-3; 
Retezatul Hațeg - Metalul Crișcior 5-0; Vic
toria Dobra - Paroșeni Vulcan (nedisputat) 
0-3; Univ. Petroșani - CIF Aliman Brad 2-0.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Dacia Pitești - Midia N.;
Callatis - Precizia; "Poli” lași - Sportul Stud.;
Juventus - Un. Focșani; Gl Buzău - Metrom Bv.;
Dun. Galați - Laminorul; Tractorul Bv. - Chindia;
Foresta S - Cimentul F.; Petr. Moinești - Poiana 

Si ......... ..

1. Laminorul R. 6 4 2 0 11-3 14
2. Sportul Stud. 6 4 1 1 13-5 13
3. Foresta Suc. 6 4 1 1 10-4 13
4. Midia Năvodari 6 4 0 2 15-6 12
5. Dacia Pitești 6 3 3 0 9-6 12
6. Callatis Mang. 6 3 1 2 9-6 10
7-8. Cimentul Fieni 6 3 1 2 7-4 10

Metrom Brașov 6 3 1 2 7-4 10
9. Unirea Focșani 6 3 1 2 7-5 10
10. Dunărea Galați 6 3 0 3 7-12 9
11. Tractorul Buc. 6 2 1 3 8-8 7
12. Juventus Buc. 6 2 1 3 2-9 7
13. Poiana Câmpina 6 2 0 4 7-12 6
14. Petr. Moinești 6 2 0 4 4-10 6
15. Precizia Săcele 6 1 2 3 6-7 5
16. “Poli” lași 6 1 1 4 6-10 4
17. Chindia Târg. 6 1 0 5 4-10 3
18. Gloria Buzău 6 1 0 5 4-15 3

1. Victoria Călan 5 5 0 0 17-2 15
2. CFR Marm. Sim. 5 4 1 0 21-7 13
3. FC Par. Vulcan 5 4 0 1 17-6 12
4. Retezatul Hațeg 5 3 1 1 24-6 10
5. Min. Bărbăteni 5 3 0 2 12-13 9
6. Casino Ilia 5 2 2 1 16-8 8
7. Const. Huned. 5 2 1 2 10-6 7
8. Univ. Petroșani 5 2 0 3 9-13 6
9. Min. Aninoasa 5 2 0 3 7-12 6
10. Min. Poi. Ruscă 5 2 0 3 615 6
11. CIF Alim. Brad 5 1 0 4 7-18 3
12. Met. Crișcior 5 1 0 4 5-21 3
13. FC Dacia Or. 5 0 2 3 10-14 2
14. Victoria Dobra 5 0 0 5 5-25 0

Etapa viitoare din 12 septembrie:
Min. Aninoasa - Dacia Orăștie; Casino Ilia 
- Constr. Hunedoara; Victoria Călan - 
Min. Bărbăteni; Met. Crișcior - Min. Poiana 
Ruscă; Paroșeni-Vulcan - Retezatul Ha
țeg; CIF Aliman Brad - Victoria Dobra; 
CFR Marmosim Simeria - Univ. 
Petroșani.

Fibrex Săvinești - Universitatea 
Remin Deva 24-23 (13-12)

în cadrul etapei a ll-a a Campionatului ligii naționale la 
handbal feminin, echipa Univ. Remin Deva a primit replica echipei 
Fibrex Săvinești.

După un joc excelent prestat de handbalistele devence, doar 
15 secunde au lipsit ca “U" Remin să obțină un meritat scor egal. 
Dovedindu-se foarte ambițioase, devencele au condus cea mai 
mare parte a meciului, chiar dacă opoziția celor doi arbitri din 
București, Dinu Sorin și Din Constantin, a fost vizibilă.

în repriza întâi, gazdele au beneficiat de superioritate numerică 
preț de 10 min., iar echipa deveană, de doar 2 min. Aceeași repriză 
a adus gazdelor șase lovituri de la 7 m, acordate cu mare ușurință 
de arbitrii bucureșteni. Trecând peste momentele neplăcute și 
nedrepte, “U" Remin Deva s-a mobilizat mai cu seamă în jocul de 
apărare și, pe fondul unei bune discipline tactice în atac, conducea 
în min. 27 cu 12-11. La un așa scor a urmat o lovitură de la 7 m, iar 
Fibrex Săvinești înscrie un gol din semicerc, aducând egalul 12-12.

Echipa deveană a dominat clar și în repriza a doua, însă 
când speranța egalării s-a întrezărit, “cavalerii" au luat două 
decizii bazate doar pe imaginație. Astfel, în min. 52, la scorul de 
22-21, se fluieră un fault în atac, în loc de aruncare de la 7 m 
pentru echipa deveană, iar la scorul de 23-23 anulează ur. gol 
valabil jucătoarei Codruța Zavragiu. în ultimele 15 minute de joc, 
pe fondul neatenției handbalistelor devence, jucătoarea Camelia 
Tătaru, cu un șut prin surprindere, marchează golul victoriei 24- 
23, după care “U" Remin beneficiază de o lovitură directă însă 
nefructificată. De remarcat excelenta prestație în acest meci a 
portarilor Claudia Cetățeanu (a apărat două lovituri de la 7 m) și 
Simona Bistriceanu (a apărat o lovitură de la 7 m).

Chiar daăd publicul din Piatra Neamț și-a încurajat echipa 
favorită, la sfârșitul jocului echipa “U” Remin a fost aplaudată la 
scenă deschisă, sportivele devence fiind încurajate de către dir. 
tehnic prof. Ion Mătăsaru și antrenor prof. Marcel Șerban, cât și 
de președintele secției prezent la joc, ing. Gh. Crișan.

Marcatoare: Melinda Toth 7, Georgeta Dascălu, Simona Bozan 
câte 4, Cristina Cîrnu, Laura Crăciun, câte 3, Codruța Zavragiu 2 
goluri.

Cristina CfNDA

Rezultatele etapei a ll-a: Fibrexă Săvinești - “U" Remin 
Deva 24-23; Oltchim Rm. Vâlcea - CSM XXI lași 38-24; Rapid Buc. 
- Rulmentul Bv. 33-24; Sidex Galați - Ciserom Sebeș 30-27; 
Dorobațul Ploiești - Hidrotehnica C-ța 22-29; Silcotub Zalău - 
Ursus Cluj - amânat.

CLASAMENTUL

(* nu au jucat, deoarece echipa Silcotub Zalău se află într-un 
turneu în Spania)

Etapa viitoare: (18 septembrie 1999): Rulmentul Brașov - 
Dorobanțul Lubrifin Ploiești; “U” Ursus Cluj - Oțelul Sidex Galați; 
Hidrotehnica Constanța - Oltchim Rm. Vâlcea; Ciserom Sebeș - 
Fibrex Săvinești; CSM XXI lași - Silcotub Zalău; “U” Remin Deva - 
Rapid CFR

1. SIDEX GALAȚI 2 2 0 0 59:51 6
2. “U" Remin Deva 2 1 0 1 48:39 4
3. Oltchim Rm. Vâlcea 1 1 0 1 38:24 3
4. Rapid CFR Buc. 1 1 0 0 33:24 3
5. Hidrotehnica C-ța 1 1 0 0 29:22 3
6. Fibrex Săvinești 1 1 0 0 24:23 3
7. Dorobanțul Ploiești 2 0 0 2 37:54 2
8. CSM XXI lași 2 0 0 2 48:67 2
9. Cise om Sebeș 1 0 0 1 27:30 1
10. Rulmentul Bv. 1 0 0 1 24:33 1
11. Silcotub Zalău *

12. “U” Ursus Cluj *

...... *

JUNIORI "C"
VALEA MUREȘULUI

CLASAMENTUL
1. Sim. Tehno Sporting
2. Aurul Brad
3. Datia Orăștie
4. Minerul Certej
5. Starting Deva
6. CIF Aliman Brad
7. Corvinul Huned.
8. CSS Hunedoara
9. Cetate Deva
10. Viitorul Orăștie

2 2 0 0 12-2 6
2 2 0 0 9-1 6
21016-43
21015-33
21015-53
21014-43
21014-73 

21012-63 

2 0 0 2 1-7 0 
2 0 0 22-11 0

Etapa viitoare, 11 septembrie 1999:
Viitorul Orăștie - ASA Aurul Brad 

CIF Aliman Brad - Minerul Certej 

Starting Deva - CSS Hunedoara 

Tehno Sporting - Cetate Deva 

Corvinul Hunedoara - Dacia Orăștie

r .... ~.........~..... '>

De la Comisia 
competiții a A»SX

1. Jucătorul Farcaș Adrian de la Aso
ciația Sportivă Minerul Aninoasa a fost 
suspendat o etapă pentru fault dur asupra 
adversarului și amendat cu 50.000 de lei.

2. Căldărari Cristian, de la Asociația 
Sportivă Minerul Aninoasa, a fost sus
pendat o etapă pentru cumul de carto
nașe galbene.

3. La jocul de seniori Dacia Orăștie - 
Constructorul Hunedoara, portarul echipei 
Constructorul a adus insulte grave arbi
trului Gavrilă Valentin, pentru care i s-a 
arătat cartonașul roșu. El a fost suspendat 
4 etape din activitatea competițională și 
amendat cu 100.000 de lei.

4. Pentru comportare necuviincioasă 
față de adversar, Iga Gabriel de la Met. 
Crișcior a fost suspendat două etape și 
amendat cu 50.000 de lei.

Jocul de juniori Metalul Crișcior - Vic
toria Dobra se reprogramează - joi, 
09.09.1999, ora 16.00, pe terenul Metalul 
Crișcior din Brad.

La jocul de juniori disputat în data de 
19.08.1999, dintre echipele Retezatul Hațeg 
- Casino Ilia, antrenorul Biriș Mirel, pe par
cursul jocului a avut o comportare necuviin
cioasă față de arbitrul jocului, fapt pentru care 
a fost eliminat din teren, iar comisia l-a sus
pendat 3 etape ș> amendat cu 50.000 de ier
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Adaptare la cerințele și exigențele prezentului
noastre. Având mai puține 
lucrări în activitatea de bază, 
ne-am reprofilat și pe alte 
genuri de lucrări de construcții 
și montaje, inclusiv în 
domeniul edilitar-
gospodăresc, al locuințelor 
etc.

Privatizare prin
Sigla nu-i deconspiră în 

nici un fel obiectul activității, 
cum se întâmplă cu foarte 
multe firme. Se numește 
simplu Cartel Bau. Este 
societate comercială pe 
acțiuni cu capital privat și are 
sediul în municipiul Cluj- 
Napoca. Profilul activității 
sale a fost construcții și 
montaje miniere. A avut și are 
o filială în Deva. Directorul 
acesteia, din Deva, a rămas 
mai vechea mea cunoștință, 
Victor Pascu. Bărbat dinamic 
și volubil, competent 
manager și consecvent 
susținător al fotbalului 
devean, inginerul Victor 
Pascu vorbește cu greu și cu 
modestie despre eforturile și 
rezultatele colectivului pe 
care îl conduce.

- Nu ne prea place să 
ieșim în față prin presă, ci 
prin munca noastră, prin ceea 
ce facem. Și pot spune că am 
realizat multe lucruri bune în 
județ în privința construcțiilor 
și montajelor miniere. Și 
înainte de 1989 și după. Sigur 
că scăderea considerabilă a 
producției și a investițiilor din 
minerit, procesul masiv de 
restructurare din ultima 
perioadă s-au repercutat 
negativ și asupra firmei

— 9
executăm cu mijloace proprii 
transportul minereului din 
cariera Coranda la uzina de 
preparare din Certej. Și la 
Brad transportăm minereul, 
extras de la-sectorul Dealul 
Fetii la preparația din Crișcior.

La Filiala Deva a SC Cartel Bau SA
• Colectiv robust, dotare tehnică adecvată, 
bună conlucrare cu partenerii
• Diversificare, operativitate, calitate
• De la deschideri de mine la închideri 
de mine

Filiala Cartel Bau Deva, 
unitate privată, asemenea 
firmei-mamă, are un colectiv 
solid, profesionist, de circa 
110 persoane, dispune de o 
puternică dotare tehnico- 
materială și realizează lucrări 
și obiective de înaltă calitate și 
competitivitate. Și acum, baza 
preocupărilor sale o constituie 
tot mineritul, după cum 
menționează Victor Pascu. “La 
această oră montăm un nou 
funicular la uzina de preparare 
din Certej și reparăm capital 
altul vechi, spune 
interlocutorul. Tot aici

Avem multe lucrări de mai 
mică întindere la mină la 
Gurabarza, ca și la mina 
Bolcana din cadrul EM Vețel. 
Cum spuneam, executăm 
prestații și în alte domenii. La 
Simeria facem canalizări, la 
Brad reparăm sanatoriul, la 
Petroșani renovăm jude
cătoria, mai avem și alte 
obiective în lucru. Important 
este că ne înțelegem bine cu 
beneficiarii și colaboratorii 
noștri, deși unii ne achită cu 
întârziere contravaloarea 
serviciilor, știm că au și ei 
greutățile lor, după cum și noi 
le avem pe ale noastre".

Este și greu să răzbești 
prea mult azi, când banii sunt 
foarte puțini peste tot, când 
mineritul abia-și mai trage 
răsuflarea, iar instituțiile 
bugetare își primesc cu 
țărăita și bruma de bani pe 
care nu mai știu cpm s-o 
drămuiască.

- Cu mai mulți ani în 
urmă am lucrat la 
deschiderea minei Petrila- 
Sud din Valea Jiului. Ciudată 
coincidență, acum lucrăm la 
închiderea ei, spune, cu 
sentimente amestecate, 
inginerul Victor Pascu. 
Având și firma noastră ca 
subantreprenor, SC Sartex 
96 SA Deva a câștigat 
licitația pentru închiderea 
minei Petrila-Sud și de la 1 
septembrie a.c. am început 
această activitate. De 
asemenea, Cartel Bau Deva 
a câștigat licitația de 
închidere a carierei de sare 
de la Ocna Mureș, unde am 
demarat, de asemenea, 
lucrările specifice. Suntem 
dispuși să executăm și alte 
obiective în construcții, 
diverse, pentru că avem și 
cu cine și cu ce.

Succes, Cartel Bau!

acordul PSAL
Componentă prioritară a programului 

actualului Guvern, privatizarea societăților 
comerciale și a regiilor autonome (companiilor 

naționale) a făcut obiectul multor discuții și 
contracte cu organisme internaționale. în luna 
iunie a.c., Executivul a încheiat cu Banca Mondială 
acordul PSAL, în valoare de 300 de milioane de 
dolari, în cadrul căruia sunt stabilite principalele 
obiective în domeniul privatizării și restructurării 
societăților comerciale cu capital majoritar de stat.

Dinamic și perseverent cum îl știm, 
negociatorul român al acordului cu BM, ministrul

COMENTARIUL PAGINII

/.
La Baia de Criș 

funcționează o fabrică de 
mobilă, secție a 
Cooperativei meșteșu
gărești “Horia” din Brad. 
Zgomotul persistent al 
utilajelor aflate în lucru la 
ora documentării noastre 
acolo suna promițător, 
dând o impresie de 
vitalitate activității 
desfășurate în fabrică. La 
Baia de Criș se produce o 
paletă largă de elemente 
de mobilier, din gama 
paturi, scaune, biblioteci, 
cuiere, dulapuri. Nefiind 
vorba de repere de lux, 
piața căreia i se adresează ț

*

U

în timp ce stocurile 
unității sunt de 219 
milioane de lei. în fabrică 
lucrează 45 de 
cooperatori, număr 
considerat a fi puțin prea 
mare pentru cerințele 
actualului nivel al 
producției. “Disponi
bilizarea a 10 angajați ar fi 
un pas bun făcut în 
direcția unei însănătoșiri 
economice a fabricii. 
Cheltuielile s-ar încadra 
mai bine în venituri, iar cei 
rămași ar putea beneficia 
de o indexare de salariu 
care să-i stimuleze în 
lucru”, ne spune dl

Uniunea Europeană 
împrumută
Valea Jiului

“n

Mobilă pentru oameni 
săraci nu putem face"

Uniunea Europeană va acorda credite 
întreprinderilor mici și mijlocii din două mari zone 
miniere - Valea Jiului și Gorj, prin intermediul unor 
fonduri PHARE, pentru reconstrucția localităților de 
aici. Ajutorul este destinat proiectelor viabile care 
urmăresc crearea de locuri de muncă, dezvoltarea 
întreprinderilor mici și mijlocii.

Bugetul total al programului este de patru 
milioane de euro, din care 2,1 milioane vor fi alocate 
Văii Jiului, iar 1,9 milioane județului Gorj. IMM-urile 
pot beneficia de credite în valoare de până la 
500.000 de euro, 15 la sută din împrumut trebuind să 
fie suportat de către solicitant. Pentru unele 
proiecte o sumă de până la 25 la sută din creditul 
acordat de UE poate fi nerambursabilă. Dobânda 
împrumutului este de 6-6,5 la sută euro pe an, iar 
perioada de rambursare este de șase ani.

Transporturilor, Traian Băsescu, a prezentat cu 
câteva zile în urmă Guvernului o listă cu 64 de 
societăți care urmează a fi privatizate 
(restructurate) în următoarele două luni de zile, 
societăți incluse în amintitul program convenit cu 
Banca Mondială. De asemenea a fost înaintată și 
lista agenților preselectați care vor participa la 
acest proces.

Cele 64 de unități economice prevăzute a fi 
privatizate conform Proiectului de Dezvoltare 
instituțională a Sistemului Privat (PIBL) din cadrul 
Programului pentru Ajustare Structurală a 
Sectorului Privat (PSAL) au fost împărțite în cinci 
grupe. Pentru fiecare grupă și metodă de 
privatizare - prin intermediul băncilor de investiții 
ori prin intermediul agențiilor de privatizare, la 
pachet sau individual -, s-au depus câte 10-16 
oferte sau expresii de interes. Dintre acestea, o 
comisie de specialitate, alcătuită din experți de la 
Fondul Proprietății de Stat, Agenția Română de 
Dezvoltare și Unități de Management de Proiect, a 
ales în medie câte șase firme care vor concura 
pentru preluarea societăților în cauză. Acestora le- 
au fost predate așa-zisele caiete de sarcini, pe 
baza cărora vor participa la licitații, urmând ca 
peste o lună și jumătate să fie desemnați 
câștigătorii, pentru a putea trece la acțiunea 
efectivă de vânzare-cumpărare a societăților 
comerciale stabilite.

Este vorba de societăți mari, precum Tarom, 
Sidex Galați, Alro și Alprom Slatina, 
Hidromecanica și Tractorul Brașov, Electroputere 
Craiova, Antibiotice lași, Romvag Caracal. Pe lista 
întreprinderilor care urmează a fi restructurate sau 
lichidate se situează și SC Siderurgica SA 
Hunedoara, alături de Clujana Cluj, Roman Brașov, 
IUG Craiova, Nitramonia Făgăraș. Despre 
modalitățile concrete de restructurare, privatizare, 
lichidare a unor unități economice de asemenea 
dimensiune și forță economică vom afla la timpul 
potrivit, până la sârșitul acestui an.

( Pagină realizată de Dumitru GHEONEA, Adrian SĂLĂGEAN )

oferta secției de mobilă 
este cea a beneficiarilor 
cu venituri modeste.

“Mobilierul produs de 
noi este simplu și 
funcțional. Ne adresăm 
unui segment al pieței 
dominat de beneficiari cu 
venituri mijlocii spre mici, 
care pot plăti doar 
caracterul de necesitate a 
unui mobilier, nu și luxul 
acestuia. Cu toate 
acestea, cererea este în 
scădere, în lunile aprilie, 
mai și iunie fiind foarte 
modestă. Chiar dacă 
vindem ieftin, mobilă 
pentru oameni săraci nu 
putem face. Când din 
salariul pe o lună nu mai 
poți economisi nimic, nu e 
de mirare că rulajul unității 
este în descreștere”, 
precizează dl Ion Stanciu, 
șeful unității.

în luna august s-a înre
gistrat un oarecare reviri
ment, producția realizată 
fiind de 255 milioane de lei, 

<_________________ ______

Stanciu. Deși sunt cereri 
de disponibilizare “cu 
ordonanța”, ambiguitățile 
existente în legislație fac 
ca această posibilitate să 
nu apară încă. în luna 
august s-a realizat un 
profit de 22 de milioane 
de lei, total insuficient 
pentru a amorsa un 
proces de modernizare a 
fabricii. Din cele declarate 
de interlocutor, ultima 
dată s-au făcut investiții în 
modernizarea dotărilor 
fabricii în urmă cu 26 de 
ani.

“Dacă s-ar găsi bani 
pentru a ne echipa cu 
utilaje moderne, s-ar 
schimba automat și 
estetica mobilierului 
nostru, cu perspective 
ferme de lărgire a pieței. 
Cel mai necesar ar fi să 
ne dotăm cu un uscător 
de lemn”, a mai declarat 
dl Ion Stanciu.

Infomin Deva a realizat

- Deși desfășurăm și alte 
activități - cum ar fi comerțul 
cu tehnică de calcul și 
consumabile, cursuri de 
perfecționare în informatică, 
editarea de cărți și reviste -, 
cercetarea și proiectarea în 
domeniul automatizării 
proceselor tehnologice din 
minerit rămâne obiectivul de 
bază al preocupărilor noastre 
- sublinia deunăzi, într-o 
agreabilă discuție, dl loan 
Manea, directorul recentei 
privatizate SC Infomin SA 
Deva. Demersurile în aceste 
direcții ne-au permis 
dezvoltarea celorlalte, ne-au 
adus de curând o mare 
satisfacție.

' - Concret, despre ce este 
vorba, die director?

- Prin forțe proprii am 
conceput și realizat un utilaj

de dimensiuni foarte mici dar 
de o valoare deosebită 
privind telegestionarea 
energiei electrice la marii 
consumatori. A necesitat ceva 
timp și efort de gândire, însă 
a meritat. L-am experimentat 
cu rezultate foarte bune anul 
trecut la cariera Lupoaia din 
cadrul Companiei Naționale 
a Lignitului Oltenia. 
Rezultatul a fost spectaculos. 
S-a dovedit că în numai 48 de 
ore de utilizare a aparatului, 
unitatea își recuperează 
integral banii investiți în el. 
Din păcate, motive financiare 
de la respectiva unitate nu ne- 
au permis contractarea și 
punerea lui în funcțiune 
acolo. Am căutat și am găsit 
alți beneficiari care ar dori să 
lucreze cu acest aparat 
realizat de noi într-un

domeniu extrem de sensibil, 
de important - al urmăririi 
riguroase a consumului de 
energie electrică, al cărei preț 
a crescut considerabil în 
ultima vreme.

- Cine sunt fericiții lui 
utilizatori?

- Deocamdată am 
încheiat un contract cu SC 
Rempes SA Deva și am 
prezentat oferta, pentru o 
eventuală licitație, la CNCAF 
Minvest Deva, întrucât au 
realizat asemenea utilaje și 
alte firme din țară. Noi 
credem că al nostru este cel 
mai bun.

- Deci ați găsit firme cu 
mai mulți bani.

- Poate nu au bani mulți, 
însă folosirea acestui aparat 
le permite diminuarea 
considerabilă a consumului

de energie electrică, prin 
teleatenționarea 
permanentă asupra
utilajelor care funcționează 
în gol și consumă în zadar 
energie electrică, putându- 
se interveni operativ pentru 
înlăturarea cauzelor care 
generează asemenea situații. 
Și cum în minerit sunt multe 
astfel de agregate, mașini, 
instalații, în cariere și în 
subteran, utilizarea lui este 
deosebit de eficientă. Deja îl 
testăm la câteva unități din 
cadrul Minvest Deva. 
Sperăm să-l putem vinde cât 
mai multor beneficiari din 
acest sector. De fapt, tot noi 
îl montăm și îi asigurăm 
service-ul în timp. însă el 
este la fel de necesar în 
siderurgie, în chimie și 
petrochimie, în fabricile de 
ciment, în toate 
întreprinderile mari 
consumatoare de energie 
electrică. Deși sunt cam 
scumpe, pentru că și 
eficiența lor este deosebită, 
cererea de asemenea utilaje 
este foarte mare pe piață.



8 SEPTEMBRIE 1999 Cuvântul liber

Pentru copiii instituționatizați a fost înființat 

centrul «te recreere și 
agrement Baia de Criș
Noua strategie de restruc

turare, organizare și dezvoltare a 
sistemului județean de protecție a 
copilului (care stabilește obiec
tivele și direcțiile de acțiune în 
acest domeniu până în anul 
2001), prevede, printre altele, o 
serie de transformări la nivelul 
celor nouă centre de plasament 
(obiectivul central fiind scăderea 
numărului de copii instituțio
nalizați). în privința restructurării 
centrelor, Direcția Județeană 
pentru Protecția Drepturilor Co
pilului Hunedoara a avut în ve
dere posibilitatea reducerii unor 
posturi care nu se mai justifică în 
condițiile actuale (în special la 
categoria personal muncitor), în 
paralel cu dezvoltarea rețelei de 
asistenți matemali. în acest con
text, s-a hotărât ca în perioada 
anului în curs să fie închis Cen
trul de plasament Baia de Criș; 
inițial au fost reduse 6 posturi iar 
în etapa următoare s-a renunțat la 
48 de salariați, dintre care 30 au

fost disponibilizați, 11 au primit 
posturi în învățământ, 2 au fost 
transferați la Centrul de plasament 
din Brad iar 5 au fost preluați prin 
concurs la unitatea de aici.

Astfel a luat ființă, începând cu 
5 iulie a.c., Centrul de recreere și 
agrement Baia de Criș, singura 
unitate cu acest “profil” din județul 
nostru. Aici au fost găzduite pe 
parcursul vacanței de vară cinci 
serii a câte 60 de copii (însoțiți de 
personalul de îngrijire) din centrele 
de plasament hunedorene, după 
cum am aflat din discuția purtată 
cu dl Zenu Manațe, șeful centrului. 
Primind o asemenea destinație, pe 
lângă patrimoniul existent unitatea a 
fost reamenajată și dotată, în prin
cipal de către Direcția județeană, 
dar și prin sponsorizări, cu di
verse jocuri de curte, hinte, balan
soare, materiale sportive, o com
bină Phillips ș.a. “De asemenea, 
fiind situați într-o zonă de interes 
turistic - precizează dl Manațe - 
am reușit să facem deplasări cu

copiii la principalele obiective de 
acest fel - la Țebea, Brad, Crișan, 
Vața Băi, Peștera Urșilor, Băile 
Felix ș.a.; așa încât, per ansam
blu, copiii au avut permanent un 
program variat, deconectant și 
instructiv în același timp”.

în perspectiva dezvoltării 
și diversificării activității, la 
Centrul de recreere și agrement 
Baia de Criș sunt necesare în 
continuare lucrări de reabilitare 
pentru folosirea la capacitate 
maximă a celor 170 de locuri, 
extinderea gospodăriei anexe și, 
bineînțeles, dotările corespun
zătoare. Pentru că, odată expe
rimentat și “agreat” acest gen de 
activitate, scopul este ca în 
viitorul nu prea îndepărtat cât 
mai mulți copii care nu cunsoc 
căldura unui cămin adevărat să 
guste din plin, fie și numai 
pentru câteva zile, bucuriile 
jocului și ale vacanței...

Georgeta BÎRLA

Delaparticular 
tastat

Potrivit unor recente pre
cizări ale Ministerului Educa
ției Naționale, studenții și ab
solvenții universităților parti
culare cu specializări autori
zate sau acreditate pot urma 
o a doua specializare în ca
drul unei instituții de învăță
mânt superior de stat.

Tinerii din categoriile amin
tite pot deveni studenți la stat 
în urma promovării examenului 
de admitere pe care îl vor 
susține la specialitatea pentru 
care optează. Cei admiși își 
vor continua studiile pe locuri 
cu taxă ori pe cele subven
ționate de stat, în funcție de 
hotărârea senatului univer
sității care a organizat admi
terea. (G.B.)

/

/ 
/ 
/ 
/
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întrebare de 
copil

Versuri și grafică 
Lucian URSALEȘ

(fa gând șt-o poantă (a
<CV«Î> V
“Când li se spune tine

rilor adevărul curat care nu-i
deloc pe placul lor, și când în 
urmă, după ani de zile, ei în
cearcă toate acestea în mod 
dur pe propria lor piele, ei își 
închipuie atunci că (știința) 
aceasta le vine din propria lor 
țeastă; și afirmă că învăță
torul a fost un prost".

Goethe

D’ale elevilor
învățătorul ob

servă că unul dintre 
elevi e ocupat în 
afara lecției.

- Ce tot ștergi tu acolo cu 
guma?, îl întreabă învățătorul.

- Șterg nota, fiindcă ați 
spus să o corectez...

—

L MUSICBOX
Pentru a marca 20 de ani 

de la debutul grupului Blondie, 
la 01.11.1994 casa de discuri 
Chrysalis lansează culegerea 
intitulată “Platinum Collection” 
(47 piese). Concepută ca un 
Box Set aniversar culegerea 
este o trecere în revistă a tu
turor singlesurilor (atât din UK 
cât și din US), bootlegurilor 
(Once I Had A Love, Heart Of 
Glass și Out In The Streets co
ver după Shangri La's) și cele 
5 piese apărute pe un EP lan
sat înainte ca grupul să scoată 
vreun LP.

După apariția culegerii se 
părea că grupul se va reuni, 
într-un interviu Debbie Harry 
afirma că Blondie va scoate în 
curând un album de piese noi. 
Spre dezamăgirea fanilor gru
pul nu realizează albumul aș
teptat și de abia în 1998 apare 
culegerea “Atomic - The Very 
Best Of Blondie” ce figurează 
pe locul 12 în UK (20.07.1998). 
Pe culegere sunt incluse pie
sele: Atomic/ Heart Of Glass/
Sunday Giri/ Call Me/ The Tide 
Is High/ Dennis/ Dreaming/ 
Rapture/ Hanging On The

De ce e azi, de ce e mâine? \ 
De ce sunt oameni fără pâine? ? 
De ce curg arme-n loc de p/oaie? \ 
De ce dorim mereu războaie?

De ce e soare? Cum de-/ lună?
De ce iubim atâta ură?
De ce există nori și stele?
De ce zburăm până la ele?

De ce sunt eu? Dar tu?
De ce trăim și suntem vii?
De ce visăm, de ce dormim, 
De ce atâtea ne dorim?

De ce e cer, de ce-i Pământ?
De ce aceleași zile sunt?
De ce sunt luni, de ce sunt ani? \ 
De ce nu-s prieteni, ci dușmani?

De ce sunt lacrimi și durere? ,i 
De ce a noastră viață piere? \ 
De ce sunt motți, unde s-au dus?
De ce-ntrebări făr' de răspuns? \

\

\ 
\
\ 
\

împotriva “exportului” de tineri specialiști
Cazurile în care tineri specialiști români, 

odată afirmați cu diferite prilejuri și în străină
tate, rămân să studieze (mai ales în învăță
mântului superior) și să lucreze în țările res
pective sunt tot mai des întâlnite. Motivele 
invocate de ei se rezumă la șansele extrem de 
mici de a se realiza aici, pe măsura posibi
lităților și ambițiilor fiecăruia. în acest context, 
Ministerul Educației Naționale a conturat o 
anume strategie care să ducă la crearea unor 
condiții adecvate la nivelul structurilor univer
sitare și de cercetare românești, pentru ca 
tinerele inteligențe autohtone să-și poată folosi

și aplica cunoștințele în primul rând în avan
tajul României.

Astfel, începând cu acest an, Ministerul Edu
cației Naționale, în colaborare cu Banca Mondială, 
pregătește un program-pilot de testare a meca
nismelor prin care tinerii sunt încurajați să se 
întoarcă în țară. Se are în vedere, în acest sens, 
deschiderea de credite bancare preferențiale 
pentru programe de cercetare, pe care tinerii în 
cauză le vor putea administra singuri. De aseme
nea, se urmărește crearea cadrului legal pentru 
ocuparea unor posturi în ierarhia vieții academice, 
fără a se ține cont de vârsta specialistului. (G.B.)

In urmă cu o săptămână, a sunat clopoțelul pentru o nouă serie de boboci (cl.l) a, 
Școlii Gen. Nr.2 din Deva

f—:—:--------Imaginea tinerilor americani 
“jucându-se” mai în glumă, mai 
în serios, la școală ori pe 
stradă, cu un întreg arsenal de 
arme a devenit (ce-i drept, la 
noi cunoscută mai ales prin 
intermediul producțiilor cinema
tografice) una aproape fami
liară. Deși în ultimii ani statele 
americane au adoptat legi care

de elevi; asupra acestora s-au 
găsit revolvere (62 % din ca
zuri), carabine (7 %), grenade 
sau bombe. Mai mult de jumă
tate dintre aceștia (57 %) frec
ventau licee, 33 % școli gene
rale iar 10 % școli primare.

Față de anul școlar prece
dent, când au fost excluși din 
școlile americane 5 724 de

Tinerii...ca ia
americani

Foto: Traian MÂNU

L'w

au ca efect excluderea, cel 
puțin temporară, din școală a 
unui elev care poartă la el ar
me de foc în cadrul unei insti
tuții de învățământ, există încă 
tineri pe care o asemenea mă
sură nu-i sperie defel.

Conform unei statistici 
prezentată de ministerul ameri
can al educației (citat de AFP), 
în anul școlar 1997-1998 au 
fost exmatriculați din școlile de 
stat americane, pentru port de 
arme de foc, aproximativ 4000

elevi, s-a înregistrat în perioa
da menționată o scădere de 
31 %. Aceste cifre au fost pri
mite cu optimism de către 
secretarul educației, Richard 
Riley, care, apreciind că din ce 
în ce mai puțini tineri poartă 
arme de foc sau le aduc la 
școală, remarca: “Este o veste 
bună, asociată faptului că la 
scară națională violența în 
școli este în scădere”, conform 
unui studiu efectuat recent. 
(G.B.)

Telephone/ I’m Always Touched 
By Your Presence, Dear/ Island 
Of Lost Soul/ Picture This/ Union 
City Blue/ War Child/ Rip Her To 
Shreds/ In The Flesh/ One Way 
Or Another/ X - Offender/ I’m 
Gonna Love You Too și Fade 
Away And Radiate.

Când nimeni nu se mai aș
tepta la 8.02.1999 Blondie lan
sează singlelul Maria ce intră 
direct pe locul I în UK, asigu
rând grupului o revenire 
spectaculoasă. Peste o săptă
mână a fost relansată cule
gerea Atomic/Atomix - The 
Very Best Of Blondie ce atin
ge locul 14 în UK.

Int r-un amplu interviu 
acordat revistei WOM fiecare 
membru al grupului spune ce a 
făcut în cei 16 ani de absență. 
Chris Stein (49 de ani) a fondat 
în 1982 casa de discuri Animal 
Records, primul disc produs 
fiind “Miami" al lui Gun Club. 
Atunci l-a cunoscut pe Jeffrey 
Lee Pierce, care se va ocupa 
de fan cluburile grupului Blondie 
până când a murit (pe ultimul 
album Blondie îi dedică piesa 
Under The Gun). Din 1986 Stein

a fost producătorul lui Dâbby 
Harry (53 de ani). Acesta a avut 
cea mai intensă activitate, sco
țând 4 albume solo și jucând în 
numeroase filme. Clem Burke 
(44 de ani) a cântat alături de 
Steve Jones (Sex Pistols) în 
grupul Chequered Past. în 1984 
a fost invitat să cânte pe albu
mul White City al lui Pete Town- 
shed (The Who), apoi pe Re
venge al lui Bob Dylan. A mai 
colaborat cu Eurythmics. A for
mat grupul Dramarama. A cântat 
în turnee cu numeroși artiști și a 
compus muzică de film cu David 
Bowie. Recent el a intrat în cele
brul studio Abbey Road alături 
de Mark Owen (ex Take That) și 
producătorii Craig Leon și Dave 
Gregory (XTC) pentru a înre
gistra un album. Jimmy Distri (44 
de ani) a produs albumul War al 
grupului U2. Deși a fost invitat să 
cânte în grupul U2 de Adam 
Clayton, Jimmy a refuzat moti
vând că vrea să se ocupe de 
familie. A făcut remixuri pentru 
Prince și World Party.

La 22 februarie 1999 apare 
albumul No Exit care atinge locul 
3 în UK. Discul este produs de

Mike Chapman (Sweet, Suzi 
Quatro) și este un material ex
celent abordând toate grupu
rile muzicale care i-au adus 
faima lui Blondie (bubblegum 
rock, pop, punk, rap, disco) 
adaptate însă la noile cerințe 
ale pieței. Pe album figurează 
piesele: Screaming Skin/ 
Forgive And Forget/ Maria/ No 
Exit/ Double Take/ Nothing Is 
Real But The Girl/ Boom Boom 
In The Zoom Zoom Zoom 
Room/ Night Wind Sent/ Under 
The Gun/ Out In The Streets/ 
Happy Dog/ The Dream's Lost 
On Me/ Divine și Dig Up The 
Conjo.

Din album au fost extrase 
singlesurile No Exit (la care 
participă ca invitat Coolio) și 
Nothing Is Real But The Girl 
(No. 26 în UK la 07.06.1999). 
Grupul a plecat într-un turneu 
mondial promotional susținând 
concerte în Anglia (martie- 
aprilie), Franța (mai), Italia, 
Austria (iunie), Germania 
(iulie), urmând pe parcursul 
lunii august o serie de spec
tacole în America.

Horia SEBEȘAN

Alternativele școlii 
ucenicia

Prin Introducerea examenului de capacitate pe care 
elevii trebuie să-l susțină la absolvirea școlii generale se 
realizează deja o primă selecție în perspectiva conti
nuării cursurilor la diferite nivele de învățământ. Singura 
formă care nu ține seama de acest criteriu este școala 
de ucenici, la care, potrivit unui ordin al MEN, se poate 
înscrie orice elev de gimnaziu, cu sau fără certificat de 
capacitate.

După cum este prezentată în cuprinsul acestui ordin, 
ucenicia reprezintă un sistem de pregătire profesio
nală, în regim de gestiune și dezvoltare comunitară, 
care pregătește muncltorl-ucenlcl în ocupații sau me
serii tradiționale, ce derivă din prioritățile de dezvoltare 
economico-socială locală sau regională.

Școlile de ucenici sunt organizate în cadrul unităților de 
învățământ care au încheiat contract de cooperare cu 
agenți economici. Durata pregătirii este de la unu la trei ani, 
în funcție de complexitatea competențelor profesionale 
specifice ocupației, grupului de ocupații sau meseriei. 
Elevii au între 30 și 33 de ore de studiu pe săptămână șl 
între șase și opt săptămâni de practică pe an; disciplinele 
de studiu sunt Limba șl literatura română, Limba mo
dernă, Matematică, Educație civică, Educație antrepre- 
norială, Educație fizică, Orientare și consiliere vocațlonală, 
Informare șl consiliere privind cariera, Tehnologie șl 
aplicații, Tehnologia prelucrării informației.

Pregătirea elevilor se finalizează cu susținerea unei 
probe practice, a cărei metodologie va fi aprobată prlntr- 
un alt ordin emis de MEN. (G.B.)
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Neînțelegerile dintre consilieri conduc 
la un BUGET ÎN MARE SUFERINȚĂ 

V

Cu toate că au trecut mai bine de opt 
luni din acest an, bugetul local al 
Primăriei Brad se găsește într-o mare 
suferință. Intre cauzele subiective și 
obiective ale nerealizării acestuia decât 
într-un procent mic al bugetului local, 
primarul Bradului, dl Aurel Benea, ne-a 
precizat: “Până în prezent nu am reușit 
să organizăm serviciul de încasare a 
impozitelor de la populație, acesta fiind 
respins în ședințele Consiliului local de 
două ori, este principala cauză ce a 
determinat situația de față pe motiv că nu 
există fonduri pentru a plăti salariații 
acestui resort. Prin măsurile luate 
credem că nu vor mai exista probleme 
din luna septembrie pentru aprobarea 
înființării serviciului în cadrul ședinței 
Consiliului local. ”

Potrivit Ordonanței de Guvern, acest 
serviciu în cadrul Primăriei Brad trebuia 
înființat încă din toamna anului 1998, 
dar acest lucru nu s-a realizat, fie 
datorită fricțiunilor existente în cadrul 
consilierilor locali, fie dintre o parte și 
executivul Primăriei brădene, care în 
anumite perioade a condus la numeroase 
contradicții și nu în ultimul rând și a 
unor neconcordanțe la nivel central 
asupra înființării acestui serviciu de 
colectare a impozitelor și taxelor de la 
populație.

Primarul Aurel Benea speră că în

luna septembrie Consiliul local va aproba 
organigrama acestui serviciu și că situația 
în care se regăsește municipiul va fi 
depășită.

Până în prezent bugetul local a fost 
realizat în proporție de 60-65 la sută, iar 
ceea ce trebuie realizat la nivelul zonei 
ridică încă mari probleme. Drumurile sunt 
în mare suferință, fondurile pentru 
învățământ și cultură, energie termică și 
gospodărirea orașului sunt departe de 
adevăr, iar viața oamenilor se înrăutățește 
pe zi ce trece.

O mare problemă o reprezintă 
restanțele la subvențiile pentru energia 
termică care nu au fost plătite de stat - 
suma acestora se ridică la două miliarde de 
lei - până la trecerea acestora în atributul 
Consiliului local.

Lanțul slăbiciunilor continuă, în sensul 
că Primăria trebuie să plătească 
contravaloarea agentului termic SC 
Acvacalor SA, iar aceasta la rândul său 
mai departe. Trist este că din acest lanț al 
datoriilor cel care suferă este cetățeanul 
care nu de puține ori este corect în plata 
tuturor obligațiilor ce-i revin - fiscale, 
pentru agentul termic etc.

După toate prognozele existente 
situația este dramatică, din acest punct de 
vedere, iar furnizarea apei calde și a 
căldurii pentru iarnă sunt puse sub semnul 
întrebării.

Festival
folcloric

interjudețean
în perioada 10-12 

septembrie a.c. municipiul 
Brad va fi gazda celei de a 
cincea ediții a Festivalului 
concurs interjudețean 
“Felician Fărcașiu”, dedicat 
soliștilor vocali de muzică 
populară.

Festivalul de la Brad își 
propune descoperirea unor 
noi talente de muzică 
populară, promovarea 
valorilor autentice ale 
folclorului, precum și un 
omagiu personalității 
aceluia care a fost Felician 
Fărcașiu, omul și interpretul 
de neuitat al muzicii 
populare românești.

Manifestările populare 
debutează vineri de la ora 9 
la Casa de cultură unde se 
vor realiza primele repetiții 
cu orchestra, sâmbătă, 11 
septembrie, între orele 16- 
20 are loc spectacolul 
concurs, iar duminică, la 
Țebea se va desfășura gala 
laureaților.

r — — — — —--------------- 1

I Oportunități ■ 
în afaceri j
Reprezintă titlul unui ■ 
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I cadrul Programului de I 
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■ Muncă pentru municipiul 
! Brad. Pliantul a fost 
I tipărit într-o expresie 
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Statie de
f

benzină
mobilă

în centrul municiului 
Brad, în imediata vecinătate a 
Primăriei locale, în lunile 
septembrie - octombrie se va 
monta o stație PECO mobilă 
cu două produse - benzină 
premium și regular.

Potrivit celor spuse de 
către dl Nicolae Marcu, șeful 
depozitului PECO din Brad, 
această investiție care se 
realizează din fondurile 
PETROM SA va asigura o 
mai bună aprovizionare cu 
combustibil a brădenilor 
precum și eliminarea 
drumurilor de câțiva kilometri 
până la stațiile aflate la 
extremitățile municipiului.

,Z

Brădenii, despre municipiu și i/iața lor
Bradul - se cunoaște bine 

acest lucru - este puternic lovit 
- ca și celelalte localități ale 
județului - de această perioadă 
întunecată de tranziție ce nu 
numai că nu dă semne de 
epuizare, dimpotrivă se 
adâncește. Cele afirmate mai 
sus pot fi cuprinse și în cifre, 
dar mai interesant de relevat 
este să vedem ce ecou și stare 
provoacă fenomenul consem
nat mai sus în gândurile și 
sufletele oamenilor. Aceasta a 
fost tema anchetei ce am 
întreprins-o recent în 
municipiu, cu subiecți aleși pur 
și simplu la întâmplare.

I

I

Starea actuală a 
municipiului

Prima întrebare ce am 
adresat-o interlocutorilor noștri 
aceasta a fost.

loan Jurcă: Foarte grea. 
Bradul a trăit de-a lungul 
existenței sale pe seama 
mineritului. Extragerea aurului 
în zonă se întinde pe o 
distanță de peste 2000 de ani. 
în anii din urmă activitatea în 
subteran s-a redus foarte mult.

- Se restructurează.
- Dar oare restructurarea 

înseamnă - în viziunea 
guvernanților - lichidare,

,

TU

scoaterea în șomaj, aruncarea 
oamenilor drum?

- Dar ce înseamnă?
- Trebuia întâi create locuri 

de muncă și după aceea 
închise minele.

Are Bradul mulți 
șomeri?

- Foarte mulți. Unii și-au 
terminat milioanele primite la 
disponibilizare, au depășit 
perioada de șomaj și cea a 
ajutorului de sprijin și au ajuns, 
efectiv, în situația că nu au ce 
mânca.

- Ei, mulți mineri - sau 
foști - au pământ în satele din 
jur

- Au, dar sunt numeroși și
cei ce n-au nici o sursă de 
existență, au ajuns efectiv 
muritori de foame, să 
scormonească prin
tomberoanele de gunoi.

Vasile Jurcăneanu: E 
păcat, mare păcat, că se 
lichidează o meserie veche, 
scoaterea din pământ a aurului.

- Poate că nu mai este aur 
în pământ.

- Cum să nu fie. Recent, 
geologii au găsit noi zăcăminte.

- Atunci, poate, nu mai 
are țara nevoie de aur.

- Ba are și încă mare. Căci 
țara ce are aur este bogată. Or,

Tinerii și cartea
Dna Elena Pauliuc conduce 

librăria “Tineretului", cea mai 
importantă unitate de acest fel. Din 
discuția cu gestionara librăriei am 
reținut că se practică două moduri 
de aprovizionare.Unul este acela 
că marfa se aduce cu mijloace de 
transport ale “Bibliofor", completată 
cu sistemul de comandă ce se 
extinde din ce în ce mai mult.

- Ce cărți se cumpără?, am 
întrebat-o pe dna Elena.

- De dragoste, de aventuri. Dar 
să știți că vânzarea de carte scade 
mereu. Foarte mulți oameni au 
rămas fără lucru, iar cei ce au încă 
serviciu primesc salariile cu multă 
întârziere.

- Mai este Sandra Brown la 
modă?

- Nu. l-a trecut vremea.
- Și cărțile sunt extrem de 

scumpe.
- Așa este. Se cumpără mai 

ales cărți de specialitate, cu privire 
la calculatoare ș.a

- Vin tineri la librăria
“Tineretului"? •

- Mai puțini decât ne-am dori 
noi. Tineretul Bradului este 
debusolat. Nu are slujbe, nu știe ce 
vrea. Este dezamăgit de tot și de 
toate.

Flori și 
solicitudine

Oficiul poștal din Brad este 
cea mai frumoasă unitate de 
poștă din județ. Sala unde sunt 
primiți clienții este plină de flori. 
Pereții sunt ornați cu tablouri

România se prăbușește.

Cum s-a ajuns în 
această situație?

Vasile Jurcăneanu: 
Datorită incapacității celor ce 
conduc minele. Ei nu se ocupă 
de interesele minelor și 
minerilor, ci de propriile lor 
interese. Știți de ce s-a 
prăbușit mina Țebea?

â

ANCHETĂ 
PE STRADĂ
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- Nu știm.
- Fiindcă directorii și 

funcționarii înalți și-au făcut 
firme particulare care au 
sufocat mina. Și încă un lucru 
curios: minerii sunt scoși din 
muncă cu sutele, iar domnii de 
la birouri sunt bine mersi.

Un anonim: Eu am plecat 
din țară un număr de ani. Am 
lucrat - sunt constructor cu 
vechime - în Israel și 
Germania, unde am făcut 
treabă bună, am fost apreciat.

- V-ați întors în România.
- Da, și-mi vine să-mi dau 

palme pentru asta. Am găsit 
un oraș ce moare. Uitați-vă pe 

pictate și evident cu afișe și 
îndemnuri pentru utilizarea 
serviciilor poștale. Servirea se 
situează, de asemenea, la un 
înalt nivel. Oficiantele sunt 
serviabile, dovedesc solicitudine 
în relațiile cu clienții.

SC “CRIȘBUS” SA 
revine

La ora actuală autogara 
municipiului, recent renovată, 
arată bine, este curată și bine 
întreținută. Zilnic circulă 14 
autobuze, acoperindu-se și 
trasee lungi, cum ar fi cele până 

ha Cluj-Napoca, Timișoara, 
Avram lancu ș.a. Se circulă 
numai pe trasee ce se dovedesc 
rentabile sau cel puțin veniturile 
acoperă cheltuielile. Autobuzele 
sunt curate, întreținute în bune 
condiții și circulă în conformitate 
cu programele stabilite.

SC “CRIȘBUS" SA continuă 
să se confrunte cu un fenomen și 
anume concurența neloială a 
transportatorilor particulari în 
număr de 14. Dl Sorin Oană, 
șeful autobazei, ne spunea: 

Concurența nu ne 
deranjează. Dar nu este una 
cinstită. Particularii trebuie să 
circule și dumnealor după un 
program, dar n-o fac. Pleacă din 
apropierea autogării când vor, de 
obicei cu câteva minute înainte 
să plece autobuzele noastre și 
ne iau clienții de pe traseu.

în orice caz se spune că SC 
“Crișbus” SA începe să revină la 
linia de plutire. Dacă așa stau 
lucrurile îi dorim succes!

stradă. Vedeți câți oameni stau 
cu capul în pământ, cu privirea 
pierdută.

Este o zonă 
defavorizată ce atrage 
investitori.

- îi atrage, dar mai apoi îi 
alungă fiscalitatea, birurile 
multe și grele ce îi sugrumă. 
Căci fiscalitatea în România 
este uriașă, iar în colaborare 
cu birocrația duce țara spre 
prăpastie.

- Democrație avem în 
țară.

- Avem demohoție. Ce 
democrație poate fi acolo unde 
oamenii n-au surse de 
existență, n-au ce mânca? Mă 
întrebați cine este de vină că 
țara a ajuns aici? 
Incompetența, minciuna, 
demagogia de la toate 
nivelele.

Ce-i de făcut?
Parcă Lenin a formulat 

această întrebare, dar nu 
contează. Astăzi și-o pun 
brădenii.

loan Jurcă: întâi de toate 
trebuie să se instaureze în țară 
ordine și severitate. Avem legi, 
dar nu se respectă. Se 
înmulțesc furturile, tâlhăriile, 
crimele ș.a.

- Este democrație.

iiPun suflet
in tot ceea

ce fac”
O activitate îndelungată, 

prestată cu plăcere și chiar cu 
dragoste, te duce spre niște 
concluzii certe. Este cazul dnei 
Florica Cioară, patroana SC 
Prod Pres SRL.

- După părerea mea un 
comerciant și cu atât mai mult 
cu cât este privatizat - este un 
om pus în slujba oamenilor - 
ne-a spus interlocutoarea. Eu 
socot că trebuie revigorată 
acea lozincă “clientul nostru 
stăpânul nostru”.

- Lozinca asta era și 
înainte.

- Numai că nu se aplica. Ea 
nu înseamnă numai să te porți 
civilizat cu cumpărătorul, ci mai 
ales să-i oferi ce are nevoie 
omul.

- Unitatea dv ce îi oferă?
- Are caracter mixt, deci 

desfacem produse alimentare, 
dar și de uz casnic. Am patru 
salariați, programul este de la 7 
la 22, în fiecare zi, exclusiv 
duminica. Amenajez tot aici la 
parterul blocului 22 și o unitate 
numai pentru produse 
industriale.

- Cum sunt cei ce trec 
pragul unității?

- în general oameni necăjiți, 
pensionari. Tocmai de aceea 
aplic un adaos comercial, în 
medie, de 11 la sută. Eu îi 
înțeleg pe asemenea oameni și- 
i ajut cum pot. Dacă un biet 
bătrân n-are o sută de lei să 
cumpere o pâine, îi dau pâinea. 
Interesant este că la o nouă 
vizită în unitate omul aduce și 
datoria. Așa procedez și cu 
copiii care mi-s foarte dragi. Să 
vedeți ce s-a întâmplat odată: 
un om a venit cu un puști de 
mână. A cumpărat o sticlă de 
tărie și țigări în valoare de mii 
de lei, iar puștiului i-a luat ceva 
de 100-200 de lei. Treaba asta 
m-a durut și am sărit pe el “nu 
ți-e rușine obrazului? la-i 
băiatului - uite, îți dau ciocolată, 
biscuiți" și nu știu ce am mai zis. 
Omul s-a rușinat.

- Vă teșiți des din fire?
- Nu, foarte rar. în întreaga 

mea muncă pun suflet, atenție 
maximă față de oameni. 
Dumnezeu zice să fii bun și 
darnic cu cei din jur că El îți dă 
înzecit. Mie mi-a dat și-mi dă, 
m-a ajutat să trec cu bine prin 
câteva momente grele. De 
aceea pun suflet în tot ceea ce 
fac. Lucrez - cum se zice - cu

^sufletul pe tejghea. j

- Dar democrația nu 
înșeamnă haos, dezordine, 
ea trebuie să se manifeste în 
respect față de lege.

Vasile Jurcăneanu: Să 
punem competența în 
valoare. în conducerile 
societăților, ale orașelor și 
comunelor, inclusiv în 
fruntea țării, să fie puși 
oameni capabili, indiferent 
de culoarea politică.

Sunt asemenea 
oameni?

România are cu 
duiumul specialiști de mare 
valoare care sunt 
marginalizați, izolați. Să-i 
promovăm în funcții înalte.

Un anonim: Din 1990 
încoace țara este condusă 
de incompetenți, de escroci, 
de mincinoși. Toate 
guvernele - în afară poate de 
cel al dnului Stolojan - s-au 
dovedit neputincioase, fără 
autoritate, ba chiar 
trădătoare de neam și țară.

- La anul parcă vor fi 
alegeri la toate nivelele.

- Ei bine, trebuie să ne 
trezim din amorțeală, 
letargie și lehamite și să 
trimitem în fruntea țării pe 
oamenii ce merită și de care 
țara are imperioasă nevoie. 
Asta avem de făcut.



• Pentru scumpa noastră 
soție, mamă, soacră și 
bunică, Maria Moț, din Chiș- 
cădaga, un sincer "La mulți 
ani!” și o viață plină de 
bucurii, la aniversarea zilei 
de naștere, din partea so
țului Petru, copiilor Marcel, 
Milana, Georgeta și nepo
ților Sebastian și Sergiu. 
(6979)

■1 VANZAR1 
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• Vând spațiu comercial 
(casă), Hațeg, Tudor Vla- 
dimirescu, nr. 1. Tel. 094/ 
563868,094/815042. (6887)

• Vând apartament 3 
camere, etaj 1, ultracentral, 
garaj, boxă, pod.Deva. Tel. 
094781400,214136. (7042)

• Vând casă, curte, gră
dină, livadă cu pomi fruc
tiferi, teren intravilan și 
arabil, casa locuibilă ime
diat, sat Covragiu, corn. 
Bretea Română. Relații tel. 
730505, Călan. (7046)’

• Vând apartament două
camere, central, dubă Mer
cedes 207 D și remorcă cu 
două axe (1 tonă). Efectuez 
transport cu camion 4 tone 
și dubă de 1,5 tone. Tel. 
216984 și 230637 între orele 
10-17. (7227)____________

• Vând spațiu comercial
160 mp, Ilia, str. Libertății, 
bl. F 2, parter, plus curte și 
grădină 500 mp. Tel. 092/ 
211359. (7228)__________

• Vând casă, curte, gră
dină, șură, Bobâlna, nr. 180 
(7076)

• Vând apartament 4 
camere, garaj, beci, Orăștie, 
Pricazului, 78/39, tel. 054/ 
240606(8287)

• Vând apartament 2 
camere, Deva, etaj 3, str. 
Minerului, tel. 211065 
(7225).

• Vând autoturism Dacia 
1310, AF 1992, preț con
venabil, 092/519068 (7216).

• Vând tractor U650 M, 
plug, disc, 2 remorci 5 tone, 
combinator, 0,25 ha pământ 
intravilan, casă cu grădină. 
Informații Bîrsău, nr. 175. 
(7210)

(7209)
• Vând Opel Vectra, 18 S, 

fabricație 1989, înmatriculat 
persoană fizică, tel. 092/ 
883590 sau 094/368371, 
preț 8500 DM, negociabil. 
(8285)

• Vând tractor U 445, 
incomplet, U 445 L și Ford 
T ranzit marfă, 624394 (6983)

• Vând urgent Matiz, 
marca Daewoo, roșu, preț 
negociabil. Tel. 094/ 
218503 sau 092/371730 
(6570)

•Vând Nokia 6110,5110, 
Siemens C 25, Panasonic 
G 520, noi. Decodez GSM. 
092/258121.(6862)

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

• Vând orice telecoman
dă pentru televizor (155.000 
lei), video, satelit. 092/ 
368868 (OP)

• Vând ladă frigorifică, 5 
sertare, stare perfectă. Tel. 
213103, Deva. (7217)

• Vând cameră frigorifică, 
9 mc, 6500 DM. Cumpăr 
țiglă veche, tel. 092/282379 
(7214)

• Vând convenabil linie 
producție patiserie (foi Lica 
și sărățele). Informații tel. 
058/811927(7218)

• Societate româno-ita- 
liană vinde vitrine, lăzi, dulap 
frigorific, reducere 20 % și 
în rate. Sebeș, tel. 058/ 
733796,094/558716, Breaz. 
(8286)

• Termoprofil: cea mai 
bună ofertă pentru plafon 
suspendat, casetat, Donn, 
16,5 DM/mp, fără TVA, în 
Deva. Informații tel. 625110, 
Orăștie, 243557, mobil 092/ 
740048(8288)

• Vând ieftin calculator 
486. Tel. 211512 (3425)

^togERJE, D
ȘEpyUsU®

• AGENȚIE selecționea
ză și înscrie personal ca
lificat în construcții civile. 
OFERTĂ, locuri de muncă 
în străinătate. Tel. 094/ 
316346, 094/360321. 
(6894)

• Angajăm colaboratori 
pentru un domeniu de activi
tate dinamic și diversificat 
care vă oferă posibilități de 
promovare. Salariul de 300 
dolari/lună. Tel. 621446 
(7070)

• Expert contabil țin 
evidență contabilă pe calcu
lator. Tel. 620122, 092/ 
748580(6545)

• Angajez agent comer
cial. Tel. 225942, 094/ 
702454(7211)

• Tânăr, 35 ani, posesor 
Dacia break, solicit anga
jare, aprovizionare-distri- 
buție. Tel. 215402. (7014)

ÎNCHIRIERI

PIERDERI

• Pierdut carnet evidență 
șomaj, pe numele Corcodel 
Nicolae. îl declar nul. (6985)

ițftgOMEMORftRI

• S-au împlinit 18 ani de 
când a trecut prematur în 
lumea drepților dragul 
nostru

Vremea va fi în ge
nerai frumoasă, răco
roasă noaptea și dimi
neața. Cerul va fi va
riabil. Vântul va sufla 
slab ia moderat, din 
sector nord-estic. Tem
peraturile maxime vor 
oscila între 22 și 27 de 
grade, iar minimele 
între 7 și 12 grade Cel
sius. (Andrei iursicsin)

World Trade 
Contact SJL

Partenerul tău
în afaceri cu: hârtie de ziar; 
hârtii și cartoane 
tipografice.

Tel.: 092-557223
Fax: 092-159059

Hârtie copiator 
Prima Copy 

Hârtie imprimantă; 
hârtie de scris; hârtie 

fax; caiete.
Tel: 094-613587
Fax: 064-435122 
Depozite în Cluj și 

București
Căutăm firme pentru 

colaborare cu profil de 
distribuție sau magazine 
specializate în papetărie.

X\

Nu e niciodată prea târziu sa 
alegi... cea mai buna oferta

• Ofer spre închiriere 
garsonieră (plata anticipat 6 
luni). Informații telefon 
216590, după ora 19.

ALEXANDRU POPA
devotat soț, tată și bunic. 
Amintirea lui e vie în sufle
tele noastre. Soția Suzi, 
fiicele Viorica și Maricica, 
împreună cu familiile. 
(7201)

• Familia îndoliată mulțu
mește tuturor celor care I- 
au condus pe ultimul drum 
pe dragul nostru soț și tată, 

dr. EMIL MĂRGINEAN

Infracțiunile românilor înr

țări străine>
Aproape trei sute de cetățeni români au comis, în luna 

august, peste 250 de infracțiuni pe teritoriul altor state, infor
mează Biroul Național Interpol.

Dintre cele aproape trei mii de infracțiuni semnalate, în 
luna august, de polițiile altor țări sau de Secretariatul General 
Interpol, 259 au fost săvîrșite, în străinătate, de către 293 de 
cetățeni români. Ei sunt implicați în comiterea a peste o sută de 
furturi și tâlhării, 91 de falsuri privind identitatea și 43 de cazuri 
de trecere frauduloasă a frontierei.

Țările în care românii au comis mai multe infracțiuni sunt 
Croația - 70, Germania - 47, Austria - 42, Italia - 37 și Turcia - 29.

Polițiștii români au adresat polițiilor altor state, prin Biroul 
Național Interpol, peste o sută de-solicitări de cooperare pentru 
verificarea situației juridice a unui număr de 67 de autoturisme 
importate în România cu documente care au fost suspectate 
de fals. De asemenea, a fost verificată autenticitatea și 
realitatea obținerii în străinătate a 34 de permise de conducere 
auto, prezentate de titulari pentru schimbarea cu documente 
similare românești, din care opt s-au dovedit a fi false. în 
același timp, au fost descoperite în alte țări zece autoturisme 
furate din România, care urmează să fie recuperate.

Polițiștii români au transmis celorlalte Birouri Centrale 
Naționale Interpol, pentru verificare și rezolvare, peste 140 de 
solicitări de informații referitoare la diferite cazuri aflate în 
lucru.

Au fost date în urmărire internațională un număr de 12 
persoane care se sustrag urmăririi penale sau executării unor 
pedepse pronunțate de instanțele românești. Alte patru per
soane, care erau date în urmărire internațională de către 
autoritățile române, au fost extrădate din Germania, Turcia și 
Ungaria, trei infractori au fost extrădați din România în Rusia, 
iar un alt infractor a fost predat din Ungaria pentru a executa o 
pedeapsă în România.

în cazul unui număr de 20 de infracțiuni economice, 
polițiștii români au solicitat birourilor Interpol din mai multe 
state europene verificări privind persoane și firme străine sau 
documente emise de acestea în relații cu persoane sau firme 
românești.

49$
Siemens SI 0

Luni abonament gratuit sau 
Luni intre 1000 si 15 minute 
GRATUITE suplimentar

Romcom Deva ■ magazin FLAMINGO,
Z"Stei. 054/213IB9, 094/5 1 0849, Deva

Școala Sanitară Postliceală "Carol 
Davila" București - Filiala Călan | 

Face înscrieri pentru anul de învățământ 
1999-2000 la următoarele specialități:

> asistent medical generalist; > asistent 
social; > asistent igienă și sănătate publică. 

Examenul de admitere are loc în data de 18 septembrie 1999. 

Informații la telefoane: 054-730601; 730668.

Fundația Universitară 
A ISTEDA

Centrul Universitar Alba - lulia 
Fundația Universitară AISTFDA, filiala 

Alba-lulia
anunța CONCURS DE ADMITERE în data 
de 25 septembrie 1999, la următoarele 

facultăți:
FAC. de DREPT 100 locuri zi
FAC. de FINANȚE-CONTABILITATE 100 locuri zi 
FAC. de MANAGEMENT 100 locuri zi

50 locuri Ff
50 locuri FF
50 locuri FF

în zilele de 17, 18 și 19 septembrie vor 
avea loc lecții de pregătire gratuite.

Graficul desfășurării acestor lecții va fi 
afișat la avizierul universității.

încrierea candidaților se face în perioada 
14-23 septembrie la secretariatele facultăților 
între orele 9-18, iar sâmbăta și duminica între 
orele 9-14.

Informații suplimentare se pot obține la 
secretariatul universității (Casa de Cultură a 
Sindicatelor din Cetate, str. M. Viteazu, nr. 31) 
sau la numerele de telefon:

058-818959 Facultatea de Drept
058-815848 Facultatea de Finanțe -

Contabilitate și Facultatea de Management
058-815714 Secretariatul central

SIDERURGICA
HUNEDOARA

începând cu 13.09.1999, prețurile produselor laminare vor 
fi majorate cu un indice mediu de 10% față de prețurile 

practicate din data de 15.08.1999.
Anexa cu indicii de creștere a prețurilor principalelor produse se pune la 
dispoziția tuturor beneficiarilor prin intermediul Serviciului Vânzări - Biroul 

Facturări.
tel. (054)-716121, 716131, 716521, int. 1247,1806, tel/fax: (054)- 711462.
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Seminarul 

“Preșcolarii acum”
Luni dimineața în sala festivă a Prefecturii s-au deschis 

lucrările consfătuirii inspectorilor de la învățământul preșcolar. 
Aproximativ 60 de reprezentante ale învățământului preșcolar din 
țară au participat la lucrările în plen, deschise printr-o sumară 
prezentare a județului Hunedoara (suprafață, populație, 
configurație geografică, istorie și personalități născute aici), 
făcută de dna Zoe Ivănuș, inspector de specialitate la 
Inspectoratul Școlar Județean.

Cuvintele rostite în prima parte a seminarului "Preșcolarii 
acum" au cuprins urări, de bun venit și de succes, au exprimat 
speranța că momentul va fi nu doar plăcut ci și util pentru 
activitatea viitoare. Dar s-au desprins și câteva idei demne de 
reținut, exprimate de reprezentanții Ministerului Educației 
Naționale prezenți la întâlnirea de la Deva. Una dintre acestea a 
fost ca grupa pregătitoare să fie un pas spre școală, scop în 
care trebuie să existe o legătură între programele învățământului 
școlar și preșcolar pentru ca trecerea să se facă firesc. Asupra 
acestei probleme a solicitat să se insiste în cadrul plenului una 
dintre participante. După un an de aplicare a noii programe - 
aprecia vorbitoarea - este necesară discutarea concluziilor la 
care au ajuns educatoarele pentru a avea certitudinea că pe 
fundamentul pus de ele se va clădi în continuare.

Ca o noutate pentru învățământul preșcolar (sau pre- 
primar?, acum fiind vehiculate ambele denumiri și chiar au fost 
definite și delimitate, în cadrul consfătuirii) este introducerea 
religiei. S-a structurat un îndrumător care să dea copiilor, pe 
înțelesul lor, elemente de morală religioasă valabile pentru toate 
cultele din țara noastră.

Prezentarea programului educațional "Organizarea 
învățământului pre-primar”, a "Regulamentului învățământului 
preșcolar”, a "Regulamentului pjivind organizarea activităților de 
educație rutieră" și a "Metodologiei organizării și desfășurării 
cursului de inițiere în predarea elementelor de religie" au fost 
tematicile prezentate în consfătuire și adâncite în cadrul 
atelierelor din prima zi.

Acțiunile metodico-științifice s-au desfășurat marți în două 
grădinițe din municipiul Brad iar în ultima zi a consfătuirii la 
Grădinița PP7 Deva. Numărul mare de participante, atenția 
acordată de gazde organizării consfătuirii cu tema "Preșcolarii 
acum” au stat la baza succesului acțiunii. In același timp au 
dovedit interesul deosebit manifestat de inspectoratele școlare și 
de educatoare privind stadiul aplicării reformei în învățământul 
preșcolar și dorința de a se informa în vederea începerii noului 
an școlar cu "problemele clarificate”, cu idei precise.

Mapa primită de către participante la consfătuire, pe lângă 
programul acesteia, situația învățământului preșcolar 
hunedorean, o hartă a județului, cuprinde materiale utile pentru 
fiecare educatoare, cum sunt criteriile și fișa de evaluare a 
activității didactice, sau oferta Editurii Tehno-Art pentru două 
lucrări ("Jocuri didactice pentru educarea limbajului", atât pentru 
cadre cât și pentru copii).

Viorica ROMAN 
X.__________________________________ _ _____________

Coafatul
(Urmare din pag. 1)

Dar să vedem concret 
care este situația la fața lo
cului. Am intrat pentru început 
la coaforul din zona gării (b- 
dul luliu Maniu) al Socom Mu
reșul. închis o vreme pentru 
renovări, zugrăvit și mobilat, 
acum atelierul funcționează în 
condiții "foarte bune, în raport 
de ceea ce a fost" - cum 
aprecia dna Ana Vesa, res
ponsabilă. Nu toate cele opt 
lucrătoare aveau cliente. Doar 
câteva persoane apelaseră la 
serviciile turei de dimineață. 
Interlocutoarea noastră era 
de părere că "sunt mult mai 
puține cliente decât înainte", 
cu toată strădania pentru lu
cru de calitate. Iar dacă se 
solicită cât de cât coafatul, 
vopsitul, manichiura și pedi
chiura, la cosmetică - cu toate 
dotările moderne - nu se cere 
decât câte un epilat.

Situat într-o zonă aglome
rată, cândva aici apelau multe 
persoane din localitățile din 
jur. "Acum a scăzut numărul 
curselor făcute de autobuzele 
de Băița, spre exemplu, ceea 
ce se reflectă negativ și în 
munca noastră” - spunea 
dna Vesa. Era de părere că 
nici într-un caz această mese
rie nu va dispărea, ea fiind 
necesară mai ales pentru fe
mei. Aici prețurile - spunea - 
sunt mai mici decât la ate-

- un lux?
lierele particulare (un coafat 
costă 21000 lei, iar un tuns 
20000).

Deși trecuse cu mult de ora 
9.00, când Coaforul "Lux" si
tuat în centrul municipiului Deva 
trebuia să-și înceapă, conform 
programului, activitatea, am gă
sit doar lacătul pe ușă.

Am intrat apoi la frizeria 
situată la parterul blocului turn 
și dedicată în exclusivitate 
bărbaților. Cum șefa de tură 
lipsea în acel moment, lucră
toarele s-au ferit să ne dea 
relații, sfătuindu-ne să reve
nim. Zis și făcut. Numai că 
atunci când am revenit dna 
lulia Nistorescu a refuzat co
laborarea, îndrumându-ne ele
gant către sediul cooperativei: 
"mergeți la dl președinte". Am 
reținut că la data documentării 
noastre, în jurul amiezii, exista 
aici un singur client, majori
tatea frizerițelor "șomând”. Am 
întrebat-o pe dna Nistorescu 
din ce motive a scăzut nu
mărul clienților, la care între
bare ne-a răspuns: "Este frig 
și oamenii nu se prea tund. De 
ce nu veniți într-o zi să aștep
tați la ușă și să întrebați oa
menii de ce nu apelează la 
noi?" Fără comentarii!...

Amabilitate și bună înțele
gere am întâlnit în schimb la 
coaforul "Arta Modei” apar
ținând Socom Mureșul Deva. 
Dna Anuța Todoran, cosme- 
ticiană, ne spunea: "Clientela a

Savanții speră să poată 
produce în curând în 

laborator sângele necesar 
transfuziilor

O echipă internațională de cercetători a reușit să 
izoleze celulele aflate la originea tuturor celulelor sânge
lui, o descoperire care ar putea duce la posibilitatea 
producerii lor în laborator, pentru transfuzii sau transplan
turi de măduvă osoasă, se arată într-un articol apărut în 
revista Science, citată de AFP.

Celulele respective, numite nediferențiate, au fost 
considerate întotdeauna “sfântul Graal al hematologiei și 
imunologiei”, subliniază principalul autor al studiului, 
profesorul Cesare Peschle de la Institutul Superior de 
Sănătate din Roma.

Aceste celule, create de măduva osoasă, sunt singurele 
care dețin două capacități: de a se transforma în oricare 
dintre celulele sângelui (globule roșii sau albe, limfă) și de 
a produce noi celule nediferențiate. Problema este că sunt 
foarte puține - una la o sută de mii de celule din măduva 
osoasă - și sunt foarte dificil de distins între celelalte.

Echipa internațională de savanți a reușit să izoleze 
acest tip de celule grație unei noi substanțe de iden
tificare. Descoperirea deschide noi perspective, făcând 
posibilă reproducerea în laborator a activității din corp a 
acestui tip de celule: producerea de globule roșii sau 
albe și reproducerea proprie. Astfel, transfuziile de sânge 
nu ar mai fi o problemă.

UNIVERSITATEA “BANATULUI” TIMIȘOARA 
CENTRUL DE STUDII DEVA 
(LICEUL TEORETIC TRAIAN) 

Organizează în perioada 16-20 septembrie 
1999 o nouă sesiune de admitere pentru 
facultățile:

1. Științe politice și administrative (30 de 
locuri)

2. Limbi străine - relații publice (50 de 
locuri)

3. Tehnologia Informației (informatică 
aplicată) (50 de locuri)

înscrieri se fac până în 15 septembrie a.c. 
Informații se obțin de la secretariatul 

Centrului aflat în clădirea Liceului Teoretic 
“Traian” Deva, telefon 234750 (rele 5-15).

scăzut foarte mult din cauza 
lipsei banilor și nu pentru că 
femeile nu doresc să fie îngrijite. 
Sunt persoane care înainte își 
făceau tratamentul lunar, 
conform recomandărilor, iar 
acum vin o dată la 2-3 luni.”

Dacă altădată un tratament 
complet era foarte solicitat, 
acum se apelează la cosme
tică doar pentru lucruri mă
runte cum ar fi: pensat, vop
sit gene-sprâncene, epilat și 
doar la sfârșit de săptămână 
ori cu ocazia sărbătorilor se 
solicită machiajele. "Ultima 
creștere a tarifelor a avut loc 
în 29.06, iar prețurile sunt ac
ceptabile. încercăm să achi
ziționăm produse de calitate, 
iar prețurile, cum este firesc, 
reflectă atât calitatea produ
sului cât și calitatea lucrării. 
Suntem mulțumite că avem o 
clientelă formată de-a lungul 
anilor, care a rămas fidelă. Iar 
concurența nu poate decât să 
ne impulsioneze” - mai afirma 
dumneaei. Am mai notat că la 
cabinetul de cosmetică "Arta 
Modei” se lucrează în două 
schimburi, cosmeticienele 
Anuța Todoran, Anca Baboi, 
Monica Fica și Adina Toma 
răspunzând cu operativitate și 
profesionalism solicitărilor. Din 
dotarea cabinetului nu lipsea 
cea mai modernă aparatură, 
precum și produsele de 
calitate.

"O femeie, când dorește 
să fie frumoasă, merge la 
coafor, indiferent cât ar costa” 
era de părere coafeza Lucia 
Stoic. Cu toate că septembrie

și octombrie sunt luni nefa
vorabile acestui gen de ser
vicii (femeile își pregătesc 
copiii pentru școală și își 
aranjează cămara pentru 
sezonul rece), la coaforul 
l'Arta Modei" era destulă ani
mație. "Totuși, volumul muncii 
noastre a scăzut. De vină 
sunt nu doar banii, ci și moda 
lejeră. Se solicită multe tun
sori, dar și permanentul care 
durează 2-3 luni, timp în care 
unele cliente nu mai trec pe 
la coafor" - mărturisea dna 
Stoic. în general, s-a obser
vat că femeile nu mai sunt 
așa de cochete, cele în vâr
stă călcând mai rar pragul 
vreunui atelier de înfrumu
sețare. Tinerele devin acum 
cliente fidele, poate și pentru 
că moda a impus anul 
acesta părul scurt, vopsit 
blond ori roșcat.

***

Cum am văzut, adresa
bilitatea oscilează de la o 
unitate la alta. Coafezele ca
re și-au făcut deja un nume 
prin calitatea serviciilor, prin 
seriozitate și corectitudine, 
au clientelă, chiar dacă nu
mai din când în cănd. "In ge
neral, tinerele nu-și negli
jează ținuta - spunea o lu
crătoare. Ele vor să fie me
reu la modă. ” Și chiar dacă 
tranziția și-a pus amprenta 
și asupra acestui sector, di- 
minuându-i o perioadă mult 
activitatea, serviciile nu vor 
dispărea, cu atât mai mult 
aceste "laboratoare de înfru
musețare".

La Fresh Alimcam SRL Deva unele 
produse nu sunt prea, fresh!
Nu sunt un mare consumator de iaurturi de fructe, dar mi se 

mai întâmplă uneori să “poftesc” la acest deliciu, adus pe piața 
noastră “de dincolo”, după Revoluție. Una din primele mele griji când 
intenționez să cumpăr un bun perisabil este aceea de a verifica 
dacă produsul respectiv se mai află în garanție, mai ales că, având 
și copil mic, trebuie să-mi iau măsuri suplimentare de protecție.

Luni dimineața, 6.09.1999, la ora 8,25, am intrat în magazinul firmei 
sus-amintite, în căutarea unui iaurt de fructe “Danone". Prețul mai mic, 
în comparație cu alte magazine, dar nu cel mai mic (cum aveam să 
aflu ceva mai târziu), al cutiei de 450 g, m-a îndemnat să-l cumpăr. 
Prima cutie ce mi-a căzut în mână expira în ziua următoare, 7.09, așa 
că, nemulțumit, am căutat o alta; expira în 8.09! Caut din nou și, 
stupoare, găsesc o cutie expirată din data de 31.08.1999, deci de 6 
zile!!! Profund nemulțumit, caut una din “fetele" (formula de adresare 
nu-mi aparține, este împrumutată de la o vânzătoare aflată în sală) din 
magazin și-mi exprim indignarea. Ridicând din umeri, dar cu o tentă 
totuși binevoitoare, mi se spune că fetele se ocupă de acest lucru, 
lucru care evident nu mă interesa pe mine, un simplu cumpărător. Am 
părăsit magazinul, cu gustul amar al “belșugului de fructe" servit la 
Fresh Alimcam SRL Deva...

P.S. în aceeași zi, la ora 16, am intrat din nou în magazin. Produsele 
expirate dispăruseră din vânzare. Impresia lăsată în cursul dimineții 
nu mi-am schimbat-o însă!

Atifa KURTA-OPREAN

PUNCI DE TRANZIT Pl'NTRI 
REFUGIAȚII SÂRBI DIN BOSNIA 

IIERTEGOVINA SI CROATIA• « •
Patru mii de refugiați sârbi 

proveniți din Bosnia-Herțegovina 
și Croația vor tranzita România, 
începând cu a doua jumătate a 
lunii septembrie, având ca des
tinație Statele Unite ale Americii, 
a anunțat purtătorul de cuvânt al 
Ministerului român de Interne, 
Mihaela Bădic.

Refugiații vor sosi în grupuri 
de 400-500 de persoane și vor 
pleca spre SUA după o ședere 
de 15-20 de zile la Timișoara, 
unde guvernul român urmează 
să înființeze un punct de tranzit.

Obligați să-și părăsească 
locuințele ca urmare a diver
selor conflicte armate din Iugo
slavia, refugiații se află în pre
zent în tabere speciale

amenajate pe teritoriul acestei 
țări.

Propunerea privind tranzitul a 
fost înaintată Ministerului român 
de Interne, în luna mai, de către 
înaltul Comisariat al Națiunilor 
Unite pentru Refugiați, Organi
zația Internațională pentru Imi
grație și Ambasada SUA la Bu
curești, după ce, în urma con
flictului din Kosovo, autoritățile de 
imigrare americane nu au mai 
putut opera la Belgrad.

Ml a precizat că, la ora actu
ală, întreprinde demersurile nece
sare pentru semnarea unui acord 
între Guvernul României, înaltul 
Comisariat al Națiunilor Unite pen
tru Refugiați și Organizația Inter
națională pentru Imigrație.

S.C. Ulpia S.A. închiriază spații 
comerciale în incinta 

magazinului.
Informații la tel. 217929, 213575, 092/258444.

Săptămâni speciale pentru tine 

e timpul pentru McDonald*®

/

Gratuit
băutura răcoritoare 

din fiecare meniu McDonald's
Oferta este valabilă in perioada 26 iulie -19 septembrie 1999.

in atenția membrilor AJVPS 
Hunedoara

în baza Ordinului MAPPM nr. 671/ 30.07.1999 sosit în 
6.09.1999 la AJVPS Hunedoara, se deschide sâmbătă 
11.09.1999 sezonul de vânătoare la mistreți.

Participarea este permisă numai membrilor vânători AJVPS 
Hunedoara, cu cotizația plătită la zi, ce se dovedește în baza 
carnetului de membru.

X -J


