
După penultimul meci al calificărilor 
la “EUR0-200D" tricolorii se mențin pe 

primul loc, gata pentru promovare 
ROMANIA-P0RTUGALIA1-1

Tricolorii și-au realizat obiectivul propus 
pentru calificarea la “EURO - 2000”, remizând cu 
puternica formație a Portugaliei. în prezent 
România se află pe primul loc în clasamentul 
grupei a Vll-a și mai are de disputat ultimul meci 
cu Liechtenstein, la 9 octombrie. (Amănunte în 
pagina a lll-a)

’ Fără material explozibil mineritul este pus pe butuci

Producția și salariile nu vor suferi totuși
Bomba cu efect imediat datorată grevei lucrătorilor de la 

Nitramonia Făgăraș, unde se produce material explozibil utilizat în 
minerit, se resimte și în Valea Jiului. Dincolo de interesele celor de 
la firma producătoare de material explozibil, care doresc să facă 
parte din structura Ministerului Apărării Naționale, nemulțumirile lor 
se propagă nemijlocit asupra activității minerilor, în special a celor 
de la exploatările miniere Lonea, Petrila și Vulcan, la acestea 
resimțindu-se acut lipsa explozibililor.

Pornind de la situația creată, Nitramonia Făgăraș fiind singura 
sursă de aprovizionare din țară, conducerea Companiei Naționale 
a Huilei Petroșani a găsit o nouă sursă de asigurare a materialului 
explozibil, în acest sens încheind un contract cu o firmă furnizoare 

din Polonia. Ca urmare, firma respectivă a livrat 50 de tone 
material explozibil, care au fost expediate în două vagoane 
atașate la garnitura de tren, garnitură de la care vagoanele cu 
explozibil au fost recartate și îndrumate pe o altă rută, deși ele 
erau așteptate în Valea Jiului. în cele din urmă s-a dat de urma 
acestora și ele vor ajunge la destinație, dar cu întârziere.

într-o asemenea situație - cum spunea consilierul Ionel 
Botoroagă de la CNHP - nu vor avea de suferit la cele trei rtiine 
nici extracția de cărbune și nici salariile minerilor nu vor fi 
afectate, urmând ca recuperarea să fie făcută în trei sâmbete 
din următoarele trei săptămâni. Cum vor evolua lucrurile în 
continuare rămâne să vedem. (N.T.)
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Puncte de vedere

Legile proprietății - 
între interese de grup 
și interesul național
Una din chestiunile cele mai 

arzătoare pentru starea 
economico-socială a României o 
constituie, după opinia multor 
politicieni și specialiști, cea a 
proprietății, rezolvată în toate 
fostele țări comuniste din sud- 
estul Europei. Problema 
vizează, în principal, restituirea 
proprietarilor de drept a tere
nurilor agricole și a pădurilor, 
precum și a imobilelor 
confiscate abuziv de stat după 
anul 1945.

După îndelungate discuții și 
atitudini pro și contra, inclusiv în 
rândul coaliției, legile privitoare 
la clarificarea regimului juridic al 
proprietății au fost votate în 
grabă, în sesiunea extraor
dinară din ultima săptămână a 
lunii august a.c., de către 
Camera Deputaților. E drept, în 
absența reprezentanților PDSR, 
PUNR și PRM, care s-au retras de 
la lucrări. Acum, legile se află în 
malaxorul comisiilor de

specialitate ale Senatului, unde 
trenează copios. însă disputele 
pe marginea lor continuă la cote 
și mai fierbinți.

Durii din subordinea dlui Ion 
Iliescu, cu verbiajul lor caustic, 
au amenințat că dacă aceste legi 
vor fi votate, ei, odată ajunși la 
putere, le vor anula. Periculos 
avertisment. De asemenea, 
reprezentanții UFD găsesc multe 
inadvertențe în respectivele acte 
normative, îndeosebi în așa-zisa 
lege a caselor naționalizate, și 
consideră necesar ca problema 
să fie reluată în dezbatere cu mai 
multă atenție.

în ceea ce îi privește pe cei 
din coaliție, ei țin morțiș să se 
voteze legile proprietății așa 
cum au fost înaintate celor două 
Camere, ignorând • orice 
propunere a partenerilor de 
dialog din opoziție. Liderii PNȚCD

Dumitru GHEONEA 
(Coqjinuare tn pag. 2)

Pe fondul unor nemulțumiri 
ale FMI față de niște ordonanțe 
date de ministrul Agriculturii, dl 
Mureșan, care vizează, între 
altele, unele măsuri de 
subvenționare a agriculturii 
românești, departe însă de 
nivelurile subvențiilor practicate 
de către țările occidentale, iată 
că se blochează iarăși cu bună 
știință lucrările din campania 
agricolă de toamnă, în special 
cele care privesc însămânțările. 
Din câte se știe, una dintre 
problemele rămase în suspensie 
este și cea privind subvenția la 
motorină, teama FMI-știlor fiind 
aceea că nu se vor găsi 
resurse suplimentare de 
alimentare a bugetului, ceea ce 
necesită să fie mărite taxele, 
impozitele sau accizele la alte 
produse sau servicii. Speranța 
producătorilor agricoli este 
aceea că se vor lămuri și 
aceste chestiuni, astfel încât 
arăturile și însămânțările de 
toamnă să nu intre în întârziere.

Potrivit programului de 
lucrări, pentru producția 
agricolă a anului 2000 în județul 
nostru s-a prevăzut 
însămânțarea a peste 10000 ha 
cu grâu, 400 ha cu orz, 191 ha 
cu legume, 70 de ha cu plante 
de nutreț și 20 de ha cu 
seminceri. Tot în această 
toamnă se strânge recolta de 
pe 25.000 ha cultivate cu 
porumb și peste 9.000 ha 
ocupate cu cartofi, floarea 
soarelui, sfeclă și legume.

Situația la zi a lucrărilor 
respective nu este nici pe 
departe satisfăcătoare, dacă 
se ține seama de volumul 
acțiunilor programate. Fără a 
vorbi despre suprafețele de

ordinul miilor de ha care 
rămân nelucrate an de an 
după 1990, se constată că 
arăturile pentru însămânțările 
de toamnă se găsesc cam în 
...ceață. Fără o susținere mai 
substanțială a producătorilor 
agricoli, care sunt lipsiți de 
dotare tehnică și de mijloace 
financiare, sunt puține șanse 
să fie îndeplinite prevederile 
programului de însămânțări.

Cunoscând aportul 
semințelor în balanța 
producției, l-am rugat pe dl 
ing. Mircea Filip, directorul 
Semrom Orăștie, să ne spună 
ce ofertă are firma pentru 
această toamnă. Din discuție 
am reținut că în stoc se 
găsesc peste 1000 tone 
sămânță de grâu din soiurile 
Arieșan, Transilvania, Apulum, 
Simnic, Fundulea 4 și Alex. 
Sămânța este tratată 
împotriva bolilor și 
dăunătorilor, fiind ambalată în 
saci de 40 kg. Prețul unui sac 
de grâu este 99.510 lei, iar al 
unui sac de orz 100.040 lei, 
livrarea făcându-se și pe 
cupoane agricole sau contra 
cost. Până acum livrările au 
fost destul de anemice, cele 
26 de tone reprezentând 
doar o cantitate simbolică de 
sămânță vândută. De reținut 
că în stoc există și semințe 
pentru culturile de primăvară 
- orzoaică, ovăz și mazăre 
furajeră. Important este ca 
producătorii agricoli să se 
decidă asupra sortimentelor 
de semințe ce le vor utiliza 
având în vedere că semințele 
de calitate asigură un nivel 
bun al recoltelor.

Nicolae TÎRCOB

Intr-o duminica de 
septembrie prin oraș

» •N-a venit încă toamna, dar nici 
prea cald nu mai este, o 

vreme prielnică plimbărilor de 
duminică, unor popasuri în parc, pe 
bancă, sau la o cafenea.

în Deva, într-o duminică de 
septembrie, dimineața - când unii 
mai întârziau în pat la gândul că 
„mâine începe o nouă săptămână” 
cu treziri matinale și pregătiri de 
serviciu ori de școală - alții, în 
majoritate femei, îmbrăcate sobru, 
chiar dacă modest, se aflau în drum 
spre biserică. La porți și de-a lungul 
aleilor până la intrarea în sfintele 
lăcașuri, ca de obicei, cerșetori, 
țigănci tinere, chiar copii tuciurii. ,,Dă- 
mi și mie un ban, să-ți ajute 
Dumnezeu...”. Câteodată, trecătorii 
lasă să cadă cu dărnicie în mâinile 
întinse monede de 100, de 500 sau 
chiar de 1000 de lei. Alții 
comentează: ,,Du-te și lucrează că 
ești tânără” sau „De mici vă trimite la 

cerșit...” ...îngăduitori sunt cu cei 
infirmi.

La Casa mortuară, două familii 
îndoliate și cei apropiați lor își 
vegheau decedații - o femeie de 
numai 49 de ani și un bărbat de 58, 
trecuți în eternitate.

Dar viața merge înainte... La 
numai câțiva metri, în piațeta din fața 
Casei de Cultură, se adunaseră zeci 
de persoane: unii se odihneau pe 
băncile amplasate aici, alții jucau șah 
și erau înconjurați de „chibiți”, copii 
de-o șchioapă își încercau curajul pe 
rotile sau pe biciclete. Mesele cu 
umbreluțe roșii nu prea erau 
ocupate, în schimb la cele verzi (în 
ton cu mocheta) de la cafeneaua 
centrală, nu mai erau locuri.

în fața unei vitrine aranjate de pe 
strada 1 Decembrie, s-au oprit două

________ Estera SÎNA
(Continuare în pag. 2)
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73 septembrie

Ziua pompierilor 
din România

Anul revoluționar 1848 a consacrat, 
la data de 13 Septembrie, unul dintre 
cele mai semnificative momente din 
tradițiile de luptă ale armei 
pompierilor, când viteji ostași ai 
companiei de pompieri din București, 
conduși de bravul căpitan Pavel 
Zăgănescu, au înfruntat, cu un 
neasemuit curaj și eroism, 
copleșitorul inamic străin venit să 
înăbușe legitimele aspirații de 
libertate, progres și democrație ale 
românilor.

Atunci, în memorabila bătălie din 
Dealul Spirii, cei 166 de pompieri 
militari n-au pregetat să facă supremul 
sacrificiu pentru a-și apăra patria, mai 
mult de jumătate dintre ei îmbrățișând 
pentru totdeauna glia sfântă a țării.

Pe Dealul Spirii, înnobilat de 
sângele acestor legendari eroi ai 
poporului nostru, a fost înălțat, în anul 
1900 - ca semn de aleasă cinstire și 
veșnică recunoștință a cetățenilor 
Capitalei - Monumentul Pompierilor.

Continuăndu-și nobila tradiție de 
componentă importantă a armatei 
române moderne, aflată întotdeauna 
în miezul marilor evenimente care au 
influențat în mod hotărâtor destinul țării 
în ultimul secol și jumătate, instituția 
pompierilor militari s-a acoperit de 
glorie și în Războiul de Independență 
din 1877-1878. Constituiți în baterii 
de artilerie, pompierii militari au avut 
o recunoscută contribuție la asediul 
și cucerirea cetăților Rahova, Plevna, 
Smârdan.

Cu același spirit de sacrificiu și 
eroism, ostașii pompieri, pe timpul 
celor două conflagrații modiale și în 
alte situații de criză, au acționat pentru 
protecția obiectivelor economice și

Colonel Gheorghe DIM A, 
Comandantul Grupului 

de Pompieri „lancu 
_________de Hunedoara" 

(Continuare în pag. 2)
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Conferință de presă PRM

în prim plan - principalele
probleme din Parlament (Urmare din pag. 1)

Conferința de presă a PRM 
desfășurată miercuri la Deva - 
conferință la care au participat 
alături de staff-ul organizației 
județene llie Mercea secretar 
executiv al partidului și llie 
Neacșu, deputat de Hunedoara 

a adus în prim plan 
principalele probleme din 
Parlament care vizează legile 
proprietății, ultimul sondaj 
realizat la Președinție ce 
vizează eșichierul politic și 
starea economico-socială a țării, 
precum și pregătirile pe care 
PRM le face, pentru 
sărbătoarea de la Țebea, loc 
unde va fi prezent, după patru 
ani, dl Corneiiu Vadim Tudor 
președintele PRM.

Referindu-se la graba cu 
care puterea dorește să 
promoveze legile proprietății 
deputatul llie Neacșu a precizat 
că în spatele acesteia nu se 
ascund decât interesele 
personale ale lui Valeriu Stoica, 
Vasile Lupu, precum și ale altor 
demnitari care doresc să-și 
vadă redobândite proprietățile, 
iar guvernanții nu se gândesc 
decât la interesul de grup, 
neglijând cu bună știință poporul 
român.

Promovarea legilor proprietății 
în forma actuală, sunt de părere 
liderii PRM, nu face altceva 
decât să ajute câțiva acoliți ai 
puterii, iqr marea masă de 
români vor fi excluși de la 
dreptul de proprietate, mai ales

Omagiu bravilor
eroi

în fiecare an, la 13 
septembrie, pompierii militari și 
civili de pe întreg cuprinsul 
României omagiază cu adâncă 
recunoștință neuitatele fapte de 
arme săvârșite de ostașii 
căpitanului PAVEL ZĂGĂNESCU 
în Dealul Spirii pentru apărarea 
valorilor și cuceririlor Revoluției 
de la 1848.

înscrisă cu litere de foc în 
istoria neamului, data de 13 
septembrie marchează o zi 
simbol în viața pompierilor 
români, zi în care ostașii cu 
însemne vișinii își omagiază 
înaintașii.

în lupta cu focul pompierii au 
dat și dau mari dovezi de curaj și 
bărbăție în lupta cu un inamic 
neîndurător și imprevizibil, 
reușind să salveze din calea 
flăcărilor dezlănțuite vieți 
omenești, case și bunuri 
agonisite timp de o viață.

Pompierii aveau să-și facă 
simțită prezența și în Războiul 
de Independență, ca artileriști, 
contribuind la asediul Vidinului, 
Rahovei și Plevnei, fiind numiți 
“ostași destoinici și plini de curaj".

Ii vom regăsi din nou la 
datorie, în perioada celui de-al 
doilea război mondial, când, sub 
ploaia de bombe, au intervenit 
pentru stingerea rafinăriilor 
prahovene sau pentru salvarea 
de vieți omenești din incendiile 
declanșate de bombardamente. 
Ateneul Român, Palatul Regal, 
Palatul Telefoanelor, Teatrul 
Național sunt numai câteva din 
locurile în care pompierii și-au 
dovedit curajul și profesio
nalismul, salvând din calea 
focului edificii unicat ale 
Capitalei.

între eroii combatanți de 
^atunci se află și veterani de 

în cazul retrocedării terenurilor 
agricole și a pădurilor.

Eșecul actualei guvernări, s- 
a mai precizat la conferința de 
presă, este foarte limpede 
oglindit de eșecul diplomației 
românești, aceasta fiind pusă 
în situația de a nu mai putea 
plăti salariile diplomaților, 
precum și reducerea acestora 
cu circa 30 la sută într-un viitor 
apropiat.

Deputatul llie Neacșu a mai 
precizat că legile proprietății 
chiar dacă vor fi promovate 
după alegerile din anul viitor 
acestea vor fi amendate, 
întrucât s-au elaborat la 
comandă și prin sistemul de 
ordonanțe care a ajuns la 200, 
ordonanțe ce își așteaptă 
rândul la Parlament pentru 
aprobare. “Până atunci a 
precizat__ deputatul PRM
acestea produc efecte, iar de 
implicațiile grave ale acestora 
nu mai răspunde nimeni."

S-au mai făcut de asemenea 
referiri la gradul de îndatorare 
externă a României care a 
ajuns la circa 10 miliarde de 
dolari (sumă ce cuprinde și 
cele două miliarde de dolari 
împrumutați de către firmele 
private), la gradul de sărăcie în 
care s-a ajuns, precum și la 
amestecul intern pe care-l 
promovează marile cercuri 
financiare care dictează în 
România după bunul plac.

Cornel POENAR

război proveniți din Arma 
Pompierilor ca: plt.maj. (r) 
KOVACS IOAN, plt.maj. (r) 
BIANU ADAM din Orăștie, 
ser.maj. (r) ANDRICA din Boiu 
- Gurasada, serg.maj. (r) 
CHIRIAC ȘTEFAN din Deva, 
pit. (r) CIBIRIAC MIHAI din 
Tărățel și multi alții - unii mai 
sunt în viață, care alături de 
unitățile Ministerului Apărării 
Naționale și Ministerului de In
terne au participat cu arma în 
mână la luptele pentru 
reîntregirea națională și 
apărarea gliei strămoșești.

Peste ani aducem omagiul 
nostru acestor bravi eroi, 
adesea necunoscuți, care și- 
au primejduit viața pe frontul 
celui de-al doilea război 
mondial, în apărarea Patriei și 
a semenilor lor. Să închinăm 
un gând de recunoștință 
acestor militari cu tâmple al
bite de vremuri și să cinstim 
cu respect și pioșenie obolul 
adus pe câmpurile de luptă de 
cei ce astăzi nu se mai află 
printre noi.

Cei mai în vârstă ostași 
pompieri veterani de război 
apreciază cum se cuvine 
eforturile deosebite ale 
ofițerilor, maiștrilor militari, 
subofițerilor, ostașilor și ale 
pompierilor civili. Cu prilejul 
“ZILEI POMPIERILOR DIN 
ROMÂNIA”le adresăm sincere 
felicitări, precum și succese în 
îndeplinirea misiunilor cu care 
țara i-a învestit.

Colonel (r) Gheorghe 
LUNGU, președintele 

Filialei Veteranilor 
de Război din

Ministerul de Interne J 

strategice, stingerea miilor de 
incendii provocate de 
desfășurarea luptelor, 
salvarea și ajutarea 
populației.

în istoria armei noastre 
sunt multe și emoționante 
pagini de bărbăție, curaj și 
eroism înscrise de pompierii 
militari și civili pe timpul 
împlinirii nobilului lor demers 
profesional: salvarea vieților 
omenești, protejarea și 
apărarea avutului personal și 
privat de furia dezlănțuită a 
incendiilor, de consecințele 
devastatoare ale cutre
murelor, inundațiilor și altor 
dezastre.

Totodată, de-a- lungul 
istoriei sale, instituția 
pompierilor români - cu 
sprijinul autorităților și 
cetățenilor, s-a transformat, 
modernizat și perfecționat 
continuu, atât organizatoric 
și funcțional - cât și 
profesional, urmărindu-se cu 
consecvență ridicarea 
gradului de profesionalizare, 
creșterea operativității și 
eficienței acțiunilor
specifice, integrarea în viața 
colectivităților, apropierea 
față de cetățeni și lărgirea 
serviciilor prestate către 
populație.

Cu ocazia aniversării a 
151 de ani de la luptele din 
Dealul Spirii și sărbătoririi 
Zilei Pompierilor din 
România adresez
călduroase mulțumiri și 
felicitări tuturor pompierilor 
militari și civili, precum și 
sincere urări de succes, 
împliniri și numai bucurii în 
frumoasa profesie de 
pompier, cât și în viața 
personală.
\_____________________ /

în sistemul de ocrotire a copilului
în vechiul sistem de ocrotire 

a copilului a fost scăpată din 
vedere integrarea socio- 
profesională a tinerilor de 18 ani, 
la plecarea din centrele de 
plasament (foste case de copii). 
Iar integrarea lor e dificilă datorită 
imperfecțiunilor care au existat 
în centre, ceea ce a condus la 
anumite retarduri de socializare, 
la o anumită inadaptabilitate a 
tinerilor, care n-au autonomie, nu 
se pot descurca într-o situație 
oarecare. Din această cauză, 
spune dl Gabriel Ciupe, directorul 
general adjunct al Direcției 
Generale pentru Protecția 
Drepturilor Copilului Hunedoara, 
a fost necesar să se creeze o 
categorie de servicii 
reprezentând o etapă tranzitorie 
între centrul de plasament și 
societate.

Obiectivele urmărite timp de 
2 ani cât durează un proiect în 
care sunt cuprinși acești tineri 
sunt: asigurarea condițiilor de 
masă și cazare pe această 
perioadă, formarea profesională 
prin Agenția Județeană de 
Ocupare și Formare Profesională 
în primele 6 luni, acomodarea 
profesională, după formare, până 
la încheierea programului, adică 

\_________ _____________

(Urmare din pag. 1)

consideră legile perfecte, 
cei ai PD acuză punctul de 
vedere, cam alambicat, ce- 
i drept, al PDSR, iar 
peneliștii, și mai tranșanți, 
avertizează că dacă legile 
proprietății, care reprezintă 
un punct important al 
programului de guvernare, 
nu vor fi adoptate de 
Parlament, iar Guvernul nu- 
și va asuma răspunderea 
pentru ele, așa cum a 
promis premierul Radu 
Vasile, ei vor decide dacă 
mai este oportun să 
participe la guvernare.

Toate ideile și părerile 
sunt discutabile. Iar pro
prietatea este o problemă 
mult prea sensibilă și 
importantă pentru a fi 
expediată în acte nor
mative doar după cum vor

z
(Urmare din pag. 1)

admiratoare: ,,Ce pantofi 
eleganți! Cât or fi costând?”; 
„Nu știu, dar cu siguranță știu 
că nu-mi pot permite luxul...”. Mai 
încolo, un copil de vreo 5-6 ani 
nu-și ia ochii de la o mașinuță. 
„Tați, mi-o cumperi?” „Azi e 
închis oricum. Poate mâine...” și- 
I ia de mânuță spre a continua 
plimbarea...

...în cofetării și baruri - 
puțini consumatori. Nici la 
terase nu se înghesuiau. 
Aceasta în pofida eforturilor 
financiare de a le face 
atrăgătoare.

De-a lungul bulevardului 
luliu Maniu sau Decebal, pe 
strada Andrei Mureșan, pot fi 
admirate fațade stradale, 
geamuri cu jaluzele albe 
moderne, reclame luminoase și 
vitrine strălucitoare, fas
cinante. Ele vin în contrast însă 

un an și jumătate. Aceste proiecte 
se realizează pe bază de 
parteneriat între Direcția pentru 
Protecția Drepturilor Copilului și 
câteva fundații. Una dintre 
acestea este Fundația Humanitas 
Pro Deo, filiala Foit, avându-l ca 
director pe dl Petru Micloș. 
Fundația dispune de teren și 
dotări, între care un atelier de 
tâmplărie, le pune la dispoziție 

O SANSĂ ÎN'PLUS
casă și masă. O altă fundație, 
"Viitorul copiilor” din Constanța, 
asigură salarii pentru 3 persoane 
(maistru tâmplar, lucrător, asistent 
social) care muncesc la Foit cu 
tinerii pe perioada programului. De 
la Fundația pentru o Societate 
Deschisă (fostă SOROS) s-a 
obținut finanțarea cu 3600 dolari 
pentru achiziționarea de utilaje 
necesare atelierului de tâmplărie. 
Rolul direcției de ocrotire este 
acela de a coordona proiectul 
împreună cu Humanitas și în plus 
oferă serviciile unui psiholog și 
consultanță de specialitate. Dl 
Micloș mărturisea că pe terenul 
concesionat, locul ruinelor l-au

Legile proprietății
mușchii unora sau ai altora. 
După interese și orgolii. 
Argumentele pro și contra, 
risipite în presă ori 
aruncate pe canalele 
televiziunilor, seamănă 
derută, nasc vrajbă, aprind 
pasiuni politice, așa cum a 
evidențiat și dialogul 
televizat dintre doi valoroși 
juriști și politicieni - Adrian 
Năstase și Valeriu Stoica.

Autosesizat din nou de 
încrâncenarea pe această 
temă dintre coaliție și 
opoziție, șeful statului, dl 
Emil Constantinescu, 
îmbătat de mai multă 
vreme cu apă rece, încă 
din aprilie a.c., că 
problema retrocedărilor 
este sub control, iar 
„părțile” sunt în consens 
în privința lor (dar iată că nu

într-o duminică de 
septembrie prin oraș

cu trotuarele, în majoritate pline 
de gropi și denivelări, peste 
care s-au aruncat pe alocuri 
pungi, hârtii, pachete goale și 
resturi de țigări.

N-am mai văzut maidanezi, 
poate se aciuaseră în locuri 
ascunse. în schimb câini de 
rasă, îngrijiți și frezați, erau 
plimbați de către stăpâni...

...Plouă? Nu, cineva de 
deasupra magazinului „Eva și 
Adam" a udat probabil florile 
din balcon sau a lăsat un 
robinet deschis...

Pe strada Eminescu, într- 
un spațiu al fostei secții de 
mobilă, se spală autoturisme. 
Costă 15000 lei exteriorul și 
tot atâta interiorul. După ce a 

luat diversele dotări, iar băieții 
existenți aici desfășoară diverse 
activități, au responsabilități în 
cadrul microfermei.

Dl director adjunct Gabriel 
Ciupe sublinia că acești tineri 
învață în primele 6 luni tâmplărie 
și în perioada de acomodare, 
când desfășoară activitate 
productivă, își dovedesc 
cunoștințele și își completează 

cele învățate cu deprinderi prac
tice. în același timp tinerii trebuie 
conștientizați că muncesc 
pentru a putea trăi, că bani fără 
muncă nu se obțin. Sunt pregătiți 
să se descurce singuri, să știe 
să-și caute serviciu, locuință, 
cum să-și apere drepturile, să- 
și gospodărească banii ș.a. Se 
încearcă asimilarea de către 
tineri a sistemului de norme și 
valori sociale pe care nu-l 
cunosc și de aceea nu-l 
respectă. După 6 luni, când și- 
au încheiat pregătirea 
profesională, sunt angajați cu 
carte de muncă, iar din banii 
câștigați trebuie să returneze 50 

sunt câtuși de puțin), i-a 
convocat ieri la Cotroceni 
pe reprezentanții par
tidelor parlamentare 
pentru o discuție pe 
această temă, deși 
aceeași invitație o 
lansase ceva mai înainte 
conducerea PDSR, cea 
mai îndârjită și cu unele 
argumente juste în 
adoptarea acestor legi.

Indubitabil, problema 
proprietății s-a agravat 
peste măsură. Ea nu 

-trebuie să constituie însă 
motiv de luptă politică, de 
dispută electorală, ci o 
temă majoră de interes 
național, indiferent cine 
se află la putere astăzi și 
cine se va afla acolo 
mâine.

fost închis o vreme, populația 
s-a dezobișnuit să apeleze 
la acest serviciu. Sperând 
să-l reactiveze, lucrătorul 
dăduse la maximum caseto- 
fonul cu o melodie ritmată.

... Din grupul de femei ce 
ieșeau de la slujbă, câteva 
își luaseră baticurile de pe 
cap și le pliau pentru a le 
pune în poșete. 
Respectaseră ceea ce le-a 
spus preotul, adică în 
biserică să-și acopere 
capul... Aveau cugetul mai 
ușor, căci s-au rugat pentru 
sănătatea familiilor, pentru 
mai binele comunității, pentru 
sufletele celor adormiți.

la sută fundației, pentru a le 
forma responsabilitatea față 
de ei și ceilalți. în faza finală (în 
ultimele 6 luni), asistentul so
cial începe identificarea 
oportunităților pentru loc de 
muncă și locuință, așa încât la 
finalul programului fiecare 
tânăr să fie plasat, să se poată 
integra în societate.

Anul acesta au părăsit 
centrele de plasament din județ 
35 de tineri. Dintre aceștia 11 
s-au întors la familiile naturale 
care și-au asumat 
responsabilitatea pentru ei. Alți 
10 se află la Foit și 14 au plecat 
la Fundația “lancu de 
Hunedoara” și vor fi angajați 
de Fundația VAAD (Viitor 
pentru Adolescenții Aflați în 
Dificultate) din Răcăștie, unde 
există o făbricuță de 
prelucrarea lemnului. Deci toți 
erau sau urmau să fie plasați 
la data documentării, aceste 
programe constituind pentru ei 
o șansă în plus, fără de care 
reușita lor socială ar fi nulă. 
Timp de 2 ani ei sunt urmăriți, 
consiliați și deci pregătiți să-și 
ia viața pe cont propriu.

Viorica ROMAN
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Obiectivul prioritar a! tricolorilor CALIFICAREA !a “EURO - 2000” 
a fost atins

ROMÂNIA-PORTUGALIA 1-1
Interes enorm pentru par

tida România (locul I în clasa
ment) - Portugalia (locul al 
doilea) ce fac parte din grupa a 
VIl-a din preliminariile “EURO - 
2000", atât din partea mass
media, cât și a publicului spec
tator prezent în tribunele stadi
onului Steaua din Ghencea 
(aproximativ 25.000). Elocven
te sunt cererile de acreditări 
din partea presei - peste 300 
de solicitări, dintre care 20 nu
mai din Portugalia.

Și de această dată, spec
tatorii, componenții puternicelor 
galerii ale echipelor Rapid, 
Dinamo și Steaua, au susținut 
favoriții cu multă căldură, pe 
întreaga desfășurare a jocului. 
Și tricolorii au făcut tot ce a 
fost posibil să le aducă bucuria 
calificării; au luptat cu ardoare 
pentru obținerea unui rezultat 
bun, care să-i mențină în frun
tea clasamentului ce le-ar asi
gura calificarea directă la 
EURO - 2000. Să nu uităm că 
tricolorii mai au de disputat ulti
ma partidă la 9 octombrie la 
Liechtenstein, iar Portugalia cu 
Ungaria. Antrenorul Victor Pi- 
țurcă a și precizat, după meciul 
cu Portugalia, că e bine să se 
privească cu toată seriozita
tea și această partidă, fiindcă 
nici un meci nu este dinainte 
jucat. Nu ne îndoim că românii 
vor tranșa în ultima întâlnire cu 
toată seriozitatea în favoarea 
lor și vom merge la Campio
natul European de pe primul loc 
în grupa a Vll-a, ceea ce con
tează foarte mult.
\_____________

Tricolorii au început prudent 
meciul, dozându-și bine efor
turile pentru a putea duce me
ciul până la final. Și de această 
dată “creierul" echipei, motorul 
ei, a fost Gică Hagi, care s-a 
“exprimat" cu aceeași ușurință 
tehnică pe teren, trimițând câ
teva pase precise vârfurilor 
Adrian llie și V. Moldovan, pu
nând el însuși de câteva ori în 
pericol poarta adversă. O dată 
în min. 37 a deviat balonul în pla
să la lovitura excelent execu
tată de pe stânga de Adrian llie, 
deschizând scorul pentru Ro
mânia 1-0, și o dată a mai șutat 
mingea în bara porții lui Baia. 
Față de portughezi, românii au 
avut mult mai mult inițiativa în 
prima repriză creându-și 3-4 
ocazii foarte bune de a înscrie. 
Din păcate, în min. 45, portu
ghezii beneficiază de o lovițură 
liberă de la 18 m și Figo înscrie 
golul egalării, sus în colțul din 
stânga lui Stelea 1-1.

Rezultatele din grupa a Vll-a: România - Portugalia
1- 1; Slovacia - Liechtenstein 2-0; Ungaria - Azerbaidjan
2- 0.

CLASAMENTUL
1. ROMÂNIA 9 6 3 0 22-3 21
2. Portugalia 9 6 2 1 29-4 20
3. Slovacia 9 4 2 3 11-9 14
4. Ungaria 9 3 3 3 13-7 12
5. Azerbaidjan 9 1 1 7 6-24 4
6. Liechtenstein 9 1 1 7 2-36 4

La 9-10 octombrie, ultimele jocuri: Liechtenstein - 
România; Portugalia - Ungaria; Azerbaidjan - Slovacia.

în meciul echipelor de tineret, România - Portugalia 
2-3, românii ratând șansa participării la Olimpiadă.

Deliberând, în repriza a do
ua, ai noștri s-au apărat lăsând 
în față doar pe cele două vâr
furi, stăvilind cu succes tenta
tivele oaspeților de a pune în 
pericol poarta lui Stelea. Res
pectând adevărul, trebuie să 
reliefăm că, pe măsură ce se 
scurgea timpul, și oaspeții - care 
declaraseră înaintea partidei că 
merg doar la victorie, s-au păzit 
și ei să nu primească gol, ne- 
riscând să se descopere în 
apărare. Drept urmare, meciul s- 
a încheiat cu un rezultat de ega
litate, ce a mulțumit în primul rând 
pe români, că rămâneau pe locul 
1 și încheie neînvinși în grupă, 
ceea ce le asigură locul mult 
râvnit la “EURO - 2000”.

ROMÂNIA: Stelea, D. Pe
trescu (46 Nanu), Ciobotariu, 
Gh. Popescu, Filipescu, D. 
Munteanu, Sabău, Gâlcă, Hagi, 
V. Moldovan (67 Lupescu), 
Adrian llie (861. Ganea).

Sabin CERBU

Declarații, opinii
Imediat după încheierea 

meciului, fotbaliștii români, 
marcați de efort, dar cu fețele 
luminate de succesul înregistrat - 
Jîindcă realmente egalul obținut 
în meciul de miercuri poate fi 
considerat ca o victorie a ca
lificării la C E. - au dat primele 
lor declarații, din care reținem 
părerea căpitanului echipei, cel 
mai mare jucător român, regele 
fotbalului românesc, GHEOR- 
GHE HAGI: "A m avut două 
variante, dar de fapt noi am 
vizat una singură CALIFICA
REA. Și după un joc bine conce
put și realizat de echipa noastră 
am reușit acest obiectiv, de a ji 
prezenți pentru a treia oară con
secutiv la Campionatul Euro
pean, remizând în fața puternicei, 
reprezentative a Portugaliei

VICTOR PIȚURCA: "Am re
ușit să ducem până la capăt 
acest meci deosebit de important 
și cu toate că n-a fost un joc 
deosebit de spectaculos, dar cu 
oarecare încărcătură psihică, 
tricolorii au demonstrat că for
mează o echipă extrem de va
loroasă, reușind să-și realizeze 
ceea ce și-au propus, să nu pă
răsească terenul învinși. Trebuie 
să fim realiști, să privim cu toată 
atenția și ultima partidă din 9 
octombrie cu Liechtenstein, 
fiindcă s-a văzut că nu mai 
există echipe ce pot fi învinse cu 
ușurință

MIRCEA SANDU: "Jucă
torii români au un merit deosebit 
în realizarea acestei mari per
formanțe de a ne afla în pragul 
calificării la EURO 2000. Avem 
obligația de a pregăti cum se 
cuvine și ultima partidă, cu 
Liechtenstein, unde victoria tri
colorilor va consfinți cu ade
vărat calificarea la europene

Anul 1999, anul marilor victorii 
ale cunoscutei atlete GABI SZABO

Am trecut de jumătatea anu
lui 1999 și cronicarii lumii sportive 
nu prididesc să consemneze 
victorie după victorie a marii 
atlete Gabriela Szabo, ce a reușit 
uimitoarea performanță de a în
cheia numai cu victorii toate cele 
11 curse în care a luat startul 
până în prezent! Să ne reamintim 
că la Campionatele Mondiale de 
sală din Japonia (3-5 martie), a 
luat 2 medalii de aur ia 1500 și 
3000 de metri, la Superiiga Euro
pei din Franța (19-20 iunie), s-a 
clasat pe primul loc la 1500 și 

Arbitrii și observatorii - etapa din 12 sept. 
DIVIZIA D

MIN. ANINOASA - FC DACIA ORĂȘTIE, arbitri: Erno Magyari, 
Constantin Dănilă și loan Clinei, obs. Nicolae Stanciu.

CASINO ILIA - CONSTR. HUNEDOARA: Adrian Costea, 
Mircea Brândușa și Tiberiu Nistor, obs. Petru Spărios.

VICT. CĂLAN - MIN. BĂRBĂTENI: Valentin Gavrilă, Nicolae 
Sebeș și Stelian Chirită, obs. Marian Dima.

METALUL CRIȘCIOR - MIN. POIANA RUSCĂ: Daniel 
Dudaș, Remus Azamfirei și loan Filipoi, obs. Dorel Târsa.

FC PAROȘENI - VULCAN - RETEZATUL HAȚEG: Eduard 
Kovăcs, Cosmin Danciu și Cristian Petrean, obs. Pavel Marincău.

CIF ALIMAN BRAD - VICT. DOBRA: loan Mândru, Ovidiu 
Toderită și Ramses Stanca, obs. Alexandru Groza.

CFR MARMOSIM SIMERIA - UNIV. PETROȘANI: Sorin 
Ciotlăuș, Ciprian Cârligeanu și Nicolae Albulescu, obs. Vasile Nemeș.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
GLORIA GEOAGIU - RODOSTAR DEVAJn 11 sept., ora 16,00: 

Daniel Thirt, Răzvan Avram și Corneliu Dumitriu, obs. Liviu Banc.
SANTOS BOZ - VENUS CHIȘCĂDAGA, în 11 sept., ora 15,00: 

Marin Ormenișan, Marian Lucaci și Eugen Ambruș, obs. Mircea 
Pădurean.

UNIREA VEȚEL - ENERGIA DEVA, în 12 sept., ora 11,00: Marin 
Ormenișan, Marian Lucaci și Eugen Ambruș, obs. Sorin Popa.

3000 m, la C.M. în aer liber de la 
Sevilla (20-29 august), medalia 
de aur și titlul de campioană 
mondială la 5000 m. între timp, 
Gabi a câștigat toate cele 6 
etape la 3000 m din Golden 
League: Oslo (30 iunie), Roma (7 
iulie), Paris (21 iulie), Monaco (4 
august), Zurich (11 august) și 
Bruxelles (3 septembrie). Și a 
venit ziua mare, a alergării din 
ultima etapă, la Berlin, unde pro
ba de 3000 m a fost înlocuită cu 
cea de ... 5000 ml Ei bine, și de 
această dată numeroșii spec
tatori, prezenți la etapa a Vll-a din 
Golden League, au aplaudat vic
toria recunoscutei atlete din Ro
mânia, Gabriela Szabo! Fericita 
câștigătoare și-a împărțit cu Kip 
Keter (care a câștigat la 800 m) 
milionul de dolari.

Gabi, după finala de mâine 
de la Munchen, se va întoarce 
în țară pentru a participa la 
festivitatea de premiere. (S.C.)

Poți găsi o oferta 
mai bună?

serios!

De la noi, numai vești bune!

* Numai cu conectare la CONNEX și în limita stocului disponibil.
** Prețul nu include TVA. Prețurile diferă în funcție de punctele de vânzare CONNEX. 

'Conectarea este gratuită pentru toate serviciile, cu excepția serviciilor de date și fax,

9
99$

I I \J (maximum) 
+ 2 LUNI ABONAMENT GRATUIT
...și șansa de a câștiga un premiu la concursul-surpriză 

organizat în toate punctele de vânzare CONNEX! 
Oferta este valabilă până la 16 octombrie.
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Orașul se îndreaptă spre 
o sărăcie generală

Situația dramatică, care s- 
a așternut peste majoritatea 
localităților județului nostru 
și nu numai, nu ocolește nici 
orașul Călan. Odinioară, 
viața aici decurgea normal, 
oamenii aveau de lucru, 
făceau și agricultură, iar 
locuitorii zonei erau în cea 
mai mare parte mulțumiți de 
viața lor cotidiană.

Decăderea economică a 
combinatului și implicit a 
unităților care sunt legate 
direct sau indirect de 
siderurgia din oraș a generat 
probleme deosebite, greu de 
soluționat. Astfel, șomajul 
oficial se situează în jurul a 30 
de procente, iar dacă luăm în 
discuție și pe cei care nu sunt 
în evidența oficiilor de 
specialitate, numărul celor 
care nu au un loc de muncă 
depășește substanțial acest 
procent.

Sărăcia generală care a 
învăluit zona Călan este 
relevantă și prin procentul în 
care s-a realizat bugetul local. 
Din discuțiile pe care le-am 
avut cu primul gospocfar al 
orașului Călan, dl Petru Bora, 
am reținut că “din 10 miliarde 
de lei cât s-a stabilit pentru 
acest an, șansele practice de 
realizare a acestuia nu 
depășesc 50 la sută. Practic, 
după opt luni, s-au realizat

doar 3,8 miliarde de lei, ceea 
ce înseamnă față de sumele 
programate nici 35 la sută din 
bugetul acestui ați”.

Din această isumă, ne-a 
mai precizat I primarul 
orașului Călan, am reușit să 
sprijinim învățământul căruia 
i-am alocat 600 de milioane de 
lei - sumă totuși insuficientă 
pentru nevoile reale ale 
școlilor din zonă. Lipsa 
banilor ne-a creat mari 
dificultăți în realizarea 
investițiilor propuse pentru 
acest an. Nu am putut asigura 
decât unele servicii de 
absolută necesitate pentru 
oraș - curățenia, iluminatul etc 
-, precum și împrejmuirea 
cimitirului.

Spuneam că peste orașul 
Călan se așterne o sărăcie 
generală, fapt dovedit odată 
din procentul mic de realizare 
a bugetului Consiliului local, 
cât și din imposibilitatea 
unităților economice, comer
ciale și a populației de a-și 
onora impozitele și taxele 
prevăzute a fi plătite 
Primăriei.

Mari greutăți se
întâmpină și în achitarea 
impozitelor pe salarii, o parte 
dintre societăți fiind practic în 
incapacitate totală de a-și 
onora obligațiile față de stat și 
Primărie, altele sunt în

lichidare, iar în unele cazuri, 
de comun acord între 
patroni și angajați, se 
stabilește un salariu minim 
care este exceptat 
impozitării.

Din datele statistice pe 
raza orașului sunt 
înregistrate aproximativ 300 
de societăți comerciale și 
asociații familiale, dar în 
realitate puține mai 
funcționează profitabil.

Conducerea Primăriei 
din Călan este de părere că, 
deși se depun toate 
eforturile pentru colectarea 
impozitelor și taxelor - aici 
se are în vedere înființarea 
unui serviciu propriu - până 
ia sfârșitul anului banii 
încasați vor fi insuficienți 
pentru a se realiza cât de cât 
obiectivele investiționale 
propuse pentru acest an - 
introducerea gazului metan 
în Nădăștia de Jos, Strei și 
Călanu Mic. Dacă nu se vor 
găsi bani, mai sunt de 
părere autoritățile locale, 
ziua de mâine va fi tot mai 
grea, iar viața oamenilor se 
îndreaptă cu pași rapizi 
spre comuna primitivă, 
întrucât nu vor mai fi bani 
pentru curent, apă caldă, 
agent termic, sănătate și 
învățământ, fără a mai 
vorbi de alte activități.

în casă nouă
După aproape zece 

ani, în Călan s-a petrecut 
un eveniment considerat 
“istoric”. Prin eforturi 
financiare de la bugetul de 
stat s-a reușit finalizarea 
integrală a unui bloc de 
locuințe cu 30 de 
apartamente. în urma 
depunerii cerehi de 
atribuire a locuințelor în 
ședința Consiliului local 
Călan, s-au repartizat noile 
apartamente, în mare parte 
beneficiarii acestora fiind 
tineri sau familii cu condiții 
sociale mai aparte.

Noii proprietari nu pot 
să-și cumpere aceste 
apartamente, ele având un 
statut de locuințe sociale 
pentru care trebuie să 
plătească o chirie lunară 
cuprinsă între 180- 250 de 
mii de lei. într-o primă fază, 
celor 30 de beneficiari ai 
noilor apartamente li s-a 
încheiat un contract pentru 
o perioadă de cinci ani, 
timp după care la solicitare 
poate fi prelungit.

Edificiu de 
cultură 

reparat!
La sfârșitul lunii 

august, în localitatea 
Nădăștia de Jos s-a 
inaugurat căminul cultural

din sat. Edificiul de 
cultură din localitate a 
fost reparat și modernizat 
prin alocarea a 200 de 
milioane de lei din 
bugetul Consiliului local 
Călan, urmare a stării 
avansate de degradare în 
care s-a aflat. Prin 
finalizarea lucrărilor de 
modernizare a Căminului 
cultural din Nădăștia de 
Jos, locuitorii zonei 
beneficiază de un spațiu 
modern de cultură unde 
se pot desfășura activități 
artistice sau alte 
manifestări tradiționale 
din lumea satului 
românesc.

Drum mai bun
De curând s-au finalizat 

lucrările de refacere și 
asfaltare a drumului de 
acces la biserica monument 
de la Strei. în ultima 
perioadă, datorită lipsei 
banilor, drumul de acces la 
biserică s-a deteriorat foarte 
mult, o parte însemnată din 
turiști renunțând la ideea 
vizitării monumentului, 
datorită stării precare a 
drumului. Pentru eliminarea 
acestui mare impediment s- 
au alocat fondurile 
necesare refacerii asfaltului 
pe o porțiune de 
aproximativ 500 de metri. 
Astfel acum drumul nu mai 
reprezintă un impediment 
pentru turiști.

De luni de zile
De câteva luni bune în 

cele două cămine de 
nefamiliști din Călan cei 
aproape 200 de locatari 
trăiesc în condiții 
asemănătoare epocii de 
piatră. Din lipsă de bani, o 
parte însemnată fiind în șomaj 
sau fără nici un venit, au fost 
sistate lumina, gazul metan și 
apa. Prin sistarea acestor 
servicii, întrucât oamenii nu 
și-au mai putut onora datoriile, 
zona a devenit un focar de 
infecție, în fiecare clipă 
existând un risc foarte mare

- 
Fara

curent, 
apă și gaz 

metan
N_______________________ >

de apariție a unor boli grave.
Obligația pentru

repararea și întreținerea 
căminelor revine SC Minacval 
SA, dar cum aceasta este în 
plin proces de lichidare, 
șansele de soluționare a 
acestei tragedii sunt minime.

Deși s-au făcut demersuri 
către proprietarul căminelor - 
SC Minacval SA -, 
conducerea Primăriei spune 
că nu s-a manifestat nici cea 
mai mică receptivitate. Unii 
dintre locatari sunt foarte 
nemulțumiți de ceea ce se

Se caută manager
In biroul dlui ■ Ștefan 

Burian, managerul societății 
Hidrotermtrans Călan, 
mergea, marți, 7 septembrie 
a.c., de mama focului, 
televizorul, pe micul ecran 
producându-se desene 
animate. Pe fundalul sonor al 
acestora am purtat 
următoarea discuție:

- Ș/ chiar n-o să aibă 
căldură cei ce locuiesc în 
blocuri? am întrebat.

- Da, chiar.
- De ce?
- Fiindcă avem mari 

datorii, la Renel și Romgaz de 
2,1 și respectiv 1,8 miliarde de 
lei. In total avem de recuperat 
de la asociațiile de locatari 5,7 
miliarde de lei.

- Există speranțe să se 
recupereze?

- Nu prea, fiindcă sunt 
foarte mulți oameni în șomaj, 
deci n-au cum plăti 
întreținerea apartamentelor.

- Deci cei ce locuiesc în

blocurile din Călan vor 
îngheța în iarna viitoare? Vă 
convine acest lucru?

- Nu, dar dați-ne dv. 
soluția ca să rezolvăm 
această problemă.

Nu i-am dat 
interlocutorului nostru nici o 
soluție, fiindcă asta ar fi una 
singură: adunarea datoriilor 
de întreținere de la cei ce 
locuiesc în blocuri.

Discuția noastră a avut 
loc, cum am menționat, pe 
fondul sonor al unui film de 
desene animate. Am aflat cu 
acest prilej că în curând va 
avea loc un concurs pentru 
postul de manager al 
Hidroterrhtrans la care va 
participa și dl Ștefan Burian. 
îi urăm să aibă succes! Deși, 
cu dânsul sau fără, cei ce 
locuiesc în blocurile din 
Călan n-o să aibă căldură și 
nici apă caldă în iarna 
viitoare. Ceea ce este 
groaznic.

Pagină realizată de 
Cornel POENAR, 
Traian BONDOR, 
Valentin NEAGU

Călan - orașul nou 
Foto: Traian MÂNU

petrece aici, întrucât și-au 
achitat o parte din datorii, iar 
demersurile lor făcute la 
autorități nu au avut nici o 
izbândă. Dacă până acum a 
fost cald, odată cu venirea 
iernii locatarii celor două 
cămine riscă să înghețe de 
frig, fără să mai luăm în 
discuție sănătatea copiilor 
care poate să fie pusă sub un 
mare semn de întrebare.
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„AjungemTa sapă de lemn”;
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| Afirmația din titlu a fost făcută de mai mulți cetățeni, bărbați
■ ș/ femei, cu care am discutat în piața orașului. Oameni veniți din
■ zonele agricole apropiate pentru a-și vinde produsele obținute cu 
| multă cheltuială și trudă.
I Adevărat că piața din Călan este una destul de săracă. Atât 
! din punctul de vedere al ofertei, cât și al cumpărătorului.
I Din discuțiile cu producătorii am înțeles că lucrările sunt de I 
| cele maț multe ori peste puterile lor financiare. Se mai adaugă cele | 
. de transport, care nu pot fi deloc neglijate.
I lată și un exemplu pe care a ținut să ni-l prezinte un cetățean 
| din Batiz.
| - în primăvară am cumpărat sămânța de cartof cu 5000 de lei
■ kg, iar acum nu pot vinde cartofii nici cu 3000 de lei kg. Cum pot 
I să trăiesc în condițiile astea? Unde-i munca mea? Dar cheltuiala?
| O să ajungem azi mâine la sapă de lemn. Asta vrea Guvernul?
■ La întrebare să răspundă guvernanții, dar până atunci trebuie 
I să mai spunem că, într-adevăr, la Călan prețurile la produsele

t*
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I
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| agricole sunt mici. Explicația este simplă: oamenii sunt tot mai |
■ strânși la pungă pentru că orașul este într-o acută criză după ■
! căderea fostului combinat siderurgic. 1
i Pe piața din oraș roșiile se vând cu 5000 lei/kg, gogoșarii tot I 
| cu atât, vinetele cu 2500 lei/kg, ardeii cu 4000 de lei, cartofii cu |
■ 2500 de lei/kg, fasolea verde cu 3000 lei/kg, varza roșie cu 5000 ■
■ de lei, iar piersicile cu 4000 de lei/kg. ■
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Curățenie
Curățenia orașului este 

asigurată de societatea privată 
“Gospodarul”, administrată de 
dl Tiberiu Șoș. Oamenii 
societății realizează nu numai 
curățenia localității, ci și asigură 
păstrarea acesteia, fiind tot 
timpul prezenți pe străzile din 
orașul nou.

Hibernare
La Călan se întâlnește o 

situație aparte și anume aceea 
că unitatea ce se ocupă de 
gospodărirea localității nu este 
subordonată consiliului local. 
Fiind o societate independentă, 
SC HIDROTERMTRANS nu 
ascultă de nimeni și deci 
nimeni n-o poate trage la 
răspundere când nu-și face 
datoria așa cum trebuie. De 
pildă, în situația actuală 
societatea are mari datorii față 
de furnizorii de energie 
electrică, gaz metan ș.a., datorii 
care provin de la neplata la timp 
a cheltuielilor de întreținere a 
apartamentelor. Sunt asociații 
de locatari - nr.1,2, 6 ș.a. - care 
au înregistrat circa 600

milioane lei restanțe la ora 
actuală. Conducerea
HIDROTERMTRANS nu depune 
nici un efort pentru încasarea 
datoriilor respective traversând 
- cum ne spunea cineva foarte 
avizat - o perioadă de 
hibernare. înțelegem că acest 
termen - hibernare - se referă la 
urși, dar și ei se trezesc 
primăvara. Domnii ce conduc 
societatea respectivă când se 
vor trezi oare?

Oaspete
Dl Octavian Dumulescu,„ 

viceprlmarul orașului, l-a avut 
musafir pe dl Bachal Karl Henz, 
un neamț care vine în fiecare an 
în România. La Bățălari, 
musafirul s-a simțit foarte bine și 
a zis că-i place foarte mult 
România și în special Ardealul, 
cu munții, dealurile și pădurile 
sale.

Contribuție
în ședința sa din 26 august 

a.c. Consiliul local a aprobat 
planul urbanistic general 
elaborat de un colectiv de 
arhitecți foarte competenți. La

alcătuirea acestui document 
important pentru evoluția 
edilitar-gospodărească a 
localității o contribuție esențială 
a avut-o dl Sergiu Zăvoianu, un 
foarte bun specialist în 
domeniu.

Modernizare
în acest an - deși banii au fost 

și sunt puțini - s-au asfaltat 
străzile: Bradului, Florilor și 
intrarea la piață.

Consiliul local va demara în 
această toamnă lucrările de 
modernizare a pieței. în prima 
etapă incinta va fi îngrădită, apoi, 
în etapele următoare, spațiul de 
vânzare va fi acoperit.

Previziune
Dl Octavian Dumulescu este 

țărănist, adică membru al 
Partidului Național Țărănesc 
Creștin și Democrat, dar nu este 
deloc mulțumit de modul cum este 
condusă România. Domnia sa zice 
că, dacă lucrurile nu se vor așeza 
pe mersul lor firesc, România va 
ajunge în circa 10 ani o țară de 
analfabeți și de bolnavi. Doamne 
apără și păzește!
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UN LITERAT PRINTRE ANALIȘTI
Există câțiva autori în lite

ratura română a căror atitu
dine în legătură cu faptul cu
tare sau cutare mă interesează 
într-un mod aparte fără să 
găsesc o explicație anume. 
Nici nu o caut, fiindcă simt că 
aș clătina un fel de mit care 
ține de intimitatea mea. Ale
xandru George este unul din
tre acești scriitori, unul care, 
alături de Octavian Paler, Ga
briel Liiceanu, Andrei Pleșu și 
încă vreo doi-trei, mă repre
zintă în relația mea cu lumea, 
asemenea unei locotenențe, 
dacă pot spune așa. Contac
tul meu cu scrierile lui Ale
xandru George - ca să revin la 
tema rândurilor de față - are 
loc într-un mod diferit de 
ceea ce mi se întâmplă cu alți 
autori; este un feî de ceremo
nial de apropiere treptată de 
un spațiu ideatic nu totdea
una cumsecade cu... intrușii. 
Franchețea, verticalitatea și 
incisivitatea sa se relevă cu 
deosebire în scrierile cu tentă 
mai mult sau mai puțin pole
mică. Iar acest ultim cuvânt 
ne proiectează direct în... 
conținutul acestei apariții 
editoriale cu un titlu oarecum 
întortocheat și care după 
umila mea părere ar fi trebuit 
să se autointituleze pamflete 
și polemici. Câteva mostre din

cuprinsul volumului mă scu
tesc, de la prima vedere, de alte 
comentarii pe această latură a 
comentariului: Noi pe ce lume 
om fi ?, Ciotul și Aliotmanul, Și, 
totuși, cine a făcut România ?, 
Sub călcâiul comunist, Intelec
tualii, prostimea și prostia, O 
deficiență a culturii actuale etc.

într-aceea că s-a dorit totalitar, 
nu o simplă dictatură, a vrut să 
cuprindă totul, subordonând 
întreaga “populație” voinței și 
proiectelor sale.”(In regimul 
ambiguității, p.204). Pe de altă 
parte, deși își ia măsuri de pre
cauție - de altfel inutile - au
torul este un analist în toată

Alexandru George: ÎN ISTORIE, ÎN POLITICA, ÎN
LITERATURĂ

Editura Albatros, București

Citind (și, uneori, recitind) car
tea, participi, sau mai bine spus 
te integrezi repede într-o at
mosferă “aranjată" cu minuțio
zitate și unde nu poți să nu 
spui odată cu autorul: “Fără 
facultatea critică și fără dispo
ziția spre liberul examen nu se 
poate stabili nici un adevăr, 
căci înlăturarea opreliștilor 
uneori brutale alteori abia vi
zibile nu te duce în mod auto
mat la adevăr.’’(încheiere pro

vizorie, p.280). Alexandru 
George nu este, nu se compla
ce în situația de a fi contem
plativ, ci, dimpotrivă, obser
vațiile sale se transformă în 
comentarii docte, de responsa
bilitate morală și de necon- 
testabilă actualitate, precum: 
“regimul care s-a instăpânit în 
România după 1948 a eșuat și

puterea cuvântului și nu numai 
din postura de literat, ci și din 
aceea de om al cărui intelect a 
înregistrat cu rigurozitate și 
fidelitate fenomenele social- 
economice;filozofice, istorice și 
politice, pe care le “trece” prin 
filtrul rațiunii sale supunându- 
ne atenției produsele acestui 
proces de analiză. Spune el: 
“Cartea aceasta este a unui lite
rat care încearcă să transmită o 
experiență în primul rând trăită, 
dar încărcată de ecouri din 
trecutul nu prea îndepărtat și 
obținută sau primită prin cola
borarea în mijlocul cărora am 
crescut.”(Cop.IV). Acestea 
sunt doar câteva argumente în 
favoarea unei cărți scrise de un 
intelectual în accepția cea mai 
pură a cuvântului, autor a 18 
volume de proză (povestiri,

romane...), critică literară, ese
istică, 13 traduceri din autori 
struni (proză, teorie și cri

tică literară), îngrijitor de 
ediții, în total peste 35 de 
volume tipărite pe care apa
re numele său. Să ne re
amintim de câteva titluri care 
s-au bucurat de aprecierea 
criticii și a cititorilor: CAIET 
PENTRU...(roman), SEARA 
TÂRZIU (roman), CAPRI
CII ȘI TRECERI CU GÂN

DUL PRIN SPAȚII (proze), 
OAMENI ȘI UMBRE (ro
man), LA SFÂRȘITUL LEC

TURII (4 volume); sau tra
ducerile: RELAȚIA CRI
TICĂ de Jean Sțarobinski; 
SALOANELE MELE de 
‘Emile Zola; VIAȚA LITE
RARĂ de Anatole France; 
PRINCIPIUL ARTEI ȘI 
DESTINAȚIA EI SOCIALĂ 
de P.J.Proudhon; GREAȚA 
de Jean-Paul Sartre. Iar 
dintre ediții, putem nota: 
SCRIERI LITERARE de 
V.A.Urechia; PROZĂ 
UMORISTICĂ ROMÂ
NEASCĂ ETC. Pot să nu fie 
acestea garanția unei lecturi 
interesante și importante 
pentru rotunjirea zestrei 
noastre de cultură generală?

Dumitru HURUBĂ
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Foaie tristă matostat 
trece vântul peste sat 
clavecin dezacordat 
tânguindu-se pe-o rană 
de pavană diafană 
dintr-un veac îndepărtat. 
Trece vântul peste sat 
ca un mire întomnat 
fără-alai, fără mireasă, 
umbra lui nenorocoasă 
îl urmează neguroasă 
prin iar galben matostat, 
cântă vântul nevropat 
la cel mire întomnat 
peregrin îndurerat, 
apa vântului, zglobie, 
o să-l poarte peste sat 
îmbibat cu poezie.

Muză doimtiitd
Să-i săruți brațele 
până când ele se vor face ușoare 
aidoma fulgilor visători, de ninsoare, 
până când se vor schimba în aripi 
și va începe să zboare.

Ionel AMĂRIUȚEI

fa

moneda falsă (II)
Sancta mediocritas, vorba 

unui maestru sexagenari... Numai 
că mediocritatea a devenit dia
bolică. A trecut la atac... Ce este 
și mai nostim: tărăboiul medio
crului fără șansă reală în dura 
plată valorică a talentelor literare, 
nu doar județeană, ci națională, 
face mici revoluții locale: iscă uri 
mărunte, bârfe, uzurpă, năruie, 
rupe destine, familii; ici paște o 
publicație, colo îi dă foc alteia, 
încât vorba lui Dinescu: “m-am 
săturat, mi-e lehamite, doamnei”. 
Ce oare îl face pe omul cu impuls 
literar, în speță al superioarei 
solidarități sub semnul esteticii, al 
artei, să devină un rapace deni
grator, otrăvit, cu nevoie de a 
împroșca fierea asupra celuilalt, 
să muște mâna care l-a sprijinit, 
să nege propriile frumoase amin
tiri, propria-i ființă, fără să înțe
leagă că asta se răzbună asu- 
pră-i, irecuperabil? Că răul, de 
sine piere?

Poate funcționa ura în locul 
toleranței aproapelui? în locul 
valorii, experienței, sumum-ului 
indicibil de suferințe, conflicte, 
crize depășite exemplar, întru 
artă, poate cârdășia literară să 
fie prietenie literară? Imitatorii 
sunt niște oameni lipsiți de curaj, 
de sine: neînstare a se regăsi 
după eșecul unei vieți. Atunci 
caută a lovi în cei autentici, a-i 
nega și a-i izbi acolo unde - ca 
orice om -, aceștia sunt ușor de 
rănit. Dar există răni care cântă!

însă rănirea nu este verbul 
nașterii poeziei. Ei nu știu.

Dacă parcurgi textele uneia 
dintre aceștia, cu o minimă instru
mentație psihanalitică, incomodă 
de obicei, înțelegi imediat că 
structurile sufletești sunt deterio
rate: nici un sclipit de iubire față 
de semen nu mai năluce, nici 
arta nu mai este artă, ci maculare 
abjectă. Limbajul este cea mai 
subtilă și deopotrivă revelatorie

oglindă a unei conștiințe. O “poe 
zie" viermănoasă, un lexic îmbib; 
de mocirlă, trădează subconști 
entul mutilat, bolnav, reprimările 
care cer explozie, refulare. îns 
arta are cu totul alt destin.

Imitatorii, surogatul, “înlocui- | 
torii”, întocmai celor din industria 
alimentară, dar și cultura de ieri, 
nu vor afla nici în societatea (tot 
mai) democratică, unde valoarea 
este neîndestulător criteriu (și va 
trebui "omul potrivit la locul po
trivit"), nici un real rost: fără vo
cație, sacrificiu și riscuri indicibile, 
scriitorul nu se identifică, nu 
devine.

...Nicăieri, ca în lumea artei, 
nicăieri ca în literatură, valoarea 
nu se înfruntă mai deconcen- 
trant, mai stupefiant, cu non
valoarea, cu kitsh-ul; însă per- 
danții sunt cei ce, cu mijloace 
străine moralei artei, (se) mint că 
o afirmă.

Ce-i frumos și lui Dumnezeu 
îi place, spune vorba veche. Tre
sar cu bucurie, simt bucuria in
tactă, dintotdeauna, când am 
norocul să cunosc un talent au
tentic... El are ceva inconfundabil, 
inclusiv în bunul simț compor
tamental, nu doar în ceea ce 
scrie.

Nu pot disocia Omul de 
Autor: ceea ce faci de ceea ce 
scrii!

Circulă bani falși, e mult trafic 
la negru, iar calpele valori își 
găsesc, vai, mântuitorii. Din nefe
ricire, mărturisesc că pe măsură 
ce, totuși, democrația devine, 
odată cu noi (I), un fior rece, mă 
împinge tot mai în singurătate, 
departe de “geniali” impostori, de 
uneltitori, de “mai nevinovați de
cât alții", ba chiar de “dizidenți", 
(fie și prin tăcerea (oare nu era 
complice? n.n.)... “împotriva dic
taturii"... Mă tem că e aproape 
“tumul de fildeș"...

Eugen EVU

în organizarea Asociației 
Internaționale de Folclor, în Eu
ropa au loc patru importante 
festivaluri de folclor. Este 
vorba despre festivalurile 
găzduite de localitățile Deva 
(România), Sârvăr (Ungaria), 
Cerveny - Kostelec (Cehia), 
Krems (Austria). Periodic, la 
aceste manifestări participă 
zeci de ansambluri de cântece 
și dansuri care se bucură de o 
caldă primire din partea a zeci 
de mii de spectatori.

Anul acesta la Sârvăr (Un
garia) a participat ansamblul 
folcloric "Doina Crișului" al Ca
sei de cultură din Brad; la 
Cerveny - Kostelec (Cehia) a 
evoluat ansamblul județean de 
cântece și dansuri populare 
"Getusa", iar la Krems 
(Austria) s-a aflat de curând 
ansamblul folcloric "Silvana" al 
Casei de Cultură din Deva.

în finalul Festivalului folclo
ric internațional de la Krems 
(Austria) a avut loc o întâlnire 
a directorilor de festivaluri din 
cele, patru localități mai sus- 
amintite. Din partea României a 
participat prof. Vasile Molodeț, 
directorul Centrului Județean al 
Creației Populare Hunedoara. A 
fost analizată desfășurarea 
celor patru festivaluri euro
pene organizate sub egida 
I.O.V. și s-au stabilit proiecte 
de viitor. începând de anul vii
tor, aria festivalurilor I.O.V. se
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va extinde pe toate conti
nentele.

în ceea ce privește parti
ciparea românească propriu- 
zisă la Krems, trebuie mențio
nată înalta ținută artistică a 
ansamblului folcloric "Silvana” 
al Casei de cultură din Deva, 
mesager de excepție al folclo
rului hunedorean, românesc în 
general. Formația de dansuri 
este una tânără care a atins 
un înalt nivel interpretativ ce 
cu greu poate fi depășit de alte 
formații. Echipa, instruită de 
cunoscutul coregraf Elis Ursu, 
a prezentat suite de dansuri 
din județ și din alte zone fol
clorice. I s-a alăturat taraful de 
muzică populară condus de 
Ovidiu Demea, precum și so
liștii de muzică populară Lia 
Ciobanu, Cosmina Muntean.

"Silvana” a prezentat 11 
spectacole, dintre care unul 
televizat. Merită a fi reținute 
cuvintele directorului manifes
tării care a apreciat nivelul pro
fesional al ansamblului româ
nesc ce a contribuit la ridica
rea nivelului artistic al festiva
lului. Dovadă a faptului că "Sil
vana” a fost un demn ambasa
dor al folclorului românesc s-a 
dovedit inițiativa devenilor de a 
se întâlni cu alțl participanți 
făcându-le mai bine cunoscute 
dansurile și cântecele de pe 
aceste meleaguri.

Minei BODEA

Subiect a! unei cercetări monografice

Roșcaniul de odiniontâ
Aflat la interferența a două 

zone bogate și îndelung cer
cetate de către specialiști - 
Banatul și Ținutul Pădurenilor- 
satul hunedorean Roșcani a 
constituit, încă de la începutul 
anului trecut, obiectul unui am
plu proiect monografic, elabo
rat de Centrul Național al Cre
ației Populare. O parte dintre 
rezultatele acestui studiu au 
fost publicate într-unul din re
centele numere din acest an 
(dedicat de altfel localității hu- 
nedorene) ale revistei de cul
tură “Datini", editată de instituția 
amintită și Fundația Culturală 
“Ethnos”, cu sprijnul Ministe
rului Culturii.

în condițiile în care, apre
ciază cercetătorii, “Roșcaniul a 
pierdut de mult ceea ce ar pu
tea constitui substanța unei 
colecții de folclor, iar azi nu mai

poate oferi cercetătorului nici 
una dintre manifestările de viață 
tradițională sub aspectul de odi
nioară”, ei și-au propus să re
constituie tradițiile și obiceiurile 
satului, cât și “biografia" sa, din 
istorisiri, relatări, imagini, docu
mente personale, legende, in
scripții, mărturii materiale și frân
turi de repertoriu. “Așa a renăs
cut, sub ochii echipei de cerce
tare (alcătuită din cercetători, 
coregrafi, etnomuzicologi), co
muna Roșcani de odinioară, cu 
satele ei - Mihăiești, Pane și 
Pane Săliște; nunți și șezători, 
sărbători ale satului și târguri, 
calendarul muncilor de peste an 
și marile sărbători creștine s-au 
definit treptat nu numai din între
bările abrupte ale chestiona
relor, ci și din mici povestiri, din 
gesturi și ritualuri, din fragmente 
de recuzită și din anevoioasa

reconstituire a cântecelor, 
orațiilor, colindelor, bocetelor..." 
(dr. Narcisa Știucă).

Imaginea așezării este una 
de “caleidoscop”, cuprinzătoare 
și edificatoare în același timp în 
ceea ce privește statornicirea 
locuitorilor în acest spațiu hune
dorean (a cărui primă atestare 
documentară datează din 1491), 
cu toate tradițiile care au rezis
tat mai mult ori mai puțin de-a 
lungul vremii. începând cu isto
ria consemnată în arhive și con
tinuând cu legende despre nu
mele locurilor, specificul așezării 
începe a prinde încet contur. îi 
întâlnim și pe oamenii satului, cu 
poveștile și relatările lor: “De la 
cei mai hărăziți dintre ei am 
aflat întâmplări extraordinare și 
am început să reconstituim, din 
fragmentele epice oferite de 
interlocutoriynoștri, chipul na

rativ al unei vârste a satului" 
(Ioana Ruxandra Fruntelată).

“Casa și gospodăria", bi
serica din Roșcani (construită 
la 1460 ca fortăreață, decla
rată acum monument istoric), 
“îmbrăcămintea casei", “mă
suratul oilor”, “nunta acum o 
jumătate de veac” constituie 
alte elemente relevante pentru 
istoria și spiritualitatea locului și 
asupra cărora cercetătorii s- 
au oprit cu răbdare și interes.

Astfel, Roșcaniul se ală
tură satelor românești care se 
pregătesc “să intre în urmă
torul mileniu având o zestre 
culturală și sentimentală, din 
care o parte este păstrată 
pentru eternitate de înregis
trările Centrului Național al 
Creației Populare”.

Georgeta BÎRLA
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în premieră în România

Festival Internațional 
Eco-Etno-Folk Film

Zilele acestea (8-11 
septembrie) se desfășoară 
in satul Slătioara (județul 
Vâlcea) primul Festival 
Internațional Eco-Etno-Folk 
Film, organizat de Fundația 
Națională pentru Civilizație 
Rurală “Niște țărani”, cu 
spijinul Fundației Pro 
(sponsor principal).

Proiectul acestei inedite 
manifestări, inițiat la înce
putul anujui, are un scop 
generos. In condițiile în 
care se afirmă (iar în parte 
se și constată) că publicul 
românesc nu prea mai e 
interesat de producțiile 
cinematografice autohtone, 
Fundația “Niște țărani” 
(avându-1 ca președinte pe 
cunoscutul regizor Dinu 
Săraru) își propune să 
inițieze o campanie care să 
convingă; pe de o parte prin 
Filme de calitate, pe de altă 
parte prin “pecetea” 
culturii autohtone pe care 
trebuie s-o poarte cinema
tografia românească.

La ediția actuală au fost 
înscrise în concurs 143 de 
producții - al căror subiect 
de inspirație îl reprezintă 
viața țăranilor -, din care 51

Creșterea ratingului de 
țară al României se amână

Agențiile străine de rating sunt pesimiste in privința 
creșterii ratingului de țară al României. Principala 
îngrijorare a agențiilor străine pornește de la capacitatea 
redusă a autorităților române de a pune în aplicare 
măsurile de reformă stipulate în acordul stand-by semnat 
cu Fondul Monetar Internațional, mai ales în perspectiva 
alegerilor parlamentare și prezindențiale.

Se pare că momentul creșterii ratingului va fi amânat 
până după acordarea de către FMI a celei de a doua tranșe 
din împrumutul stand-by, de 198.000 de dolari, programată 
pentru luna octombrie a.c. Dacă România va primi tranșa a 
doua va fi o premieră pentru guvernele de după 1989.

i Reduceri la plata în avans 'i 
i a energiei electrice i

Guvernul a decis zilele 
1 trecute ca agenții economici 
I care achită integral, în valută și 
| în avans, consumul de energie 
I electrică preliminat pentru o 
! anumită perioadă de timp să 
I beneficieze de o reducere de

Vineri 
IO septembrie

TVR1
7.00 Matinal Național 10.00 

Povești de adormit copiii (s, ep. 
44,45) 11.00 TVR Cluj-Napoca 
12.05 TVR lași 13.00 TVR 
Timișoara 14.10 Santa Barbara 
(r) 15.00 TVR Craiova 15.30 Em. 
în limba germană 17.00 De la 
lume adunate... 18.00 
Divertisment 19.10 Sunset 
Beach (s, ep. 528) 20.00 Jurnal. 
Meteo. Sport 20.45 Camera 
misterelor 21.00 Constanza (f.a., 
partea II, 1998) 23.25 Jurnal de 
noapte. Sport

TVR 2
8.00 Sailor Moon (r) 10.15 

Limbi străine. Spaniolă (r) 10.40 
O familie ciudată (r) 11.10 Star 
Trek (r) 12.00 Tezaur folcloric 
(r) 13.00 TVR Info 13.15 
Dragostea contează (s) 14.00 
TVR Craiova 14.30 TVR Cluj- 
Napoca 15.05 Rebelul (s) 16.00 
Grecia (s, ep. 150) 16.45 Santa 

au fost selectate pentru a 
participa la festival. 
Filmele participante au 
fost produse de studiouri 
din Anglia, Franța, 
Finlanda, Elveția, Cehia, 
Slovacia, China, Indonezia, 
Thailanda, Republica 
Moldova și, bineînțeles, 
România. Selecția a 
realizat-o un juriu 
internațional, prezidat de 
regizorul Geo Saizescu, 
care în finalul festivalului 
va decerna Marele Premiu 
“Potecașul de bronz” celei 
mai reușite producții 
cinematografice 
prezentate în cadrul 
festivalului.

Tot cu acest prilej vor 
avea loc la Slătioara 
inaugurarea târgului și a 
expoziției meșteșugarilor 
artiști ai Oltetiiei, a 
expoziției de icoane a 
atelierelor mănăstirești 
din Vâlcea, precum și 
lansarea primului număr 
al revistei “Renașterea 
civilizației rurale româ
nești” (editată de fundația 
organizatoare), un recital 
susținut de Tudor 
Gheorghe ș.a. (G.B.)

30 la sută. Actul normativ ■ 
adoptat în acest sens ' 
urmărește asigurarea de I 

resurse valutare |
suplimentare necesare ■ 
importurilor de țiței și gaze ! 
naturale. I

Barbara (s) 17.30 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 
Cinematograful vremii noastre 
19.00 Cu ochii’n 4 (r) 21.00 
Vânare de vânt 22.40 Tom Jones 
(s, ep. 5)

ANTENA I
7.10 Cafea cu parfum de 

femeie (s) 8.00 Cutia cu jucării 
10.50 Știri 11.00 Film de aventuri 
13.00 Știrile amiezii 13.15 Film 
pentru tineret 15.00 Ape liniștite 
(s, ep. 115) 17.25 Elena, viața 
mea (s, ep. 42) 19.00 Observator 
20.00 Fifty - fifty (f.a. SUA 1993) 
22.00 Observator 22.30 
Baywatch Nights (s, ep. 44)
23.30 Adevărul despre sex (f er. 
Franța, p. II)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! 10.00 Tânăr și neliniștit 
(r) 11.00 Doctor în Alaska (r) 
11.45 Walker, polițist texan (r) 
12.00 Adevărul gol-golut (r) 
13.00 Știrile PRO TV 13.10 
Babylon 5 (r) 13.45 Ani de liceu

Programe TV - sâmbătă șl duminică
Sâmbătă

11 septembrie

TV* 1
8.30 Mica Sirenă (d.a) 

9.05 Povești de adormit 
copiii (s) 9.30 Aventurile lui 
Tom Sawyer și Huck Finn 
(s, ep. 1) 11.00 întâlnirea 
de sâmbătă 13.00 De dor, 
de dragoste, de joc 13.30 
A doua alfabetizare 14.10 
Arca...Marinei. 15.30 
Atletism Finala Marelui 
Premiu Golden League (d, 
Munchen) 18:00 Lumea de 
mâine (s, SF ep. 26) 19.00 
Teleenciclopedia 20.00 
Jurnal. Meteo. Sport 20.30 
Farmece (s, ep. 18) 21.20 
Cavalerii cerului (f.a. SUA 
1976) 22.50 Sport 23.05 
Rock la... Cina, cu 
„Timpuri Noi" și 
„Holograf”

TV* 2
8.00 Compania de dans 

(do) 8.30 Sailor Mqon (d.a) 
10.35 Toate pânzele sus! 
(s) 11.30 Pas cu pas
12.30 TVR Timișoara
14.00 Spiritul legii (s. 
Franța, ep. 1) 15.15
Giacomo Casanova, mitul 
unui aventurier (do, p. I) 
16.00 Grecia (s) 16.45 
Santa Barbara (s, ep. 967)
17.30 Cine? Unde? Cum? 
De ce? 17.35 SOS la 
capătul lumii (d.a) 18.00 
Serial de călătorii (do) 
18.55 Retro TV 19.55 Un 
cântec pentru ochii tăi 
20.15 Teatru TV prezintă: 
„Titanic Vals” 22.00 
Fotbal Meci din 
Campionatul Spaniei, 
etapa a lll-a (d)

ANTENA 1
8.00 Planeta vie (do) 8.30 

Povești cu căței 9.00 
Desene animate 10.00 
Kumari - God Child (do) 
11.00 Casa de piatră 
(mag.) 12.00 Publicistică 
13.00 Cu Cristian Țopescu 
de la A la Infinit 16.00

(s, ep. 5) 14.30 The Wonder 
Years (s, ep. 5) 15.10 Aripile 
pasiunii (s) 16.00 Tânăr și 
neliniștit (s) 17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 5) 18.30 
Inimă de țigancă (s, ep. 89) 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Dosarele X 
(s, seria 6, ep.2) 21.30 Profiler 
(s,ep. 2)22.25 Știrile PRO TV

ACASĂ
7.00-12.45 Filme și seriale 

(reluări) 13.30 Maria (s) 14.15 
Perry Mason: Frauda bancară (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. 61) 22.10 
Sânge din sângele meu (s) 23.00 
Vremea țiganilor (dramă 
Iugoslavia 1989, p. I)

PRIMA TV
9.00 Dimineața cu PRIMA 

13.00 Nadine Show 14.00 
Karaoke Show (r) 15.00 Viața

Fotbal Extensiv Craiova - 
Rapid (d) 18.00 Elena, 
viața mea (s, ep. 43) 19.00 
Observator 20.15 Fotbal 
Divizia A Ursus: Steaua - 
CSM Reșița (d) 22.30 
Observator 23.00 Locuri în 
inimă (dramă SUA 1984)

P*0 TV
7.00 Aventurile lui 

Papirus (d.a) 7.20 Mot 
(d.a) 8.00 Conan
Aventurierul (d.a) 8.30 
Tom și Jerry (d.a) 9.00 
Povestiri din Marea 
Sudului (sj 10.00 Loiș și 
Clark (s, ep. 40) 11.00 
ProMotor 11.30
www.apropo.ro (informații 
despre Colegiul PRO) 
12.00 Profesiunea mea, 
cultura 13.00 Știrile PRO 
TV 13.05 Generația PRO
17.30 ProFashion (mag.) 
18.00 Super Bingo 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 
Asteroidul I (SF SUA ’97) 
22.00 OZ - închisoarea 
federală (s) 22.55 Știrile 
PRO TV 23.00 Columbo: 
Murder, a self Portrait (f. 
p. SUA)

Duminică
12 septembrie

TV* 1
8.00 Personaje celebre 

(d.a) 8.30 Ursulețul Winnie 
(d.a) 9.05 Kiki Riki Miki... 
(mag. pt. copii) 11.00 
Handbal masculin
Preliminariile CE: România 
- Franța (d) 12.30 Viața 
satului 16.20 Atlas 16.45 
Mistere și minuni (do; ep. 
16) 17.30 Super Gol Show 
18.00 O familie ciudată (s, 
ep. 63) 18.30 Ivanhoe (s, 
ep. 5) 19.30 Fotbal 20.00 
Jurnal. Meteo 20.30 7 zile 
în România 21.00 Un 
băiețel numit Journey 
(dramă SUA ’95)

TV* 2
8.30 Apa miraculoasă 

(do) 9.00 Născuți printre 
animalele sălbatice (do, p.

în direct 16.00 Telenovelă (s) 
17.00 Nadine Show 18.00 Știri 
19.00 Tiberiu & Tibanu 19.15 
Karaoke Show 20.15 Alegeți 
filmul 21.30 Real TV 22.00 
Tiberiu & Tibanu

10.00 Trancers (SF SUA 
’88) 11.30 Unde-s doi (co. 
romantică SUA 1995) 13.1.5 
Gangsteri... la feminin (f.a. SUA 
’96) 15.15 A doua carte a junglei 
(f. pt. copii SUA ’97) 16.45 
Avalanșa (thriller SUA 1998)
18.30 Don King: Numai în 
America (dramă SUA ’97)
20.30 Jack Fulgerătorul (w. 
Australia/ SUA 1994) 22.15 
Freejack (SF SUA 1992) 0.00 
Jurnalul Pantofului Roșu (s.er.) 
0.30 Star Trek: Primul contact 
(SFSUA’96)

TELE 7 ABC
(canal 34 UHF)
9.00 Știri locale (r) 9.10 

Deva Mix (r) 9.40 Info matinal
10.30 Dintre sute de ziare (r)

I) 9.30 Arca lui Noe (r)
10.30 Integrale Jean- 
Michel Jarre & Rock 
Robin 11.30 TVR lași
13.30 Știrile... XXL 
pentru copii și tineret 
13.50 în spiritul legii (s) 
15.00 Tom Jones (s) 
16.00 Grecia (s, ep. 152) 
16.45 Santa Barbara (s, 
ep. 968) 18.30 Rumba- 
Tumba... și copiii cântă 
ce vor ei! 19.05 Timpul 
trecut (do. Anglia 1998) 
19.55 Un secol de ci
nema: Darryl Zanuck (do) 
22.10 Sportmania 22.40 
Nu e nevoie să bați la ușă 
(dramă SUA ’52)

ANTENA 1
8.00 Spiritualitate și 

credință 9.00 Desene ani
mate 10.00 Godzilla (d.a, 
SUA 1998) 11.00
Aventurile lui Sinbad (s, 
ep. 1) 11.45 Game Show: 
„Buni prietni” 12.15 
Seria Stan și Bran: Chic
kens Come Home (co. 
SUA 1931) 13.00
Duminica în familie 16.00 
Fotbal Divizia A Ursus: 
Dinamo - Rocar 
București (d) 18.00
Elena, viața mea (s, ep. 
44) 19.00 Observator 
20.00 TeleEurobingo 
Show 22.30 Meciul 
meciurilor

P*0 TV
8.30 Tom și Jerry (d.a) 

9.00 Super Abracadabra
9.30 Lassie II (s, ep. 11) 
11.00 Confruntările celui 
de-al ll-lea război 
mondial (do, ep. 1) 12.00 
Profeții despre trecut 
13.00 Știrile PRO TV 
15.00 Auto MP de For
mula I al Italiei (d) 18.30 
Beverly Hills (s, ep. 163)
19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Cupidon (s, ep. 2) 
21.00 Sirene (co. SUA 
1990) 23.00 Procesul 
etapei

. N
15.15 Post meridian 17.30 
Deva Mix 18.00 Știri 18.10 Lou 
Grant (s) 19.00 Secția de 
poliție (s) 20.00 Actualitatea 
Tele 7 20.45 Știrile locale 21.00 
Dintre sute de ziare 22.00 
Lumea în clipa 2000 23.20 
Tentații 0.00 Știrile locale

PRO TV - DEVA
06.10-06.50 Program comer

cial PRO TV Deva 06.50 - 07.00 
Știri locale (r) 07.00- 
10.00”Bună dimineața, PRO TV 
e al tău!” (coproducție) 10.00- 
10.45 Program comercial PRO 
TV Deva 17.00-17.30 Știrile 

PRO TV București (coproducție 
și insert Știri Deva) 19.30-20.30 
Știrile PRO TV București 
(coproducție și insert Știri 
Deva) 22.20-22.30 Știri pe scurt 
PRO TV Deva

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

beșeșcep.
Vineri, IO septembrie

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Sentimental, sunteți instabil. 
Partenerul nu mai știe cum să 
se poarte cu dv. Controlați-vă 
caracterul!

O TAUR
(21.IV - 21.V)
Puteți cădea în ispită, 

deoarece râvniți la “fructul 
oprit”. Nu așteptați înțelegere 
din partea colegilor, nu există 
nici o șansă de a cădea de 
acord. Nu-i bine să faceți 
cum vă taie capul.

O GEMENI 
(22.V - 21.VI)
Sunteți pierdut în labirintul 

sentimentelor. V-a fost ușor 
cât timp aveați o relație 
stabilă și încredere în 
partener. Așteptați sfârșitul 
săptămânii pentru a lua o 
decizie importantă.

O RAC
(22.VI - 22.VII)
Zile pline de atenție din 

partea partenerei/ului. Planeta 
Marte vă îndeamnă la acțiuni 
pripite. Fiți atenții S-ar putea 
să aveți neînțelegeri cu 
familia.

O LEU
(23.VII - 22.VIII)
Veți fi atractiv, veți cuceri 

pe oricine. Este important 
asupra cărui obiectiv vă 
concentrați energia. Fiți 
toleranți cu cei care vă stau 
în cale, nu o fac cu intenție.

O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Alegeți întâmplarea care v- 
a impresionat, merită o 
rememorare! Veți primi 
musafiri, de prezența cărora 
nu vă bucurați deloc. 
Analizați de ce, care este 
cauza.

Z> BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)’

Un lucru pe care-l doreați 
de mult, îl obțineți acum. 
Faceți ceea ce doriți pentru 
un onorariu substanțial.

2 SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Aveți nevoie de mișcare, 
faceți sport, este bine pentru 
sănătate. Aveți grijă la 
greutatea corporală și la felul 
în care vă hrăniți.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Conjunctura astrală este 
favorabilă în plan profesional 
și sentimental. Sunteți plini de 
energie și putere de a acționa. 
Aveți tendința de a fi 
nerăbdător și arțăgos cu 
colegii!

2 CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Primiți atribuții de care 
sunteți nemulțumiți. Nu arătați 
aceasta șefilor dv. Nu se 
întrevăd schimbări
norocoase în situația 
materială.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Singuri trebuie să decideți 
în problemele sentimentale. 
Principiile raționale nu 
folosesc la nimic de data 
aceasta. Deschiderea școlii 
înseamnă deschiderea 
portofelului pentru cei care 
au copii.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.III)
Azi, zi în care nu aveți 

liniște, primiți multe invitații. 
Veți cunoaște o persoană cu 
rol hotărâtor în viața dv. în 
profesie veți fi favorizați.

<______________/
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ANIVERSARI

• Un călduros “La mulți ani” 
pentru Cristian Iulian Maier 
la împlinirea vârstei de 8 ani 
din partea bunicilor Gheorghe 
și Maria din Șoimuș, 
părinților Iulian și Rodica, 
unchiului și mătușii Daniel și 
Dana. (7248)

Societate româno- 
italiană 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)

• Atenție studenții Bani în 
vacanță, pentru vacanță! 
Domnișoara Beatrice, tel. 
621446(7070)

• Ferma nr. 4 legume Deva 
angajează mecanizatori 
agricoli. Informații tel. 226309 
(1698)

• Reamintim celor care 
l-au cunoscut că în data de 
10 septembrie se împlinesc 
2 ani de când a plecat dintre 
noi pe un drum fără întoar
cere cel care a fost

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

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

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

• Vând brutărie compusă 
din imobil (212 mp), magazii

• Vând teren arabil Hațeg, 
extravilan. Informații tel. 
229641, după masa. (7229)

• Vând casă și grădină 
în Deva. Relații, telefon 
225520, între orele 16-21. 
(7202)

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

(175 mp), utilaje panificație. 
Tel. 092/876276 (7232)

• Vând convenabil mașini 
cusut industriale. Deva, tel. 
213476,626698(7237)

DIVERSE

• Judecătoria Brad orga
nizează vineri, 17 09 1999, 
ora 10 în comuna Băița, sat 
Ormindea, nr. 52, licitație 
publică pentru vânzarea 
autoturismului Dacia 1310, 
număr de înmatriculare 4- 
HD-4.855. (.7247)

•S.C. TV Net SRL Hune
doara anunță intenția de 
majorare a abonamentului 
lunar începând cu data de 
1.10.1999. (6576)

SILVIU THIRTHEU

PIERDERI

Bosch M'Com 608

149$

ÎNCHIRIERI

• închiriez spațiu ultra
central, 60 mp, str. George 
Enescu, nr. 4, Hunedoara, 
250 $ negociabil. Tel. 094/

• Pierdut legitimație ser
viciu pe numele Cîmpean 
loan. Se declară nulă. (6575)

Triștă aducere aminte și 
eternă amintire. Tot timpul 
ești .lângă mine, flori și 
lacrimi pe mormântul tău. 
Dumnezeu să te odih- 
nească. Soția Dani. (7242)

• în 12. 09. 1.999 se 
împlinește un an de lacrimi 
și durere de când ce ne-a 
fost mai drag, la numai 20 
de ani, ne-a părăsit pentru 
totdeauna

AMOiitMfe

49
Luni abonament gratuit sau
Luni intre 1000 si 15 minute
GRATUITE suplimentar

Romcom Deva ■ magazin FLAMINGO,
SccW.H'^Jel. 054/2 1 3 1 89, 094/5 1 0849, Deva

• Vând casă cu gaz și 
grădină în Simeria, str. 1 Mai, 
33. Tel. 260677. (2769)

• Vând apartament 4 ca
mere, zona Progresului, 150 
milioane lei. Tel. 092/712716, 
054/216483.(6987)

• Vând casă în Simeria, 
str. Ion Creangă, nr. 31. Tel. 
262458. (6994)

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

• Vând casă în Ilia. Infor
mații.tel. 218002, după ora 
16.(6984)

• Vând casă, 5 camere, în 
Brad, zonă centrală. Tel. 
651474(7239)

• Vând urgent tractor U 650 
cu sau fără utilaje,, preț 
convenabil, stare perfectă. 
Informații la Bretea Mureșană, 
nr. 19. Tel. 623939.(7224)

• Vând tractor 45 CP, cu 
remorcă, ambele în stare 
foarte bună, preț 26 milioane 
lei. Gurasada, Boiu de Jos, 
32. (7240)

• Vând tractor U 650 în 
stare de funcționare. Tel. 054/ 
242933. (6992)

• Vând VW benzină, ca
pacitate cilindrică 1600 cmc, 
înmatriculat. Barbu Vaier , 
Păclișa, baraca 3. (6901)

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

• Vând antene de firmă, 
cele mai tari pentru orice pro
gram. Tel. 092/467400, 054/ 
777455. (6920)

• Vând mașină tricbtat, preț 
negociabil. Tel. 227472. 
(7303)

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

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

560811, 723724, 740645. 
(6574)

• Ofer spre închiriere 
garsonieră, zona George 
Enescu, plata anticipat pe 
6 luni. Tel. 216590, după 
ora 19. (7654)

• Ofer pentru închiriere 
apartament 3 camere, deco
mandate, pentru eleve, stu
dente. Preț: mobilat - 300 
DM/lună, nemobilat - 200 
DM/lună. Informații tel. 058/ 
731500,627837(7236)

• Caut de închiriat spațiu 
comercial în Deva, 20-40 mp 
sau apartament, garsonieră 
la parter pentru activitat 
comercială. Tel. 058/827855. 
(7243)

OFERTE DE
SERVICII

• Meditații Ib. engleză 
preșcolari și școlari mici. 
Tel. 216922, după ora 20.

«SCINFOMINSADeva, 
cu sediul în Deva, str. 22 
Decembrie, nr.37/A, orga
nizează, începând cu data 
de 13 septembrie 1999, 
cursuri de inițiere în utili
zarea calculatoarelor, cu 
durata de 5 săptămâni. 
Informații la telefon 213915, 
fax 214718 sau la sediul 
firmei.

• Angajăm agenți comer
ciali. Deva, str. Ulpia, nr. 15, 
orele 8,30-16,30. (7241)

• Angajez menajeră la 
domiciliu, program perma
nent, fără obligații, ofer 1,5 
milioane lunar. Tel. 218613. 
(7862)

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

COMEMORĂRI

• A trecut un an de 
lacrimi și durere de când 
ne-a părăsit pentru tot
deauna cel ce a fost un 
bun soț și tată, socru și 
bunic

JURCAGAȘPAR
din Boz. Nu te vom uita 
niciodată. Dumnezeu să te 
odihnească în pace. Fie-ți 
țărâna ușoară. (7221)

• Au trecut cinci ani de 
singurătate și tristețe de la 
trecerea la cele veșnice a

LIVIEl POPA
Parastasul, sâmbătă, la 

biserica de la piață. Soțul 
Avei și nepotul Ciprian. 
(7244)

OVIDIU HITICAȘ
Mama, surorile, fratele, 

cumnații și nepoata anunță cu 
durere nemărginită că în 12. 
09. 1999 are loc parastasul 
de pomenire. Dumnezeu să 
te odihnească suflet bun. Am 
rămas cu așteptarea și un 
trist mormânt. (7302)

O DECESE

• Soția Ana, copiii Bog- 
dănel și Mariana, părinții 
Traian și Aurelia, frații 
Leontin și Nicu, cumnatele 
Marinela și Alina anunță cu 
adâncă durere moartea 
fulgerătoare, la numai 37 
ani, a celui care a fost soț, 
tată, fiu, frate și cumnat

LI VIU PASC
înmormântarea are loc 

azi, 10. 09, ora 14, în 
Boholt. (7245)

Redacția publicației
OGLINDA

anunță
încetarea apariției din data de 14 septembrie 1999 

în vederea trecerii la noua formulă de
COTIDIAN

în acest sens
ORGANIZEAZĂ

CONCURS PENTRU OCUPAREA 
URMĂTOARELOR POSTURI:

7 Reporteri, redactori, fotoreporteri
7 Tehnoredactori specializați în 

tehnoredactarea computerizată
7 Agenți publicitate
7 Distribuitori ziare
7 Secretară
7 Șoferi
Data concursului: 15.09.1999
Informații despre condițiile de participare la concurs 

se pot obține zilnic la tel.: 219430, 219470 sau la sediul 
redacției OGLINDA, între orele 9-15. Dosarele de înscri
ere la concurs se depun până la data de 14.09.1999, 
ora 15,00, la sediul OGLINDA.

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 9-15). 

SIDERURGICA
HUNEDOARA

începând cu 13.09.1999, prețurile produselor laminate 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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(Simpozion științific)
Astăzi și mâine (10-11 

septembrie), la Deva și, res
pectiv, la Baia de Criș se va 
desfășura simpozionul științific 
“Eroi ai Revoluției române din 
Transilvania (1848 - 1849)”,
dedicat aniversării a 175 de ani
de la nașterea lui Avram lancu 
și comemorării a 150 de ani de 
la moartea prefectului loan Bu- 
teanu. Lucrările manifestării
organizate de Ministerul Culturii, 
Prefectura și Consiliul Jude
țean și Inspectoratul pentru 
Cultură ale județului Hunedoș-. 
ra, Muzeul Civilizației Dacice și 
Romane Deva, Societatea Cul
turală “Avram lancu” (filialele 
Deva și Brad) și Primăria comu
nei Baia de Criș, încep astăzi, 
de la ora 10,00, în sala festivă 
a Prefecturii și vor continua 
mâine, de la aceeași oră, la Pri
măria Baia de Criș. (G.B.)

'Serbările Naționale ?
Țebea 1999 y

Duminică, 12 septembrie 
1999, au loc Serbările Națio
nale de la Țebea. Manifes
tarea se deschide la ora 
10,00 cu depunere de coroa
ne la mormintele lui Avram 
lancu și loan Buteanu, ur
mată de slujba de pomenire a 
eroilor neamului și de o evo
care istorică. Spectacolul fol
cloric se va desfășura în

continuare pe platoul “Câm
pul moților”. (V.R.)

Concurs folcloric de' 
k interpretare

în perioada 10-12 septem
brie, la Brad va avea loc Festi- 
valul-concurs interjudețean de 
interpretare “Felician Fărca- 
șiu". Tinerii soliști participant la 
cea de-a V-a ediție a festiva
lului vor evolua pe scena Ca
sei de cultură sâmbătă, între 
orele 16-20, iar Gala laureaților 
se va desfășura duminică, în 
cadrul Sărbătorilor de la Țebea. 
(G.B.)

(Farmacii de serviciu) 
în zilele de 11-12 septem

brie va fi de gardă în municipiul 
Deva farmacia “Galenica", am
plasată în zona gării, nr. 43, tel. 
214934.

La Hunedoara va onora 
rețetele farmacia “Diana", situ
ată pe bulevardul Dacia, bloc 
G1 (lângă stadion). (E.S.)

(în Divizia D la fotbal)
Duminică, în etapa a Vl-a din 

Divizia D la fotbal, rețin atenția 
meciurile CFR Marmosim - Univ. 
Petroșani, Victoria Călan - Mine
rul Bărbăteni, Metalul Crișcior - 
Min. Poiana Ruscă, Casino Ilia - 
Constr. Hunedoara, CIF Aliman 
Brad - Victoria Dobra. (S.C.) 

^ABFÂItțlTDB
SAFTĂM/®

Ferma 6 Uroi
Vinde STÂLPI DE BETON pentru împrejmuiri la 

prețul de 18.300 lei/bucată (inclus TVA). 
Relații la telefon 260523.

ASOCIAȚIA “TRAKIMD”¥
Deva, Școala Generală Nr.2

Școlarizează, pe o perioadă de 3 ani, candidați pentru 
secțiile:

J Contabilitate - contabil autorizat
J Secretariat - secretar
J Mass-media - agent publicitar
J Limbi moderne - traducător
Se primesc candidați cu sau fără diplomă de 

bacalaureat, fără examen de admitere. înscrierile încep în 
data de 13.09.1999, la Șc. Gen. nr.2, Deva.

Relații la telefoanele: 054-215014, 054-215265,092- 
364354,098-585084.

UCEUL TEORETIC 'TRAIAN" DEVA
CZanunțăT^

CONCURS pentru ocuparea postului de LABORANT 
DE FIZICĂ în data de 30 septembrie a.c., ora 9.00.

Condiții: absolvirea cu examen de diplomă, în 
profilul postului, a unei școli postliceale sau a liceului, 
urmată de un curs de inițiere în domeniu.

Informații la secretariatul liceului: telefon 220975.

SC MEROPA SA 
Hunedoara

Convocare
Consiliul de Administrație al SC Meropa SA, 

cu sediul în Hunedoara, Bdul Traian, nr. 9, 
convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAOR
DINARĂ A ACȚIONARILOR pe data de 25.09. 
1999, ora 11, la sala Siderurgistul din localitate 
pentru toți acționarii înregistrați în Registrul 
Acționarilor cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Adoptarea programului de restructurare a 
SC Meropa SA în vederea aplicării Ordonanței de 
urgență nr. 98/1999.

La intrarea în sală acționarii vor prezenta 
buletinul de identitate și certificatul de acționar.

în cazul neîndeplinirii condițiilor de prezență a 
acționarilor de cel puțin trei pătrimi din capitalul 
social, Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor se convoacă pentru data de 
26.09.1999, ia ora și sala mai sus menționate.

EXPLOATAREA MINIERĂ ȚEBEA
V

cu sediul in Brad, str. Avram lancu, nr. 85. telefoane: 054/ 
651910, 054/ 651911, fax: 054/ 650871 

ORGANIZEAZĂ

în data de 20.09.1999, ora 10,00, analiza de 
ofertă în vederea achiziționării unui excavator 
Promex S 1202 sau 1203 in stare de funcționare.

Ofertele se depun la sediul unității până în data de 
17.09.1999, ora 14. ,

Săptămâni speciale pentru tine

® timpul pentru McDonald’5

Consiliul local
Hunedoara
prin Administrația Piețelor 

organizează LICITAȚIE PUBLICĂ în data 
de 24 septembrie 1999, ora 9, pentru:
a) închirierea pentru societăți comerciale și. 

persoane fizice autorizate conform Decret - Lege 
54/ 1990 a 25 mese în Hala Obor și a 24 mese în 
Sector 2 (Hala Mică), începând cu 1 octombrie 
1999, pentru comercializarea de legume-fructe 
și fructe exotice.

b) închiriere masă comercializare produse 
de ocazie Sector 3 - Piața Obor.

Licitația va avea loc la sediul Consiliului local 
al municipiului Hunedoara, str. Libertății, nr. 17.

înscrierea la licitație se face începând cu 
data de 21 septembrie 1999, ora 10,00, la Ca
sieria Pieței Obor (tel. 712779).

Informații suplimentare se pot obține de la 
sediul Administrației Piețelor din municipiul 
Hunedoara, tel. 712779.

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.

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.

SOCIETATEA COMERCIALA 
“REMPES” SA DEVA

Cu sediul în Deva, str. C.A. Rosettl, nr.5
Scoate la LICITAȚIE, spre vânzare, în data de 
27.09.1999, ora 10, la sediul său, diferite

MIJLOACE FIXE.
în cazul când mijloacele fixe nu se adjudecă toate la 

această dată, se vor organiza licitații în flecare zi de luni, 
până la sfârșitul anului.

Lista mijloacelor fixe șl caietul de sarcini (dosarul de 
prezentare) se află la sediul SC REMPES SA, biroul mecano- 
energetlc.

Informații suplimentare la telefon 221273/116,170.

VINDE:

CASE DE MARCAT CU MEMORIE FISCALĂ CARAT 1500 ER-I
Casa de marcat cu memorie fiscală CARAT 1500 ER- 

/ este destinată pentru înregistrarea vânzărilor în toate 
tipurile de unități comerciale.

Caracteristici:
J Memorie fiscală energoindependentă de păstrare a circuitului realizat 

la 4 grupe fiscale precum și a circuitului total cuprinzând 3.109 rapoarte (8 ani)
J Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori
•f Programarea prețurilor (PIU) pentru 1.500 articole la magazine 

și 1.400 articole la restaurante
Tipărirea automată a TVA (4 grupe).
Imprimarea pe bon a unui text (antet, nr. de ordine al bonului, codul 

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

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

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

X_________ 1___________  >

Gratuit
băutura răcoritoare

din fiecare meniu McDonald's
Oferta este valabili In psrioadz S9 lulls - B saptembris 1990.

SC ROMPIRO SA ORĂȘTIE
Organizează

CONCURS DE SELECȚIE A ADMINISTRATORULUI 
SOCIETĂȚII

in conformitate cu Normele Metodologice privind încheierea 
contractelor de administrare prin HG 364/1999, publicate in Monitorul 
Oficial nr.213/14.05.1999. partea I. se solicită oferte de participare la 
concursul de selecție a administratorului societății.

Ofertele vor fi depuse la sediul societății SC R0MPIR0 SA din 
localitatea Orăștie, str. Codrului, nr.25, județul Hunedoara, până la 
data de 15.10.1999.

1. Condiție obligatorie de participare:
3 vechime de minimum 5 ani in activitatea de management de 

vârf în pirotehnie.
2. Testele prevăzute la articolul 13, Ut.a din HG 364/1999. se 

susțin Ia Universitatea de Vest Timișoara.
Candidații vor depune, la sediul societății, în plic sigilat:
3 documentele care să ateste îndeplinirea condițiilor minime 

obligatorii prevăzute în Normele Metodologice la art.9, art. 13. lit.a), b) 
și d) sau după caz la art.10.

O oferta cuprinzând propunerile prevăzute la art.13. Iii c) și e) 
din aceleași Norme Metodologice.

3 documentele prevăzute la punctele 1 și 2 din prezenta.
Documentele prevăzute la art.8 din Normele Metodologice vor fi 

puse Ia dispoziția candidaților la sediul societății, Serviciul personal, 
în zilele lucrătoare. între orele 8-13. în baza unui acord de confi
dențialitate.

Interviul candidaților cu plenul comisiei de selecție se va 
desfășura pe data de 20.10.1999. ora 10, Ia sediul societății.

Informații suplimentare la telefon 054-242050. la dna Igreț lulia.

Fundația Universitară 
AISTEDA

Centrul Universitar Alba - lulia
Fundația Universitară AISTEDA, filiala 

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

facultăți:
50 locuri FF
50 locuri FF
50 locuri FF

FAC de DREPT 100 locuri zi
FAC. de FINANȚE-CONTABIUTATE 100 locuri zi 
FAC. de MANAGEMENT 100 locuri zi

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


