
Deși nu sunt luați în seamă

Medicii rezidenti 
au dreptul la gărzi

O veste bună pentru agricultori
Vor veni în curând bonurile valorice pentru motorină

Potrivit ultimelor 
reglementări ale Minis
terului Sănătății medicii 
rezidenți pot efectua 
servicii de gardă la secțiile 
unde sunt repartizați. 
Necazul mare este acela 
că banii sunt puțini, iar 
acest drept rămâne în cea 
mai mare parte doar unul 

teoretic. Unii dintre cei 
cu care am stat de vorbă 
și-au exprimat nemulțu
mirea față de situația 
creată, întrucât “nimeni 
nu îi bagă în seamă. în 
serviciile de gardă sunt 
cuprinși doar cei cu 
vechime”, lucru ce li se 
pare anormal. (C.P.)

Ing. Emil Gavrilă, șeful Biroului 
producție vegetală în cadrul 
Direcției Generale pentru 
Agricultură și Alimentație a 
județului Hunedoara, a venit ieri 
la redacția ziarului nostru 
pentru a ne aduce o veste ce îi 
interesează în cel mai înalt grad 
pe proprietarii de pământ.

- Au sosit instrucțiunile privind 
modul de distribuire a bonurilor 
valorice pentru motorina ce se 
acordă proprietarilor de pământ 
ce înființează culturi de toamnă 
sau efectuează arături pentru 

însămânțările de primăvară.
- Cine are drept la aceste 

bonuri?
- Proprietarii de pământ de la 

0,5 ha în sus, societățile 
agricole și asociațiile familiale 
constituite conform Legii nr. 36/ 
1991, societățile cu profil agricol 
cu capital majoritar privat, 
arendașii, persoanele fizice sau 
juridice ce au concesionat teren 
de la stat sau de la consiliile 
locale în baza Legii nr. 219/ 
1998.

- Câtă valoare se acordă, în 

funcție de suprafață?
- Pentru însămânțările de 

toamnă 900.000 lei pentru cinci 
hectare și 1.800.000 pentru 10 
ha, pentru arături adânci 
100.000 lei /ha, 1 milion pentru 
10 ha.

- Cum trebuie să procedeze 
cei ce beneficiază de astfel de 
bonuri pentru a intra în 
posesia lor?

- Să se prezinte la specialiștii 
de la centrele agricole unde 
trebuie să dea o declarație pe 
propria răspundere referitoare 

la ce lucrări intenționează să 
efectueze în această toamnă. 
Se găsesc acolo formulare tip. 
Asta neapărat până la 4 
octombrie. Declarațiile se vor 
expedia la DGAA până la 5 
octombrie unde se vor 
centraliza și expedia 
Ministerului Agriculturii și 
Alimentației. Se va face o 
situație pe țară și se vor

_______ Traian BONDOR 
(Continuare în pag. 2)

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

Hunedoara LIBER
ANUL XI» Nr. 2491» Vineri, 1 octombrie 1999 _ _ _ _ _ _ 8 pagini ■ 1000 LEI

Neputand să impoziteze fumul de la cos.

Statul pune comision
pe...troc

1 OCTOMBRIE 1 

„Ziua 
internaționala 
a persoanelor 

în vârsta”
Organizația Mondială a 

Sănătății celebrează în 1999 
Anul internațional al 
persoanelor vârstnice sub 
deviza ,,Spre o societate 
pentru toate vârstele." Una 
dintre soluții este ,,A îmbătrâni 
rămânând activ".

Mișcarea mondială care va 
avea loc sub această deviză 
va fi reprezentată de o rețea 
compusă din toți cei care 
doresc să schimbe politicile și 
practicile în vederea îmbă
trânirii active. „Lanțul Mondial" 
care va marca simultan 
lansarea acestei mișcări și 
Anul internațional al persoa
nelor vârstnice vor include o 
serie de manifestări ce vor 
înconjura întreg pământul. 
Toate orașele lumii sunt invitate 
să-și aducă propriile idei 
pentru a pune în lumină pro
iectele și programele referi
toare la îmbătrânirea activă.

31 WEST BANK
DEVA, Bd. OBcebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 • 

Fax 234483 
ACORDA dobânzi atractive 

IA DEPOZITELE IN IEI
- PERSOANELOR FIZICE 

x la 30 de zile 
50% /an 

prin capitalizare - 
63,21 %/an 

x la 90 de zile - 
53% /an 

prin capitalizare - 
64,49%/an

• - Degeaba, Mitică, 
îmbătrânim, ne prostim...

- Vorbește numai la 
singular!

- Bine, dacă vrei,
îmbătrânești, te
prostești...

Politicienii de
stânga să-și 

scoată carnetele de 
partid și să ia notițe. 
Lecțiile aplicate de 
centralism ale "dreptei" 
aflate Ia guvernare 
merită toată atenția. A 
trecut întâi o boare rece 
pe deasupra întreprin
zătorilor privați. 
Aceștia, dacă vor să-și 
mai recupereze banii 
pentru prestațiile 
făcute către instituțiile 
și operatorii economici 
din custodia statului, 
sunt obligați să-și 
deschidă cont la 
Trezorerie. Cu alte 
cuvinte prin Ordonanța 
120, "emanată" pe la 
finele lunii august a.c., 
o parte importantă a 
sectorului privat va 
trebui să-și țină banii în 
buzunarul statului. Ce 
înseamnă aceasta 
pentru miile de firme 
din construcții, comu
nicații, farmaceutică, 

^furnizorii armatei, ai 

primăriilor nu este greu 
de cuantificat. Nefiind o 
bancă adevărată. Trezo
reria nu le va putea 
acorda noilor "clienți" 
de nevoie facilitățile 
unei adevărate bănci 
comerciale: dobândă 
avantajoasă, servicii 
specifice sau achizițio
narea de valută. Pe 
lângă faptul că 
dezavantajează clar și 
abuziv sectorul privat, 
această măsură de 
discriminare pozitivă a 
"băncii" statului va 
produce, fără doar și 
poate, un scandal în 
lumea băncilor private 
străine cu activitate în 
România, care pot 
acuza la orice oră o 
concurență neloială din 
partea statului.

O altă măsură 
preconizată, ce-ar 
trebui să impună 
respect stângii, se 
referă la un nou sistem 
de compensări pe care-l 
jiunelacale^cătle

gândit nu cred să fie 
vorba. Ministerul Indus
triei. Prin organismul 
său intitulat Institutul 
de Management și 
Informatică(IMI), 
Ministerul Industriei 
intenționează, nici mai 
mult, nici mai puțin, 
decât să arbitreze 
compensările care se 
fac în economia 
românească. Chiar și 
un neinițiat știe că ceea 
ce face să se învârtă cu 
chiu cu vai roata 
economiei naționale 
este trocul. Numai în 
cazul "Siderurgicii" 
Hunedoara, aproape 80 
la sută din "încasările" 
combinatului fac
obiectul unor acțiuni de 
compensare, la care iau 
parte, de obicei, cel 
puțin 3-4 alte unități 
economice. Sunt mii, 
sute de mii și poate 
milioane de acțiuni de 
compensare în toată 
țara, aproape toate 
firmele de stat și o bună 

parte din cele private 
ce depind de sectorul 
de stat fiind tributare 
acestui mod de a face 
schimburi comer
ciale.

Ei bine, de la I 
octombrie a.c., 
compensarea se va 
face centralizat, nici o 
firmă nemaiavând 
voie să angajeze 
compensări pe cont 
propriu. Toate, dar 
toate, se vor face prin 
intermediul IMI, ai 
cărui "specialiști" se 
laudă că vor gestiona 
fenomenul. Ei vor 
stabili pentru fiecare 
firmă un lanț de 
compensare, iar după 
un interval de timp, 
toți partenerii econo
mici vor fi convocați 
la Ministerul Indus
triei pentru a stabili 
condițiile compen
sării. Firește acest

Adrian SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. 2)

Pentru achitarea restanțelor la energia 
termică.

Județului 
Hunedoara i-au 

fost alocați 39,6 
miliarde de lei

Miercuri, 29 septembrie a.c., în cadrul unei teleconferințe 
la care au participat, din partea autorităților centrale 
reprezentanții MIC, MF, MAPPM, PETROM, ROMGAZ, 
CONEL și ROMSILVA, reprezentanții locali ai acestor 
instituții și conducerile prefecturilor, s-a făcut precizarea că 
județului Hunedoara i-a fost alocată suma de 39,6 miliarde 
de lei, precizează, într-un comunicat de presă, purtătorul 
de cuvânt al Prefecturii Hunedoara, dna Claudia Bedea. 
Această sumă reprezintă restanțele începând cu trimestul 
IV 1998 până la 30 septembrie 1999 pentru plata 
diferențelor de preț la energia termică livrată populației. în 
cadrul teleconferinței au fost abordate subiecte de discuție 
privind gospodărirea județelor în pragul sezonului rece. 
Spre deosebire de alte județe, în Hunedoara sunt asigurate 
stocurile de cărbune, combustibil lichid și lemn de foc 
necesare parcurgerii iernii. (A.S.)

Cu ocazia Anului Nou - 2000 

BANCA INTERNATIONAL A 
RELIGIILOR

lansează, in perioada 1-11 octombrie 1999,

Certificatul „REVELION - 2000", in lei, 
cu DOBÂNDĂ FIXĂ de 61% pe an 

și SCADENȚĂ la 96 de zile
• Valoarea nominală a certificatului este de 

500.000 de lei și poate fi achiziționat la sediile: 
Sucursalei Deva și agențiilor: Brad, Orăștie, Hațeg

La vremea culesului, 
solicitări reduse la dispensar

Dispensarul medical din 
Sarmizegetusa beneficiază, 
ca de altfel și celelalte 
instituții din comună, de 
ajutoare venite periodic din 
Olanda, grație înfrățirii 
dintre Sarmizegetusa și o 
localitate olandeză. “Noi 
suntem ajutați cu materiale 
consumabile, cum sunt 
seringi și ace, feșe, 
comprese etc., dar și cu 
medicamente, în special 
pentru copii” - afirma dr. 
Mariana Morariu. De 
asemenea, dotările sunt 
satisfăcătoare. Trusa de 
urgență este, în mod 

obișnuit, dotată corespun
zător, deoarece, cum mai 
spunea medicul, “eu cer 
olandezilor ceea ce am

Asistența 
medicală la satej 

nevoie pentru trusa de 
urgență”. S-ar putea deci 
conchide că unitatea este 
avantajată, comparând-o cu 
altele similare din mediuL 
rural. Datorită aceluiași 
ajutor olandez, dispensarul 
s-a încadrat în baremul 
stabilit pentru medicația 

gratuită și compensată.
Ca medic de familie, 

statut pentru care a optat 
și dr. Morariu, are 
înscrise pe listă cam 1360 
de persoane. “Ne aflăm în 
faza în care semnăm 
contractul de comodat 
pentru cinci ani” - spunea 
dna doctor.

în ziua documentării 
(21 septembrie a.c.), nu 
existau solicitări nume
roase pentru consultație, 
adresabilitatea fiind mai 

____________ Estera SÎNA 
(Continuare în pag. 2)



1 OCTOMBRIE 1999Cuvântul liber
l ....... - ------------ ------------------ - -1

**Ziuiai ILiiceuilluiii
Trai ii aur*'9

Corabia PD-ului dă semne 
de șubrezenie

în urmă cu șapte ani, 
Liceul teoretic rezultat prin 
transformarea, în 1991, a 
Grupului Școlar de 
Construcții Deva era botezat 
cu numele vestitului împărat 
roman Marcus Ulpius 
Traianus. De atunci, în 
fiecare an, la 30 septembrie 
elevii și cadrele didactice 
sărbătoresc “Ziua Liceului 
Traian”, care este precedată de 
o serie de manifestări 
științifice, artistice și sportive 
desfășurate sub genericul 
“Dies Traiani”, dedicate 
patronului liceului. Căci se 
pare că acesta i-a purtat noroc 
instituției, pe parcursul anilor 
“Traian” dobândindu-și locul 
său distinct în rândul liceelor 
hunedorene. Astfel acesta “s- 
a format și consolidat ca o 
unitate de învățământ de elită,

Botez la Grupul Școlar Industrial 
Barza-Criscior 

r

Astăzi, Grupul Școlar 
Industrial Minier Barza- 
Crișcior primește oficial 
numele vestitului erou al 
Țării Zarandului - Crișan. 
Manifestările festive prile
juite de acest moment 
cuprind, începând cu ora 12, 
alocuțiunile reprezen
tanților școlii, ai Primăriei

Deschiderea (muliii 
universitar la Deva

Nou înființata instituție de învățământ superior din 
Deva - Universitatea “Sarmizegetusa” (din cadrul 
Universității “Banatul” Timișoara) își deschide astăzi 
cursurile anului universitar 1999-2000 în cadru festiv, 
la Casa de cultură din Deva, începând cu ora 12. (G.B.)

Statul 
comision

(Urmare din pag. 1) 

extraordinar "serviciu" 
pe care-1 face IMI nu e 
"exonerat" de latura 
mercantilă. Ministerul 
Industriilor urmând să 
primească un comision 
important din valoarea 
trocului.

S-au auzit glasuri 
care se tem că această 
compensare "ă la IMI" 
va genera blocajul 
economic național. 
Nimic mai fals! E 
copilăresc să crezi că 
IMI intenționează să 
"impoziteze" toate 
compensările din 
economie. Tot ce vrea 
Ministerul Industriilor e 
să poată mulge "vacile" 
cele mai grase. E de 
ajuns să "mediezi" 
câteva compensări de 
mii de miliarde de Iei ale 
CONEL, ROMGAZ sau alt 

elevii profilelor real și uman 
fiind, prin performanțele și 
activitățile realizate pe plan 
național și internațional, 
adevărați ambasadori ai 
liceului și României”, după 
cum menționează direc
torul instituției, Robert 
Singer, în broșura editată cu 
acest prilej.

în acest an, 
manifestările au fost mai 
restrânse, ziua liceului fiind 
sărbătorită “în familie”, de 
către elevii și dascălii de 
aici. Așa cum aminteam, 
momentul a fost marcat și 
de publicarea unei broșuri 
în care sunt evocate, fie de 
către dascăli, fie de către 
elevi sau părinți ai acestora, 
aspecte reprezentative din 
viața liceului. (G.B.)

Crișcior, ai Inspecto
ratului Școlar al județului 
Hunedoara, urmate de o 
slujbă religioasă și de un 
program artistic; toate 
acestea se vor desfășura 
în curtea liceului, iar dacă 
vremea este nefavorabilă 
în sala clubului din 
localitate. (G.B.)

pune 
pe...troc 
mamut economic și 
"om" te-ai făcut cu 
câteva zeci de miliarde 
in buzunar.

Ca o concluzie Ia ce 
se întâmplă, e evident 
că statul nu-și mai 
găsește busola în a 
gestiona bugetul 
intern al cărui deficit 
nu are în prezent 
surse de finanțare. Se 
revine la intervenții 
autoritariste în 
economie, pentru a 
cârpi un rezultat 
economic negativ pe 
care lipsa unei 
liberalizări reale în 
economie l-a acutizat 
continuu. Un lucru nu 
au înțeles guvernanții 
noștri: că fără
reformă, nici cu tabul 
nu faci economia 
românească să
meargă.

Corabia Partidului 
Democrat, mândru condusă 
de autoritarul Petre Roman, 
pare că s-a șubrezit. Dacă nu 
cu foarte mult timp în urmă: 
câțiva dintre membrii de vază 
în frunte cu Adrian Severin au 
plecat sau au fost dați afară 
din partid, acum a venit 
rândul altor doi parlamentari 
să-și anunțe demisiile. 
Senatorul Radu F. Alexandru 
și deputatul George Șerban 
au decis că le va fi mai bine 
în afara partidului. Motivațiile 
celor doi sunt în esență foarte 
simple: nu ne-am săturat de 
PD, ci doar de Petre Roman. 
Deși unii ar putea încerca să 
minimalizeze importanța 
evenimentului, el capătă 
oarecare conotații dacă ne 
gândim că totuși PD-ul este 
un partid aflat în arcul 
guvernamental. Nu miră pe 
nimeni când unele persoane 
părăsesc un partid aflat în 
opoziție, un partid care nu 
mai are nimic de oferit; miră 
însă foarte tare un 
asemenea gest venit din 
partea membrilor unui partid 
aflat la guvernare. Este 

Din noiembrie

Traian îi veghează 
pe deveni

Pentru că s-au strâns mai multe probleme de interes 
local, primarul Mircia Muntean a sunat goarna pentru 
ziariști. Și ce am putut afla de la șeful executivului din 
Primăria Deva? Intenția instituției amintite este să facă din 
momentul dezvelirii statuii împăratului Traian din Piața 
Unirii din municipiu unul de mare amploare. Președintele 
României, ministrul culturii, diplomați din Spania, Italia, 
Germania, profesori ai universităților europene, 
ambasadorul SUA la București și multe alte personalități 
vor primi invitația de a participa la acest eveniment. După 
cum se știe, statuia ce-l reprezintă pe împăratul Traian va 
fi amplasată în locul ocupat până acum câțiva ani de cea 
a lui dr. Petru Groza. Autorul operei este sculptorul loan 
Medruț. Materialul utilizat pentru ducerea la bun sfârșit a 
statuii împăratului roman este bronzul. Din 13 noiembrie, 
când s-a stabilit că va fi ceremonia dezvelirii, devenii vor 
putea admira o operă de artă acolo unde de multă vreme 
rămăsese locul gol. Conform celor declarare de 
conducerea Primăriei, Deva va fi singura localitate de pe 
teritoriul României care se va putea mândri că posedă o 
statuie ce-l reprezintă pe Traian, împăratul.

Sorina POPA
r~ ' >

Primarul Devei îl face
Inspectori pe pensionari

După mitingul organizat de pensionari și în 
municipiul Deva, primarul Mircia Muntean s-a gândit că 
nu ar strica să le dea o mână de ajutor. Nu de alta dar 
campania electorală bate la ușă și nu strică, acolo, 
voturile acestor amărâți. Și astfel s-a gândit Mircia 
Muntean să-i folosească pe pensionari pe post de 
inspectori care să supravegheze liniștea publică, 
curățenia orașului etc. Inspectorii-pensionari vor da o 
mână de ajutor specialiștilor din cadrul Primăriei Deva. 
Munca prestată de reprezentanții pensionarilor va fi și 
remunerată.

Deocamdată primarul spunea că nu a identificat 
sursele bănești pe care să le folosească pentru plata 
prestației noilor inspectori.

Sorina POPA 
«L_ . ................................. ........... «

a BANCA
INTERNAȚIONALĂ A 

B'K RELIGIILOR
SOCURSALA DEVA

anunță VÂNZAREA. PRIN LICITAȚIE 
PUBLICĂ

în data de 13 octombrie 1999, ora 
10,00, a imobilului situat în Deva, B-dul 

Decebal, nr. 16, et. I, an. 75 
(apartament compus din 3 camere, 2 
băi, cămară, debara, hol și balcon în 

suprafață de 68,18 mp).
Licitația are loc la sediul Judecătoriei 

Deva - biroul executorilor judecătorești. 
Informații suplimentare se pot obține de la:

- Judecătoria Deva - biroul executorilor 
judecătorești;

- Sucursala Deva a Băncii - Serviciul 
credite/ oficiul juridic, tel. 234231/234232.

___•> La vremea culesului...

limpede că ceva se întâmplă 
acolo, este aproape sigur că 
acesta este semnul că într- 
adevăr corabia se scufundă. 
Așa după cum spuneam 
primele fisuri au apărut când 
au plecat Adrian Severin și 
Adrian Vilău, urmați la scurt 
timp de Octavian Știreanu. La 
acea dată conducerea 
partidului a susținut 
singularitatea evenimentului. 
Să ne amintim însă de 
predicțiile demisionarilor, ei 
afirmând că și alții vor mai 
pleca în curând din partid. 
Așa s-a și întâmplat, fisurile 
ascunse cu grijă devenind pe 
zi ce trece cuie în coșciugul 
Partidului Democrat, 
întrebarea este de ce? în 
cazul de față nu se poate da 
vina pe slaba competență a 
celor care reprezintă partidul, 
fiind îndeobște cunoscut 
faptul că cei mai buni miniștri 
ai actualului guvern sunt cei 
ai PD-ului. Prin urmare, 
partidul nu poate fi acuzat, ba 
chiar trebuie lăudat pentru 
ceea ce fac miniștrii săi. 
Există o singură problemă în 
partid: Petre Roman.

Este foarte ciudat ca 
tocmai acela care a pus 
bazele PD, aducându-l astăzi 
acolo unde este, să fie cel 
acuzat că trage partidul 
înapoi datorită stilului în care 
îl conduce. “Petre Roman a 
transformat partidul într-o 
afacere personală”, spune 
senatorul demisionar Radu 
F. Alexandru, susținând de 
asemenea că starea de spirit 
a domniei sale este 
împărtășită și de alți membri 
democrați. Cu siguranță că 
autoritarismul președintelui 
nu este singura explicație 
pentru situația din partid. Să 
nu uităm că acolo sunt 
câteva personalități extrem 
de importante, oameni cu o 
înaltă educație și pregătire, 
oameni care s-ar putea să fi 
ajuns în stadiul de a nu mai 
accepta acel stil dur. Atunci 
când un șef de partid este 
înconjurat de personalități 
puternice, oameni care au 
tendințe individualiste clare, 
viața lui poate fi foarte grea. 
Este și cazul PD-ului, partid 
care, iată, în loc să își strângă 
rândurile pe măsura

Vor veni în curând bonurile 
valorice pentru motorină 

(Urmare din pag. 1)

elibera bonurile ce se vor 
expedia către județe. De aici se 
vor distribui către localitățile din 
teritoriu, tot prin centrele 
agricole.

- Oare căt timp va dura 
treaba asta?

- Să sperăm că un timp scurt. 

apropierii alegerilor, se 
trezește sfâșiat de astfel de 
dispute.

Chiar dacă deputatul 
George Șerban declară că 
nu are nimic cu Petre Ro
man, cauza plecării sale 
fiind de altă natură, este 
limpede că undeva în spate 
cauza rămâne aceeași. Și, 
să nu uităm că George 
Șerban este cel care i-a luat 
locul la șefia comisiei 
parlamentare de control al 
activității SIE lui Adrian 
Vilău, or, se cunosc 
condițiile în care acesta 
împreună cu Severin au 
părăsit partidul. Să fie vorba 
tot de acea “spionită”? Se 
pot face speculații la 
nesfârșit, cert rămâne doar 
faptul că Partidul Democrat 
plutește în derivă, oamenii 
săi de bază fiind tentați' mai 
degrabă să părăsească 
formațiunea. Trebuie să 
vedem în ce fel vor 
reacționa și organizațiile 
teritoriale ale partidului, 
atitudinea acestora putând 
avea efecte neprevăzute.

Andrei NISTOR

- Anii trecuți s-a întâmplat 
ca bonurile- să ajungă la 
oameni care nu aveau dreptul 
la ele.

- Faptul acesta este interzis, 
iar contravențiile se vor 
amenda cu 10-15 milioane de 
lei și se va reține 
contravaloarea bonurilor.

VREMEA
Vremea va fi predominant frumoasă și se va încălzi 

față de intervalul precedent. Vântul va sufla slab la 
moderat. Dimineața, în zonele joase se va produce 
ceață. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 29 
grade, iar minimele între 10 și 15 grade Celsius. (Andrei 
lursicsin)

mică acum, în acest sezon, 
“din cauza lucrărilor 
agricole”. Culesul car
tofilor era considerat de 
săteni chiar mai important 
decât o banală durere de 
cap sau o răceală. Din 
același motiv, al recoltării 
legumelor, nu s-au 
prezentat la dispensar nici 

^pentru a-și primi ochelarii

aduși înainte cu 2-3 zile de 
către doi opticieni 
privatizați din Drachten 
(Olanda), ceea ce i-a 
nemulțumit pe sponsori, 
mai cu seamă că aceștia 
erau oferiți cadou, din tot 
sufletul.

Medicul este ajutat de 
către două asistente, 
respectiv dnele Argentina

Albulescu, generalistă, și 
Valeria Cocioabă, pediatră, 
ambele din localitate. 
“Fiecare este foarte bine 
pregătită în domeniul ei - 
afirma dna Morariu -, sunt 
persoane de nădejde, care 
se bucură de încredere în 
rândul pacienților mari sau 
mici”.

Din evidențele ținute,

mai aflăm că sporul 
demografic este negativ 
(respectiv mor în medie, 
anual, 30 de persoane în 
vreme ce se nasc doar 
zece), că bolile mai 
răspândite sunt cele 
cardiovasculare și 
reumatismale, infecțiile 
acute.
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Scrisoarea adresată de 
primarul municipiului 
Cluj-Napoca primului 
ministru al României

Domnului Radu Vasile
Prim ministru al Guvernului României
Domnule prim ministru,
Aflăm cu surprindere despre decizia luată de către Guvernul 

pe care-l conduceți de reamplasare, „peste capul arădenilor”, 
într-un viitor parc din municipiul Arad, a unui monument dedicat 
celor 13 generali care, în timpul Revoluției de la 1848-1849, au 
comandat trupele care au ucis peste 40.000 de români, au ras de 
pe suprafața pământului peste 230 de sate românești, precum și 
numeroase schituri, mănăstiri și biserici ortodoxe.

Considerăm că o asemenea inițiativă este neavenită, ea 
constituie o sfidare a memoriei martirilor neamului românesc, 
contrară preocupării pentru reconcilierea maghiaro-română în 
spirit european, pentru că pretutindeni în lume monumentele se 
ridică pentru eroi ai neamurilor și nicidecum pentru criminali, care 
nici măcar nu au fost maghiari, ci mercenari aventurieri.

Dacă tot prisosesc actualului Guvern fondurile, sugerăm ca 
acestea să nu fie irosite pentru a înălța astfel de monumente 
blasfemiatoare, ci să fie folosite pentru a susține instituțiile de 
cultură ale acestei țări aflate în marea lor majoritate într-o situație 
dramatică.

Dacă totuși, potrivit angajamentelor pe care vi le-ați asumat 
față de guvernanții unguri, nu se poate evita realizarea unui așa- 
zis parc al reconcilierii și ridicarea unui astfel de monument, 
considerăm că acestea trebuie să fie situate în București și nu 
pe raza municipiului Arad. Dar mai întâi, va trebui să solicitați 
autorităților maghiare să fie amenajat în capitala Ungariei un parc 
al prieteniei ungaro-române în care să se înalțe mai multe 
monumente și statui, între care: un monument în cinstea Armatei 
Române - eliberatoare în două rânduri a Budapestei; un monu
ment al lui Avram lancu; un monumental lui Nicolae Bălcescu; un 
monument pentru luptătorii memorandiști; un monument al 
victimelor ocupației horthysto-fasciste din Transilvania; statuile 
lui Horia, Cloșca și Crișan, trași pe roată de către grofii unguri la 
Alba lulia în 1785; statuile lui Alexandru Bătrâneanu, Vasile Simonis 
și Vasile Turcu - tribunii lui Avram lancu spânzurați de armata 
ungară în primăvara anului 1849 și statuia generalului Traian 
Moșoiu, comandantul Armatei Române, care, în 1919, a ferit Ungaria 
de bolșevism.

Având experiență în acest domeniu, Primăria municipiului Cluj- 
Napoca își exprimă, domnule prim-ministru, disponibilitatea de a 
asigura în mod gratuit consultanță de specialitate edililor 
budapeștani pentru realizarea în capitala Ungariei atât a parcului 
prieteniei ungaro-române cât și a monumentelor și statuilor 
menționate mai sus.

Avem convingerea, domnule prim ministru, că este și în 
interesul Guvernului pe care-l conduceți să se găsească o soluție 
adecvată, inclusiv cu respectarea legislației în vigoare, pentru 
această problemă extrem de delicată, pentru a evita noi și 
nedorite tensiuni interetnice în spațiul transilvan, precum și între 
România și Ungaria.

Gheorghe FUNAR 
Primar al municipiului Cluj-Napoca

C

Farmacii de serviciu
în zilele de 2-3 octombrie va fi de gardă, pentru 

deveni, farmacia “Integra", strada Mihai Eminescu, bloc 19 
b (zona Liliacului), telefon 223935.

“lulia” este unitatea farmaceutică de serviciu, în același 
interval de timp, la Hunedoara. Se află amplasată în 
Centrul vechi, telefon 712132. (E.S.)
\:___________ ___________________

r Vineri 
1 octombrie

TVR I
9.00 TVR lași 11.00

TVR Cluj-Napoca 12.00 Rock (r) 
13.00 TVR Timișoara 14.30 Tri
buna partidelor parlamentare 
14.00 Jurnal 14.15Cibernet 15.00 
Scena (mag. cinema) 15.30 
Emisiune în limba germană 17.00 
O vedetă cu cântece 17.30 
Cuvânt pentru necuvântătoare 
18.05 Jumătatea ta (cs) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 542) 20.'00 
Jurnal. Știrea zilei. Sport. Meteo 
21.00 Doi băieți, o fată și o 
pizzerie (s. SUA 1998, ep. 1)
21.30 Divertisment 22.00 Culise

TVR 2
10.15 Limbi străine. Spaniolă

10.40 O familie ciudată (r) 11.10 
Familia Simpson (s) 12.00 Tezaur 
folcloric (r) 13.10 Mistere și 
minuni (do) 14.00 TVR Craiova
14.40 TVR Cluj-Napoca 15.00 
Rebelul (s) 16.00 Obsesia (s, ep. 
11) 16.45 Santa Barbara (s, ep. 
987) 17.30 Tribuna partidelor 

V _________

parlamentare 18.00 Melies 
Vrăjitorul (I) 19.00 Cu ochii’n 4 
(r) 19.45 Telerecital 20.55 
Metallica în concert (II) 21.55 
Lumea vitezei 22.35 Infidelități (s, 
ep.2)

ANTENA!
8.00 Dimineața devreme 10.00 

Știri 10.15 Colivia de aur (s, ep. 
10) 11.00 Damon (s, ep. 12) 
11.35 Inspirația Carolinei (s, ep.
14) 12.00 Tropical Heat (s, ep. 
65) 13.00 Știrile amiezii 13.15 
Viitorul începe azi (s, ep. 39) 
14.00 Esmeralda (s, ep. 121) 
15.00 Fotbal Divizia A Ursus: U 
Craiova - Oțelul Galați (d) 17.00 
Știri 17.25 Elena, viața mea (s, 
ep. 65) 19.00 Observator 20.00 
O umbră de îndoială (dramă SUA
1995) 22.00 Observator 22.30 
Vitamina V - Veselie (div.)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

eal tău! 10.00 Tânăr și neliniștit 
(r) 11.00 Tenis Open România 
1999 (d) 12.30 O căsnicie

Programe TV - sâmbătă și duminică
Sâmbătă

2 octombrie

TVR 1
9.00 Mica sirenă (d.a) 

10.00 Cartea de folclor
10.30 Vă place filmul? 
11.00 Art-Mania 12.00 
20.000 de leghe sub mări 
(f.a. SUA ’96) 14.30
Divertisment 16.10 
Adevărul despre femei (s. 
Anglia 1997, ep. 2) 17.05 
Teleenciclopedia 17.55 
Farmece (s, ep. 21) 18.45 
Sarabanda (cs) 19.30 
Carol și compania (s, ep. 
2) 20.00 Jurnal. Meteo. 
Sport 20.30 Surprize, 
Surprize (cs) 22.30 Dr. 
Quinn (s, seria 6, ep. 2) 
23.20 Jurnalul de noapte

TVR 2
8.30 Sailor Moon (d.a/r) 

9.00 Bzzz. Magazin pentru 
copii...mai mari! 10.35 
Toate pânzele sus! (s, ep.
11) 12.30 TVR Timișoara 
14.00 Poliție judiciară (s, 
ep. 1) 14.45 Videoclipuri
15.10 O mie și unul de vise 
(do) 16.00 Obsesia (s, ep.
12) 16.45 Santa Barbara 
(s) 17.30 Cine? Unde? 
Cum? De ce? 17.35 SOS la 
capătul lumii (d.a) 18.00 
Serial de călătorii (do)
20.15 Refrene fără vârstă
20.15 Teatru TV 22.05 
Fotbal Meci din 
Campionatul Spaniei, 
etapa a Vl-a (d)

ANTENA 1
8.30 Desene animate 

9.00 Devadasis (do) 10.00 
Casa de piatră 10.30 
Roata de rezervă (mag.) 
11.00 Orient Expres 
(talkshow) 13.00 Cu 
Țopescu de la A la infinit 
(mag.) 14.00 Fotbal 
Ceahlăul - Dinamo (d) 
18.00 Elena, viața mea (s,

perfectă (s, ep. 9) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.05 Babylon 5 (s, ep. 
35) 13.50 Ani de liceu (s, ep. 
20) 14.15 Miracolul tinereții (s, 
ep. 20) 14.45 Familia Bundy (s, 
ep. 182) 15.15 Aripile pasiunii 
(s, ep. 102) 16.00 Tânăr și 
neliniștit (s, ep. 845) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Rosalinda (s, ep. 
20) 18.30 Urmărire generală
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Dosarele X (s, ep. 123) 21.30 
Profiler - Psihologia crimei (s)
22.25 Știrile PRO TV 22.30 
Chestiunea zilei

ACASĂ
7.00-12.35 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Maria (s) 15.00 
Viața noastră (s) 16.00 
Preciosa (s) 17.00 Casper (d.a)
17.25 Vremea de acasă 17.30 
Dragoste și putere (s) 18.30 
Renzo și Adriana (s) 19.25 
Vremea de acasă 19.30 
Lanțurile iubirii (s) 20.20 Căsuța 
poveștilor 20.30 înger sălbatic 
(s) 21.30 Sânge din sângele 
meu (s) 22.30 Barul Titanic 
(dramă Iugoslavia 1978) 

ep. 78) 18.50 Fashion Club 
19.00 Observator 20.15 
Fotbal Divizia A Ursus: FC 
Național - Rocar (d) 22.30 
Observator 23.00 Micul 
Nikita (thriller SUA 1988)

PRO TV
9.00 Povestiri din Marea 

Sudului (s) 10.00 Lois și 
Clark (s, ep. 42) 11.00 Pro
motor 11.30
www.apropo.ro (informații 
despre Colegiul PRO) 
12.00 Profesiunea mea, 
cultura 12.55 Știrile PRO 
TV 13.10 Generația PRO
17.30 ProFashion (mag.)
18.00 Super Bingo 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 
American Ninja 2 (f.a. SUA 
1987) 22.00 OZ -
închisoarea federală (s) 
22.55 Știrile PRO TV 23.00 
Columbo: Crime, fum și 
umbre (f.p. SUA 1989)

Duminică
3 octombrie

TVR 1
9.00 Ursulețul Winnie 

(d.a) 9.30 Kiki Riki Miki... 
(mag. pt. copii) 11.00 
Viața satului 13.00 Tezaur 
folcloric 14.30 7 zile în 
România 15.40 Lumea 
bărbaților (s, ep. 27) 16.05 
Auto Show 16.55 Star Trek 
(s. SF, ep. 29) 17.45 Trupa 
de șoc (TVR Timișoara)
18.10 Spectacolul lumii 
(do, ep. 2) 18.45
Sarabanda (cs) 19.30 21 
(div.) 20.00 Jurnal. Meteo
20.30 Duminica sportivă 
21.45 Sister Act (co. SUA 
1992)

TVR 2
9.00 Născuți printre 

animalele sălbatice (do, p. 
III) 9.30 Arca lui Noe (r)
10.30 Brian Adams 11.20 
TVR lași 13.20

PRIMA TV
8.00 Dimineața cu Prima 12.00 

Nadine Show (r) 13.00 Politica de 
mâine (r) 15.00 Viața în direct (em. 
socială) 16.00 Telenovelă 17.00 
Nadine Show 18.00 Știri 19.00 
Tiberiu &Tibanu 19.15 Karaoke 
Show 20.15 Alegeți filmul 21.30 
Real TV 22.15 Știri 22.45 Revista 
presei 23.00 Politica de mâine

HB©
10.00 Diabolique (thriller SUA

1996) 13.00 Un alt început (dramă 
SUA 1996) 15.00 Franklin (s)
15.30 Destăinuiri (dramă SUA
1997) 17.00 Tom și Huck (f.a. 
SUA 1995) 18.30 Misiune: 
imposibilă (thriller SUA 1996)
20.30 Bărbatul perfect (co. 
romantică SUA ’96) 22.15 Con
cert Cher 23.45 Jurnalul 
Pantofului Roșu (s. er.) 0.15 
Sanctuarul (thriller SUA 1997)

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)

Știrile...XXL pentru copii 
și tineret 13.50 Poliție 
judiciară 14.45 Vide
oclipuri 15.00 Infidelități
(r) 16.00 Obsesia (s, ep.
13) 16.45 Santa Barbara
(s) 18.30 Rumba- 
Tumba... și copiii cântă 
ce vor ei! 19.05 Timpul 
trecut (do) 19.55 Un secol 
de cinema (do) 20.40 
Retrospectiva Premiilor 
APTR 22.40 Sportmania
23.10 Păcate uitate 
(dramă SUA 1995) 00.10 
Capodopere, mari 
interpreți. P.l. Ceaikovski 
“Variațiuni pe o temă ro
coco”

ANTENA 1
8.00 Credință și viață 

9.00 Desene animate 
10.00 Godzilla (d.a, ep. 9 
& 10) 11.00 Aventurile lui 
Sinbad (s, ep. 3) 11.45 
Buni prieteni (game 
show) 12.15 Stan și Bran 
13.00 Duminica în familie 
15.00 Fotbal Divizia A 
Ursus: FCM Bacău - 
Steaua (d) 18.00 Elena, 
viața mea (s, ep. 79) 
19.00 Observator 20.00 
TeleEurobingoShow
22.30 Meciul meciurilor 
0.00 O șansă pentru 
fiecare

PRO TV
9.00 Super Abraca

dabra (mag. pentru 
copii) 9.30 Lassie II 
(s,ep. 13) 11.00 Destine 
celebre (do) 12.00 
Profeții despre trecut 
12.55 Știrile PRO TV
13.30 Te uiți și câștigi! 
15.00 Tenis Open 
România 1999 (d) 18.30 
Beverly Hills (s, ep. 166)
19.30 Știrile PRO TV
20.00 Cupidon (s, ep. 5) 
21.00 Trăsnăile familiei 
Addams (co. horror 
SUA 1993) 23.00
Procesul etapei

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.

Vineri, 1 octombrie

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

V-ați gândit la o 
policalificare. Dacă vă 
înscrieți acum la un curs, 
faceți o alegere bună. 
Petreceți câteva ore cu un 
vechi amic, pe care nu l-ați 
văzut de mult timp.

O TAUR
(21.IV - 21.V)
Azi nu e indicat să începeți 

activități noi, ci să vă ocupați 
de cele începute. Opreliști 
neprevăzute vă dau griji 
suficiente.

O GEMENI
(22.V - 21.VI)
Aveți mai mult de lucru, dar 

munciți superficial, încet și 
fără chef. Doamnele să fie 
prudente în tot ce fac. 
Momentan nu sperați în 
îmbunătățirea finanțelor.

O RAC
(22.VI - 22.VII)
Vă puteți bizui pe o zi 

bună, cu poftă de viață și 
vitalitate. Persoana dv este 
agreată, sunteți toleranți cu 
cei din jur.

2 LEU
(23.VII - 22.VIII)
Norocul vă surâde. 

Doamnele sunt în formă, 
amabile, înțelegătoare și 
foarte vesele. Sunt în relații 
excelente cu colegii și familia. 
Ziua e benefică tuturor.

3 FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Abordați cu încredere 
problemele sentimentale, 
partenerul vă va fi 
recunoscător. Fiți atenți la 
sănătate, lăsați-o mai moale 
cu băutul și fumatul.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)’

Azi vă presează timpul. în 
certurile din familie ar fi mai 
bine să-i lăsați partenerului 
ultimul cuvânt. Contează 
echilibrul sentimental.

O SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Aveți gânduri lucide, logice 
și vă înțelegeți bine cu 
semenii. Nu vă pripiți, dar nici 
nu ratați o ocazie de afaceri. 
Relație tensionată cu 
partenerul.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Elanul dv lasă de dorit, 
energia tinde să scadă. Nu 
vă asumați prea multe sarcini, 
solicitați ajutorul partenerului.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Vă simțiți ca în rai, norocul 
vă surâde mai ales în pian 
sentimental. Puterea dv de 
seducție nu dă greș, e 
posibilă o relație.

3 VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Cei născuți al doilea sau al 
treilea copil în famile vor fi 
mai nesiguri pe ei. Câteva zile 
de relaxare fac bine tuturor.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.1)
Cerul e atât de albastru 

deasupra dv, fără “nori” la 
orizont, încât nu vă mai puteți 
dori altceva în plus.

V J

http://www.apropo.ro
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LA TRECUTU-ȚI MARE, UN PREZENT...
7 sate, 2200 locuitori și 

13.000 de hectare de pământ 
sunt principalele coordonate 
care caracterizează din punct 
de vedere statistic comuna 
Densuș. Este una dintre cele 
mai întinse, poate chiar cea mai 
întinsă din județul nostru. Este 
comuna care - după cum bine 
o caracterizează locuitorii ei - 
stă de strajă Țării Hațegului. 
Monumentele istorice care se 
găsesc pe teritoriul ei vorbesc 
despre o istorie a locului veche 
de milenii, trecutul fiind de 
departe mai glorios decât 
prezentul. Acum Densuș este, 
ca și alte comune din județul 
Hunedora, într-o luptă dură cu 
realitățile economice actuale, 
zbătăndu-se să nu piară. Și, ca 
și când răul provocat de om nu 
este îndeajuns, parcă și 
divinitatea s-a supărat pe 
densușeni, anul acesta fiind 
unul cu multe distrugeri 
datorate inundațiilor. Despre 
toate cele prezente, dar și 
despre viitorul comunei ne-a 
vorbit dl. viceprimar Valentin 
Vârvoni.

Rep.: - Die viceprimar, 
comuna Densuș este 
cunoscută în țară mai ales 
datorită istoriei acestor 
locuri. Ce se poate face 
pentru a fi cunoscută și 
datorită unor realizări ale 
prezentului?

V.V.: - într-adevăr, Țara 
Hațegului poate fi considerată 
leagăn al acestui popor, iar 
comuna Densuș se confundă 
uneori, datorită întinderii sale, 
cu această veche formă 
administrativă. Sigur, trecutul 
este măreț însă prezentul și 
viitorul nu se pot ridica la nivelul 
acestuia. Motivele sunt diverse, 
dar în primul rând trebuie spus 
că motivele sunt mai ales de 
ordin extern și nu se datorează 
în nici un fel oamenilor locului. 
Vreau să spun că realitățile 
economice ale țării influențează

PE 0BIIEV
Contorul era citit 
după... ureche 
Datorită lipsei resurselor 

financiare, în perioada 1 iunie 
-1 septembrie iluminatul public 
a fost întrerupt în comuna 
Densuș. Nici acum nu 
funcționează peste tot, 
neînțelegerile existente între 
conducerea primăriei și filiala 
Hațeg a Conel conducând la 
această situație.Conform 
afirmațiilor viceprimarului 
Valentin Vârvoni, încasatorii 
care veneau și citeau 
contoarele nici nu treceau 
măcar pe la primărie înainte de 
a merge în teren, ei venind 
doar pentru a prezenta factura. 
Din verificările făcute, primăria 
a constatat că facturile erau 
“umflate”, luându-se decizia de 
a închide cu lacăt contoarele 
respective. în acest fel 
încasatorii sunt nevoiți să 
treacă pe la primărie înainte de 
a merge în teren , fiind astfel 
însoțiți de un angajat al 
primăriei. Acest gest nu a 
convenit societății în cauză care 
în acest moment refuză să facă 
depanarea la unui dintre 
transformatoarele de la 
Peșteana.

Telefonie, vis 
frumos!

Unul dintre marile neajunsuri 
ale locuitorilor comunei Densuș 
este lipsa telefoanelor. Dacă în 
câteva sate problema a fost 
oarecum rezolvată, în altele 

foarte mult situația pe plan lo
cal, iar în prezent lipsa banilor 
este cea mai acută problemă cu 
care ne confruntăm.

Rep.: - Care este bugetul 
anului în curs?

V.V.: - Bugetul anului 1999 
este de 600 de milioane de lei, 
bani foarte puțini dacă ținem cont 
de necazurile mari pe care le- 
am avut. Cheltuielile sunt 
enorme, așa încât banii de-abia 
dacă ne ajung. Anul acesta 
comuna Densuș a fost lovită de 
inundații, apele distrugând riu 
doar casele și acareturile 
oamenilor, ci și drumuri și căi de 
acces a căror refacere ne costă 
zeci de milioane de lei.Chiar 
dacă pe unele porțiuni distruse 
drumurile au fost refăcute,

Discuție cu 
dl.Valentin 

Vârvoni, 
viceprimarul 

comunei Densuș 
există încă și acum după atâtea 
luni o localitate izolată. Satul 
Poieni sau mai bine spus o parte 
a satului a rămas izolată, drumul 
fiind distrus în totalitate. Acum 
oamenii trebuie să treacă prin 
albia râului pentru a putea pleca 
de acasă, iar odată cu venirea 
iernii acest lucru va fi tot mai 
greu de făcut. Din păcate noi nu 
am avut banii necesari și nici 
utilajele specifice cu care să 
reparăm căile de acces, mai ales 
că în cazul satului Poieni este 
strict necesară curățarea și 
remodelarea albiei râului.Sigur, 
acest aspect ține de Regia 
Apele Române, dar ei au spus 
că nu au cum să ne ajute decât 
în anul următor.

Rep.: - Ce ne puteți 
spune despre investiții?

telefonul rămâne doar un vis frumos 
pentru locuitori. Deși Romtelecom 
a făcut nenumărate promisiuni că 
va rezolva toate cererile, acest fapt 
nu s-a concretizat. Din păcate și 
linia propriu-zisă existentă acum 
este foarte deteriorată, mulți dintre 
stâlpii de susținere a cablurilor fiind 
gata-gata să cadă în drum. 
Oricum, la cea mai mică ploaie nici 
un telefon nu mai funcționează la 
Densuș. Parcă nu am fi în 
secolul...XXII!

Salariat! aif 

primăriei în șomaj 
Pentru a se reduce cât mai 

mult cheltuielile bugetare, o 
parte dintre angajații primăriei 
au fost trimiși în șomaj. 
Deocamdată au fost dați afară 
5 dintre foștii angajați, în acest 
moment în instituția respectivă 
muncind doar 9 oameni. 
Datorită acestei situații biblio
tecarul a devenit și 
responsabilul căminului cultural, 
dar și șofer.

Nu sunt bani 
pentru ajutoarele 

sociale
Conform afirmațiilor dlui 

viceprimar Valentin Vârvoni 
ajutoarele sociale care trebuiau 
plătite celor 35 de asistați nu au 
mai fost plătite din luna mai a anului 
curent. Deși există peste 300 de 
cereri de ajutoare sociale, nu au 
fost aprobate decât 35, care însă 
nu pot fi plătite la timp.

PE tlrllltV

V.V.: - în privința gazului 
metan există un studiu de 
fezabilitate aprobat, însă banii 
pe care trebuia să îi dea 
guvernul nu au sosit. Situația nu 
este aceeași pentru întreaga 
comună, în satele Peșteana și 
Peștenița oamenii decizând că 
vor face pe cheltuială proprie 
lucrările necesare. De altfel, 
cetățenii celor două sate au 
strâns deja câte 800.000 de lei 
de familie, iar costul total al 
lucrărilor de introducere a 
gazului în cele două sate va fi 
undeva în jurul a 8-9 milioane 
de lei de familie; asta în cazul 
în care banii promiși de guvern 
nu vor veni. Și în privința 
investiției referitoare la 
introducerea apei curente 
situația este oarecum 
asemănătoare, cele două sate 
numite anterior fiind cele care 
vor demara primele lucrările. 
Trebuie spus în acest context 
că satele respective sunt 
oarecum mai bogate, aceasta 
fiind cauza pentru care lucrările 
respective sunt mai avansate 
acolo. O investiție importantă 
este și noul sediu al primăriei, 
sediu care se află în faza finală 
a execuției, lucrările fiind însă 
întrerupte din lipsă de fonduri. 
Este foarte neplăcut ca, după 
ce am executat mai bine de 85% 
din această construcție, să nu 
mai avem bani pentru a o 
finaliza.în aceste condiții este 
foarte probabil că ceea ce s-a 
executat deja se va deteriora.

Rep.: - Care sunt relațiile 
executivului cu Consiliul lo
cal?

V.V.: - Relațiile sunt normale, 
existând și divergențe dar și 
colaborare. Oricum, eu consider 
că sunt prea mulți consilieri locali, 
ceea ce apasă asupra bugetului. 
Indemnizațiile sunt prea mari, iar 
munca depusă de către consilieri 
pentru banii respectivi este 
aproape inexistentă.

Rep.: - Die viceprimar, vă 
mulțumim.

La ce sunt buni specialiștii în agricultură?
In “dotarea”primăriilor din 

mediul rural există și specialiști 
în agricultură, angajați fie ai 
camerelor agricole, fie ai 
centrelor de consultanță în 
agricultură. Teoretic, rolul 
acestora este foarte important, 
ei fiind cei care ar trebui să 
coordoneze din punctul de 
vedere al consultanței de 
specialitate munca pământului 
celor de pe raza comunei pe 
care o deservesc. în unele 
comune, acești specialiști 

^agricoli își fac cu prisosință

Pentru că nu există mijloace de transport
ELEVII VIN LA ȘCOAL i CU BICICLETA
Când dispui de un buget subțire, la limita supraviețuirii, nici 

obiectivele considerate prioritare nu pot fi tratate cum se cuvine. 
Astfel, deși colaborarea între școli și Consiliul local, respectiv 
Primăria Densuș, este destul de bună, unitățile școlare se 
confruntă cu probleme destul de serioase.

Prof. Amalia Ciungan, director coordonator al școlilor de 
pe raza comunei Densuș, aprecia că în ciuda eforturilor pe 
care le face Primăria, banii tot nu ajung pentru toate cele 
necesare. „în limita fondurilor alocate de Primărie, în cursul 
vacanței de vară s-a reușit repararea acoperișului și executarea 
unor lucrări de igienizări și văruire la școala cu clasele l-VIII din 
satul centru de comună. De asemenea, în cursul anilor trecuți 
s-a reușit introducerea apei în școli, iar acum se așteaptă 
achiziționarea lemnelor pentru iarnă, cantitatea necesară fiind 
destul de mare, întrucât școala e spațioasă și, deci, răcoroasă 
necesitând mult foc pentru a se încălzi. O problemă importantă 
cu care ne confruntăm este cea a burselor sociale, pe care 
Primăria nu le-a mai plătit din ianuarie 1998. Un număr de 40 
de elevi ar trebui să beneficieze de aceste burse (care se acordă 
în funcție de numărul de copii din familia respectivă), dar cu 
toate eforturile pe care le facem se pare că până la urmă 
bursele se vor plăti doar pentru acei elevi foarte săraci. O altă

problemă acută a școlii este cea a transportului. Dacă elevii 
din satele Ștei și Poieni pot circula (contra cost bineînțeles) cu 
autobuzul, spre satele Peșteana și Peștenița nu există mijloc 
de transport, astfel că elevii din aceste localități vin la școală pe 
jos sau cu bicicleta. Efectul cel mai nedorit al acestei situații îl 
reprezintă un caz de abandon școlar. Astfel eleva Dorinița 
Pădureanu, dintr-o familie de țigani, care ar fi trebuit să urmeze 
clasa a V-a, a renunțat la școală motivând că nu are cu ce să 
facă naveta. Problema se va acutiza la iarnă, atunci când și 
elevilor binevoitori le va fi dificil să parcurgă 6 km pe jos ori pe 
bicicletă. Pentru a rezolva această situație, Primăria a promis 
că va insista la cei în drept pentru a se relua circulația 
autobuzelor și pe acest traseu" - spunea dna prof. Ciungan.

Din punctul de vedere al procesului de învățământ, situația 
școlilor din comuna Densuș este similară cu cea a multor alte 
școli din mediul rural. Majoritatea profesorilor sunt titulari, calificați, 
excepție făcând doar cei de la limbi străine și istorie. în ceea ce 
privește interesul elevilor pentru pregătirea școlară se poate 
spune că acesta nu este unul deosebit, din cei 8 absolvenți ai 
clasei a Vlll-a de anul trecut doar 4 promovând examenul de 
capacitate și continuându-și studiile la școli profesionale sau 
licee.

; Aflați în grevă ;
•Veterinarii muncesc din omenie'-
' Printr-o hotărâre de guvern, în luna 
■ aprilie a.c. s-a decis transferarea medicilor 
■și asistenților veterinari din personalul 
^direcțiilor sanitar-veterinare în cadrul
• primăriilor. Din păcate, depinzând de 
J bugetele locale foarte subțiri și fiind la 
«latitudinea consilierilor locali, acest transfer 
'nu s-a realizat în toate comunele. Este și 
i cazul comunei Densuș, unde pentru că nu
• s-au găsit fonduri pentru salariile veterinarilor, 
J Consiliul Local nu a fost de acord cu primirea

• medicului și a celor doi asistenți, foști 
Jangajați ai Circumscripției sanitar- 
i veterinare.
1 Astfel, pentru că din luna martie a.c. nu 
iȘi-au mai primit salariile, angajații
• Circumscripției sanitar-veterinare au 
Jdeclarat grevă generală. Totuși, pentru că 
iîn comună este mare nevoie de asistență 
•veterinară, medicul și asistenții răspund 
i solicitărilor proprietarilor de animale, oferind 
' consultațiile de specialitate. „Nu oamenii sunt 
jvinovați de această situație generată de

• hotărârea guvernului și nu ei trebuie să 
Jsufere pentru incompetența celor care ne 
«conduc. Astfel că atunci când suntem 
'^solicitați, încercăm să rezolvăm problemele,

prescriind tratamentele de rigoare. Oamenii J 
sunt săraci, nu prea au cu ce plăti consultațiile, ■ 
dar pentru că ei s-au arătat cu bun simț și J 
omenoși le răspundem și noi cu aceeași ■ 
monedă” - ne spunea dr. Voicu Țigan,' 
medicul coordonator al fostei Circumscripții« 
sanitar-veterinare a comunei Densuș. '

Dacă față de proprietarii de animale au , 
considerat că trebuie să se arate „omenoși”,1 
față de Direcția sanitar-veterinară, ai cărei J 

angajați au fost, veterinarii s-au arătat' 
nemulțumiți și recalcitranți. „Am urmărit tot ce J 

s-a publicat în monitorul oficial și în presa de • 
specialitate, încercând să înțeleg modul de J 
privatizare a cabinetelor medicilor veterinari. ■ 
Dar haosul legislativ e de nepătruns, tarifele J 
minime preconizate pentru consultații sunt ■ 
aberante, astfel că oamenii n-ar avea cu ce '■ 
plăti, iar privatizarea în acest moment ar« 
însemna distrugerea asistenței sanitar-' 
veterinare. Așa că m-am hotărât: în maximum « 
două săptămâni voi acționa în judecată' 
Direcția sanitar-veterinară, pentru că ne-a , 
lăsat pe drumuri, neoferindu-ne cadrul pentru 1 
a ne practica meseria" - a precizat dr. Voicu J 

Țigan. •

Restructurări culturale
Bugetul local al comunei 

Densuș este unul în mare 
suferință, banii foarte puțini 
neajungând pentru toate 
nevoile locuitorilor. Astfel, 
Consiliul local și Primăria au 
trebuit să stabilească 
prioritățile spre care se vor 
aloca banii și să renunțe la 
investițiile sau posturile care 
nu erau absolut necesare. 
Lipsit de acest atribut de 
“absolut necesar” a fost 
considerat și directorul 

datoria, ei implicându-se cu 
pasiune în munca pământului, 
fiind prezenți în teren, în mijlocul 
oamenilor, uneori chiar 
certându-se și insistând pe 
lângă săteni pentru a le urma 
sfaturile. De obicei cei care 
urmează sfaturile acestora au 
producții bune astfel că acești 
specialiști pasionați de meseria 
lor, îndrăgostiți de pământ, se 
aleg cu mulțumiri și laude.

Nu este cazul angajaților de 
la Camera Agricolă a comunei 
Densuș. După cum ne relata dl 

căminelor culturale care în 
luna mai a.c. a fost concediat, 
sarcina lui fiind preluată de 
bibliotecarul comunal. în 
afara lipsei de fonduri, 
această decizie a fost 
motivată și prin faptul că în 
zona Hațeg activitatea 
căminelor culturale este 
sublimă..., dar lipsește 
aproape cu desăvârșire. 
“Oamenii comunei sunt total 
neinteresați de astfel de 
activități. Rar când căminele

Valentin Vîrvoni, viceprimarul 
comunei, specialiștii de aici nu 
ies în teren, nu sunt apropiați de 
oameni. “Anul acesta culturile 
multor săteni au avut de suferit 
din cauza folosirii unorerbicide 
necorespunzătoare calitativ, 
care mai mult au stricat decât 
au ajutat. E drept, oamenii au 
folosit aceste erbicide de capul 
lor și după “știința" lor proprie. 
Dar problema e că oamenilor 
le e foarte greu să discute cu 
specialistul dacă el nu iese pe 
teren, ci stă doar în birou. Astfel 
că pe bună dreptate oamenii se 

culturale mai găzduiesc câte 
o nuntă, dar... altceva nimic, 
în plus, întreținerea 
căminelor culturale este 
deficitară, neexistând bani 
pentru reparații, zugrăveli 
sau dotări. Astfel nefiind 
utilizate pentru activități 
culturale, căminele din satele 
Peșteana și Hățăgel au fost 
închiriate unor agenți 
economici care le folosesc ca 
spații comerciale” - ne 
spunea dl Valentin Vîrvoni, 
viceprimarul comunei.

întreabă la ce sunt buni 
specialiștii în agricultură dacă 
nu-și fac treaba."

Pe de altă parte oamenii 
sunt preocupați de muncai 
pământului, această activitate 
fiind una dintre principalele lor 
surse de venit. Din păcate, în 
acest an producțiile obținute nu 
au fost foarte mari. Iar viitorul 
se anunță și el sumbru pentru 
că în campania de toamnă sunt 
deja probleme, oamenii 
nedispunând de utilaje și 
semințe de calitate.

Pagină realizată de Ciprian MARINUȚ Andrei NISTOR
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PROZA SCURTĂ ATACĂ...
O autoare mai puțin 

cunoscută publicului cititor mai 
tânăr ne propune un volum de 
proză scurtă care atestă din nou 
valoarea semnatarei cărții. Din 
nou, deoarece Alexandra Târziu 
nu este o apariție de ultimă oră 
în literatura română, ci o prezență 
notorie, considerată ca atare la 
timpul potrivit de către critica 
literară. Absența ei din viața 
literară actuală se datorează 
faptului că în urmă cu 13 ani a 
plecat și s-a stabilit în Statele 
Unite. Dar să nu trec mai departe 
fără a mă opri puțin asupra cărții 
sale de vizită... Alexandra 
Târziu, născută la 18 noiembrie 
1937 în București, a publicat de- 
a lungul anilor volumele: Strada 
lui Petrică (proze pentru copii), 
Nu se poate preciza (proză 
scurtă, 1966), Nu-mi pasă 
(roman, 1969), Clovnul nevăzut 
(schițe pentru școlari, 1975), 
Sperietoarea din Hors (roman), 
Locatarul (roman), Dovezi ce 
nu se mai termină (schițe), Cel 
ce ne scapă (roman) și volumul 
de față. Am putea spune, 
urmărind evoluția autoarei și 
valoarea scrierilor sale, că avem 
de-a face cu o operă literară care

nu numai că se autodefinește prin 
mesajul transmis, ci și că 
beneficiază de particularitatea că 
transformă cotidianul banal în 
eveniment, fapt datorat, evident, 
talentului și, de la un timp, 
profesionalismului scriitoricesc. In 
acest spațiu de idei, sunt foarte 
interesant de urmărit interferențele 
de autentic efect dintre ficțiune și 

Alexandra Târziu: FALSE OBIECTE PREȚIOASE 
Editura Fundației Culturale Române

despre un banal jurnal de 
actualități: “Și-acum, știrile pe 
larg”, anunță crainicul de la 
televiziune cu surâsul și 
eleganța lui profesionale, 
apreciate de întregul public 
telespectator. Tratativele de 
pace din Iugoslavia, conduse cu 
atâta dibăcie de ambele părți, nu 
au dus la nici un rezultat.

Aprovizionarea clandestină cu 
muniții și combustibil 
continuă.(...); In timp ce tratativele 
de pace se desfășurau cu 
succes, cetățenii celor două 
provincii se băteau cu pietre, ca 
chiorii, în plină stradă, în fâșia de 
teritoriu Gaza. Livrarea de pietre 
este asigurată de firme locale și 
din străinătate, numai pe bază de 
abonament.(...); In urma trimiterii 
milioanelor de dolari în țările lovite 
de comunism, a tehnologiei 
avansate și a specialiștilor pentru 
dezvoltarea pieței libere, primii 
milionari locali au și început să-și 
facă apariția. Așa-zisele reforme, 

inflația, corupția sunt la ordinea 
zilei.(...); Cumpărați perna 
ortopedică! Nimic nu ajută mai 
mult la mersul înainte. (...); 
Sacrificând un singur dolar puteți 
salva de la moarte un copil mort 
de leucemie. Experiențele de 
laborator sunt din ce în ce mai 
relevante." etc., etc. Aici 
intervine și noutatea care face 
deliciul lecturii: implantarea 
hilarului într-un context grav prin 
ironizarea până la batjocorire a 
unor concepte ale mass-media 
frizând ridicolul. Alexandra Târziu 
exploatează și prelucrează acest 
inepuizabil filon de aur generat 
de goana după senzații tari, fără 
a mai ține seama de tarele unei 
logici care taxează apoi fără 
milă. Mai remarc la Alexandra 
Târziu disponibilitatea pentru 
dialog: conversațiile dintre 
personaje sunt nu numai 
inteligente, dar în majoritatea 
cazurilor - iar dialogurile abundă - 
sunt presărate de replici 
scânteietoare. FALSE OBIECTE 
PREȚIOASE este o culegere de 
proze scurte constituindu-se într- 
o lectură recreativă, o lectură 
care ne înlesnește accesul la 
realități contemporane prelucrate 
și „întoarse" după chipul și 
asemănarea autoarei.

Dumitru HURUBĂ
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Ieșirea din cerc
Cutreieri întâmplările zilei 
așa cum ai hoinări 
printre mituri uitate de mult, 
când te apropii 
de o trunză ruginie 
știi că sub ea s-ar putea ascunde 
unui dintre ele, 
ridici frunza 
și. dintr-o dată, 
peste nimicnicia lumii 
se arcuiește sunetul 
unui gramofon, 
vrei să cântărești întâmplările zilei 
pe talerul lui obosit, 
dar ele trec mai departe, 
fluid și nestatornic, 
pregătindu-se să intre in mit 
acoperite de o frunză ruginie.

Dimineata la SulinaI

! De când lumea,
, visul stă la marginea mării
i rezemat de zidul unui far,
i căutând o ființă
■ în care să se întrupeze,
1 aici,
1 poți fi altceva
J decât ceea ce ești în fiecare
,zi,
i poți fi bătrânul corăbier
i în lacrima căruia
l

la țărm 
o monedă de bronz 
purtând chipul unui 
nebun
ce a domnit cândva

i
i 

s-au strâns toate naufraglile * 1 
lumii, 
sau poți învăța 
alfabetul lichid al speranței , 
așteptând ca valurile să aducă j

realitate, unde personajele 
execută adevărate slalomuri 
pentru a plonja într-un final 
construit cu grijă de un bun
specialist, fără să fie neapărat și 
spectaculos. In NEGOCIERILE 
CONTINUĂ (p.92), autoarea 
exemplifică minunat modul de 
aplicare a unei rețete literare în 
care realismul pur face casă bună 
cu artisticul într-o comuniune cu 
ușoară tentă paradoxală, dar 
eficientă în economia textului. 
Personajul principal al schiței 
este știrea de senzație intercalată 
cu latura - nelipsita latură! - 
comercială... In speță este vorba

i
i 

rege,
i
i 

peste un sul înnegrit de i 
papirus. i

Ionel AMĂRiUȚEi •

Omagiu lui loan Budai-Deleanu
Pe la ora 11 am luat 

bicicleta și am plecat hotărât 
să ajung la Cigmău. După 
două ore eram sus, pe unul 
dintre dealurile Geoagiului 
care înconjoară satul Cigmău. 
Casele sunt revărsate pe 
multe nivele: de pe vârful 
dealurilor până jos, la poalele 
lor, unde se află și biserica 
trainică și frumoasă. După 
frumusețea bisericii poți să fii 
sigur de frumusețea 
sufletească a oamenilor din 
Cigmău, de ospitalitatea lor și 
de tradiția bogată și 
sănătoasă moștenită. Ca să te 
convingi, intră în vorbă cu 
primul întâlnit din sat, cum am 
făcut și eu. Vei simți un tresărit 
de bucurie și înălțare. Vorba 
lor domoală, ca și colinele pe 
care trăiesc, sau abruptă, 
uneori, ca întâlnirea dintre 
două dealuri mari, dar 
totdeauna înțeleaptă, te va 
cuceri pentru taina 

împărtășaniei cu un duh 
românesc, vecin cu Duhul Sfânt 
al lui Dumnezeu. Pentru 
aceasta trebuie să fii pregătit 
din timp: să ai mintea primenită 
de razele istoriei neamului tău, 
să te speli, prin rugăciune, de 
toată patima sau ura împotriva 
vreunui neam sau frate, să-ți 
deschizi sufletul și mintea 
pentru lumină, pace și 
dragoste față de aproapele tău.

Așa am ajuns pe culmile 
Cigmăului. Lăcomia privirii mele 
s-a îndreptat întâi în sus, spre 
soare, apoi peste sătucul 
acesta binecuvântat cu suflete 
generoase, minți rodnice în 
bine și nădejdi în Dumnezsu. 
Cu aceeași nestăvilită lăcomie 
am slobozit privirea spre cale 
patru zări din care loan Bucai- 
Deleanu și-a adunat poler în 
fagurele dragostei sale per tru 
locuri, istorie și oameni.

Astfel, îmbogățit și înnobilat, 
am coborât și urcat până la 

clădirea școlii - dați-mi voie să 
nu zic nimic despre cum arată 
școala - pe care este fixată o 
placă de marmură. Sărăcuță 
placă! Dar bine că este! Pe 
placă stă scris că pe locul 
acela de sub școală a fost 
casa în care s-a născut loan 
Budai-Deleanu în anul 1763. 
Am citit de mai multe ori textul 
scris, până când am început să 
refac toată odiseea vieții 
marelui poet, cărturar și cu
getător, părintele unicei epopei 
reușite a literaturii române...

Când mă gândeam la 
mama lui Anteu și cum ar fi mai 
bine: să mă descalț și să scot 
ciorapii de pe picioare, ca să 
intru direct în contact cu țărâna 
pe care a călcat-o loan Budai- 
Deleanu, ca să-mi primenesc 
tot trupul și sufletul deodată în 
iarba deasă, verde și 
mătăsoasă am zărit o nucă 
dezghiocată, albă și mare. Am 
ridicat-o ca pe o anafură și am 

descoperit nucul falnic din 
apropierea școlii. Nu m-am 
descălțat. Am căutat și am 
găsit nuci. Era calea cea mai 
desăvârșită a împărtășaniei 
mele cu puterea și miracolul 
țărânii din care s-a împărtășit 
și loan Budai-Deleanu. 
Rădăcinile adânci au împins 
către lumină și soare până în 
sâmburele de nucă taina dă
tătoare de viață, minte, 
credință și bucurie a 
Pământului.

Slavă Ție Dumnezeule 
pentru că m-ai învrednicit să 
calc țărâna pe care a călcat- 
o loan Budai-Deleanu și să 
mă împărtășesc cu taina 
duhului din puterea locului!

Sunt mai bogat, mai nu știu 
cum, mai fericit decât ieri!...

Florian BRĂDEANU

Premiul 
anului pentru 
debut literar

Prozatoarea Raluca Oancea 
și poetul Doru Mareș au câștigat 
Premiul pentru debutul literar al 
anului 1999 acordat de Asociația 
Scriitorilor din București (ASB), 
pentru lucrările “Jumătate 
dragoste" și respectiv "Mimând 
orgasmul social". Asociația 
Scriitorilor a anunțat premiile 
literare pentru anul 1999 pornind 
de la nominalizările propuse 
săptămâna trecută de un juriu 
prezidat de Mihai Șora.

Diana Manole, semnatara 
lucrării "Tabieturi de seară" și 
Valeriu Mircea Popa, autorul cărții 
“Ultimele pătrate de frig” sunt 
câștigătorii secțiunii poezie. La 
categoria proză au fost acordate 
trei premii: Daniel Bănulescu - 
“Cei șapte regi ai orașului 
București", Cătălin Țârlea - 
"Anotimpuri de trecere" și Mircea 
Ghițulescu - “Wiener Walzer”.

Secțiunea “Critică - eseu - 
istorie literară" are în acest an un 
singur câștigător: Constantin Țoiu, 
premiat pentru lucrarea “Morsus 

tdiaboli" j

Muguri de catapeteasmă
î? Recent, în orașul de 

sub cununa de metereze a 
cetății, a fost “premeditată” cu 
noblețe întâlnirea cu 
metafora - un dar “ițit” din pa
nerele toamnei și rostuit să 
răspândească mireasma de 
frumos peste inimile noastre 
prinse în veșmintele de aripi 
călătoare și funigei ale unui 
anotimp nostalgic: vernisajul 
expoziției de sculptură loan 
Șeu. Generosul autor al 
acestei sărbători culturale, 
plăsmuitorul unui spațiu în 
care viața interioară se 
revelează prin simbol, de
finește programatic menirea 
creatorului din toate timpurile 
ca fiind cosangvină până la 
contopire cu cea de “părinte”.

& Pornind de la 
vibrația caldă a acestui 
mesaj, în atitudinea noastră, 
nu doar contemplativă, ci și 
participativă, se va fi 
deșteptat acel “dor de ducă” 
spre imensitatea descătușată 
de conveniențe a unor 

orizonturi noi, deschizându-ne 
larg ferestrele meditației. 
Același crez călăuzitor 
reprezintă cheia de boltă a 
existenței unui confrate de 
breaslă al domniei sale - un 
plastician, măiestru în 
așchierea formelor pietrei și al 
răsăritului luminii în culoare. 
Punți nebănuite ne apropie de 
data aceasta de alchimia 
substanței de exprimare a 
artistului - un român auto- 
exilat la începutul deceniului 
opt (1971) în Italia, care își 
“răsădește” rădăcinile 
spirituale undeva în provincie, 
într-un sătuc din “carâmbul" 
peninsulei italice.

î? îi va fi dat acestui 
cetățean al Terrei să ardă 
până la purificare în subțioara 
de foc a unui catharsis. Pentru 
că, în fapt, el redescoperă o 
basilică creștină din anul 
1000 - zidire înălțată pe când 
se deschidea controversata 
poartă dintre milenii, înainte 
de marea schismă, într-o 

vreme irizată de angoase 
esct atologice și amalgamată 
de convergența în cotidianul 
profan a justițiilor milenariste.

1? Ei bine, această 
fecioară de piatră, cu umerii 
știrbiți de neființa ruinei și 
tâmplele încărunțind veacuri 
de altare destrămate, este 
adoptată de sufletul 
creatorului.

9 Un moment de 
răscruce în destinul său este 
acela în care se hotărăște să 
reconstituie biserica de Ev 
Mediu. Asumându-și 
supremul rol de modelator 
sub zodia contopirii sacrului 
cu nemoartea, distilează și 
cuantifică motivele arhaice 
ale memoriei unei lumi 
pierdute, potopite, iscând o 
îngemănare germinantă între 
sanctuar și inimă.

î? Așa că omul nostru 
așază cu blândețe căușul 
lăuntrului sufletesc pe 
pardoseala basilicei - un fulg 
de șoim alb, aprins ca o 

candelă în care nu se mistuie 
•stratul profan, ci ard păcatele 
Lumii. Oarecum nostalgic al 
Paradisului pierdut, râvnind 
clipa de adevăr ce scânteiază 
din miezul mitului Eternei 
Reîntoarceri, el ascunde în 
palma aspră a pietrarului 
nuditatea casei Lui 
Dumnezeu, ocrotind această 
arcă rătăcitoare prin galaxia 
de secunde ucise a secolelor 
asemeni unei minuni 
preacurate sorbite dintr-un 
suspin.

& Bisericuța este reno
vată și reînviată într-un spațiu 
de regăsire Atoatefăcătorului, 
omniprezent și superfluu în 
cele văzute și nevăzute. în 
capela reîntregită aflăm o 
conviețuire armonioasă dintre 
artă și religie. Regăsim în 
trupul înnoit al bisericii ate
lierul de creație al unei ființe 
omenești zidită după chipul și 
asemănarea Divinității Supre
me, ostenindu-se să pătrun
dă Cuvântul prin coagula

rea actului Facerii. Și tot aici, 
descoperim schitul unde se 
confesează mugurii de cer din 
noi și se rânduiește taina 
euharistică - relicvariul în care 
mocnesc încă bucuriile și 
tandrețile unui Univers din era 
gestației primordiale.

V Cu sufletul aburind, 
precum pâinea dospită din 
psalmi pe vatră de rai, plas- 
ticianul a agregat nu numai 
altarul creștin, în care acum 
se oficiază Sf. Liturghie, ci 
încearcă să plămădească 
atelierul unde Marele Arhitect 
se va fi întâlnit, de ce nu, la 
ceas de taină, cu cel ce caută 
izvoare: Omul - fântânar al 
Cerului și purtător al lemnului 
crucii.

V Vedeți, e dezarmant 
de simplu! De parcă am fi 
contemporani cu Dante, 
Michelangelo sau Da Vinci. 
Ori, poate, cu preacinstiții 
meșteri zugravi de bisericuțe 
din Carpați sau iconarii de 
prin părțile noastre. Ne amintim 

de timpuri când biserica era 
școală, rugăciune, scut, 
creație, curățire, imaculare, 
dar, mai cu seamă - focul viu 
al comuniunii cu Dumnezeu. 
Transpare adevărul de 
necontestat: universalitatea 
credinței creștine dincolo de 
crevasele care separă 
confesiunile.

î? Venind pe tărâmul de 
naștere a Gintei Latine, 
ritualicul Meșter Manole din 
exil ne reîmprospătează 
memoria cu adevărul că toți 
suntem cetățeni ai acestei 
lumi materiale aflate în 
puterea Celui de Sus și, mai 
devreme sau mai târziu, fără 
a poposi aici, ne vom dru
meți prin ireversibila genune 
- Dincolo.

1? Un solfegiu ne
născut în strană din tulpini de 
Octoih, ci din mlădițele inimii 
unui bun român, altoite pe 
cumințenia catapetesmei 
unei basilici creștine...

Dorin PETRESC
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încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică
Executivul a adoptat o hotă

râre privind încadrarea pe tipuri 
a unităților de alimentație publică, 
neincluse în structurile de primire 
turistică.

Astfel, unitățile de alimentație 
publică se împart în restaurant 
clasic (cu un sortiment variat de 
preparate culinare), restaurant 
cu specific (preparate culinare 
corespunzând unui specific lo
cal), restaurant specializat (vâ- 
nătoresc, pescăresc), lacto-ve- 
getarian, dietetice, braserie (pre
parate reci, minuturi), pizzerie, 
berărie, bar (de zi, de noapte, 
cafenea, discotecă, bar-biliard, 
snack-bar), fast-food, bufet, bo
degă, birt, rotiserie, unități de tip 
pub și bistro (de influență en
glezească, respectiv franțuzeas
că), cabaret, cofetărie, patiserie, 
ceainărie, cantină, terasă.

La solicitarea agenților 
economici care doresc să 
ofere servicii pentru turismul 
organizat prin intermediul 
agențiilor de turism, unitățile de 
alimentație publică indepen
dente se vor clasifica pe cate
gorii după aceleași reguli ca și 
structurile de primire turistică,

Apariții editoriale...autohtone

“Jacuri didactice |»eiitni educarea

Venind în întâmpinarea co
legelor de breaslă în realizarea 
obiectivelor noii programe pre
școlare, educatoarele Aurelia 
Ana și Smaranda Maria 
Ciofllca (din Brad) au elaborat 
lucrarea “Jocuri didactice pen
tru educarea limbajului" (la 
grupa pregătitoare), sub coor
donarea dnelor inspector ge
neral în MEN, Viorica Preda, și 
inspector de specialitate Zoe 
Viorica Ivănuș.

Lucrarea este editată în 
două volume: “Cartea educa
toarei" și “Caietul prescola- 
rului". Primul volum, reprezen
tând un îndrumător metodic 
pentru educatoare, precizează 
autoarele, cuprinde elementele 
desfășurării unei activități de 

de către Oficiul de Autorizare și 
Control în Turism.

La darea în folosință a unității, 
agentul economic este obligat să 
înscrie vizibil pe firmă tipul unității.

Dacă agenții economici nu își 
vor încadra unitățile independente 
pe tipuri, în baza unei declarații pe 
propria răspundere vor plăti o 
amendă contravențională de la 
500.000 lei la un milion lei.

De asemenea, dacă nu vor în
scrie vizibil pe firmă tipul unității 
sau nu vor respecta reglemen
tările legale în vigoare privind con
dițiile igienico-sanitare și sanitar- 
veterinare, ei vor plăti o amendă 
contravențională de la 300.000 lei 
la 500.000 lei, respectiv o sumă 
conform legislației sanitare și sa- 
nitar-veterinare în vigoare.

în nota de fundamentare a 
actului normativ, ministrul Industriei 
și Comerțului, Radu Berceanu, 
arată că, în practica internațională, 
clasificarea pe categorii a struc
turilor turistice s-a impus ca o ne
cesitate, având în vedere specifi
cul comercializării pachetului de 
servicii turistice (achitarea în 
avans a contravalorii acestuia de 
către consumator, clientul cunos-

nmlKiiiiliii”
educare a limbajului realizată 
prin joc didactic: obiectiv funda
mental, obiective operaționale, 
sarcina didactică, reguli și ele
mente de joc, strategia didactică 
și momentele desfășurării jo
cului. Pentru fiecare joc sunt 
propuse 3-5 variante, ce pot fi 
alese în funcție de nivelul grupei 
și de posibilitățile materiale spe
cifice fiecărei grădinițe. Cele 32 
de jocuri didactice, în desfă
șurarea cărora autoarele pro
pun folosirea unor materiale cât 
mai variate (jetoane, jucării, cărți, 
reviste, televizor, tabla magne
tică, calculator, jocuri cu imagini 
etc.), sunt structurate pe trei 
capitole: Comunicare orală; Ele
mente de limbaj citit; Expresi
vitatea și creativitatea limbajului. 

când că tariful achitat reflectă 
calitatea unor servicii "standard", 
calitate ce rezultă în urma apli
cării unor norme de clasificare, 
unanim recunoscute și 
acceptate).

Unitățile de alimentație pu
blică neincluse în structurile de 
primire turistică de obicei nu sunt 
clasificate, ele funcționând cu 
condiția respectării legislației de 
profil (norme igienico-sanitare, 
regimul comercializării băuturilor 
alcoolice etc.).

Excepție pot face marile 
restaurante care, ca o recunoaș
tere a calității serviciilor oferite, 
pot solicita asociației profesio
nale de profil încadrarea pe ca
tegorii, conform criteriilor apli
cabile structurilor turistice.

Radu Berceanu arată că prin 
acest act normativ și prin abro
garea HG nr. 233/1992 privind 
clasificarea pe categorii de înca
drare a unităților de cazare și de 
alimentație publică, se va sim
plifica procedura de autorizare a 
unităților de alimentație publică 
independente și se va mări 
responsabilitatea comerciantului 
pentru propria activitate.

Caietul preșcolarului 
conține fișa de muncă inde
pendentă, în concordanță cu 
conținutul prevăzut de pro
gramă, pentru unele jocuri 
fiind prevăzute 2-3 variante 
de asemenea fișe. Noutatea 
și eficiența acestui caiet o 
reprezintă autocolantele cu 
litere, utile pentru copiii care 
nu doresc sau nu pot să 
scrie.

în opinia autoarelor, 
“aceste jocuri oferă mijloace 
de însușire a noțiunilor gra
maticale în mod intuitiv și 
contextual având ca fina
litate exprimarea corectă a 
copiilor, facilitând accesul 
preșcolarilor în învățământul 
primar". (G.BÎRLA)

“Rupți” de moți
Nefiind așezată chiar “la 

drumul mare”, locuitorii co
munei își pun marc nădejde 
în mijloacele de transport, 
care îi apropie mai repede de 
principalele așezări urbane 
situate de o parte și de cea
laltă a Băiței. Cu Deva, săte
nii n-au de ce-și face griji, 
căci circulă de la și spre cen
trul de comună trei autobuze 
particulare. “De Țara Moților 
suntem însă complet rupți”, 
se plângea un localnic, “pen
tru că spre Brad n-avem ni
mic de aici; trebuie să mer
gem cum putem până la 
Bejan și de acolo să găsim un 
mijloc de transport”...

Plăți întârziate
Valoarea celor șaizeci de 

burse sociale ce revin elevi
lor Școlii Generale din Băița, 
prevăzută a fi achitată din 
fondurile bugetului local, nu 
a mai fost plătită încă de la

Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare Profesională 
a județului Hunedoara
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r
analist 1
arhitect 2
arhitect urbanism, peisagis
tică și amenajarea teritoriului 1

barman
brutar
bucătar
casier 
confecționer tricotaje 

după comandă 
confecționer - asamblor 

articole din textile 
contabil șef 
cosmetician 
croitor 
croitor-confecționer îmbră

căminte după comandă 
cusător piese din piele 

și înlocuitori

24
11
7
1

10

99
1
1

10

9

4

începutul anului în curs. Ace
eași situație se înregistrează și 
în cazul decontului pentru 
abonamentele elevilor nave
tiști, care continuă să-și plă
tească drumul din propriul bu
zunar, deși prin lege acesta 
este subvenționat de stat.

Știri din 
Băita 

1

Lider...cultural
La capitolul “activitate 

culturală”, Căminul cultural 
din Hărțăgani a rămas “lider” 
pe plan local. Continuând cele 
mai importante tradiții ale lo
cului (obiceiurile de iarnă, 
“cununa grâului” ș.a.) și găz
duind mai des decât în alte 
părți baluri ori alte activități, 
căminul a ajuns să fie “sin
gurul care merge”, aprecia

/-----------------------------------
cusător piese la încălțăminte 6
dispecer 4
dulgher pentru construcții 
electromecanic reparator

1

obiecte de uz casnic 3
electronist 2
frigotehnist 
inginer de industrializarea

3

lemnului 1
inginer mecanic 2
inginer textile, pielărie 
inspector de specialitate

5

actuar 1
lăcătuș mecanic 
maistru în industria

10

textilă-pielărie 3
muncitor necalificat 10

v_______________________ __ s •

• 
Maria lacob, până nu de mult 
director al căminelor cultu
rale. Pentru că în celelalte 
sate nu se mai prea face ni
mic, cu excepția discotecilor 
și nunților (la Crăciunești, 
Băița), iar întreținerea cămi
nelor are și ea de suferit, din 
pricina bugetului sărac al 
comunei.

coloritului 
toate soiu- 
mai puțin 
asemenea 

>»>

Cultul florilor
Se parc că în Băița (ccl 

puțin în satul centru dc co
mună) oamenii au un adevă
rat cult al florilor. Aproape la 
fiecare casă - în curte, în gră
dini ori în glastre - privirea 
trecătorului nu poate rămâne 
insensibilă în fața 
viu al florilor de 
rile, unele chiar 
întâlnite. Pentru 
priveliști, “închegate” cu 
grijă și migală, nu putem de
cât să-i invidiem pe locuitorii 
Băiței.

Grupaj realizat de 
Georgeta BÎRLA

operator calculator 
electronic și rețele 

ospătar (chelner) 
patiser 
paznic 
programator 
secretară 
strungar universal 
sudor autogen 
șofer de autoturisme și 

camionete 
tehnician mecanic 
tâmplar universal 
vânzător 
vânzător de ziare 
zidar rosar - tencuitor 
zugrav, vopsitor 

1 
16
6
2
2
1
1
4

1
1
8

32
6
3
1

tot. loc. de muncă vacante 319
*

Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Agenția Județeană pentru 
Ocupare și Formare Profesională puteți primi de la Centrul de Informare și Documentare Deva, 
Clubul Șomerilor Deva, precum ș/ de la unitățile locale din Hunedoara, Călan, Orășție, Brad, 
Simeria, Hațeg, Petroșani, Lupeni, Petrila, Vulcan, Ilia, in zilele de luni, marți, miercuri, joi, între 
orele 8.00 - 12.30-

Transport 
deficitar

Pe ruta Hațeg - Totești, 
cu toate că numărul nave
tiștilor este mare, singurul 
mijloc de transport în co
mun este autobuzul Timi
șoara - Tg. Jiu. Dacă odini
oară transportul în toate sa
tele comunei se desfășura 
cu ușurință, din cauza ne- 
rentabilității, firmele de 
transport au anulat multe 
curse. Nu a fost însă ne
glijată ruta Hațeg - Reea - 
Păclișa, unde în prezent 
autobuzele circulă de patru 
ori pe zi.

N0TEINF0RMATII0PINII
populației și satisface în ma
re parte solicitările clienților.

Privatizare in 
comerț•

După 1989, privatizarea 
comerțului s-a extins și la 
sate. în acest sens, comuna 
Totești este bogată în socie
tăți comerciale cu profil ali
mentar și alimentație pu
blică. în cele patru sate apar
ținătoare comunei funcțio
nează nu mai puțin de 18 
magazine particulare și trei 
magazine ale Cooperativei 
de consum. Aprovizionarea 
este făcută după cerințele

Mortalitate in 
creștere

Din spusele secretarului 
Primăriei Totești, dl Marin 
Mălăescu, am aflat că po
pulația comunei este în ma
re parte îmbătrânită. Bolile 
vârstei a lll-a cauzează anu
al, în medie, 25 de decese. 
Până în luna august, la 
primărie s-au înregistrat 17 
decese.

in așteptare
Lunar, Primăria To

tești âr trebui să achite 4 
milioane lei, însumând 
ajutoarele sociale. Bene
ficiarii celor 27 de dosare 
și-au primit drepturile bă
nești doar pe primele opt 
luni ale anului în curs. Ur
mează ca problemele 
acestei categorii de ce
tățeni să fie rezolvate în
dată ce primăria va 
beneficia de rectificarea 
bugetului.

Cristina CÎNDA

Speranța!
Cum te dai, cum te-nvârtești 
Tot cu speranța trăiești 
De copil și pân’ la moarte 
Cu speranța le treci toate 
Și ce mare e mâhnirea 
Când speranța-i amăgirea 
Amăgire ce-a cuprins 
Tot mai mult al țării ins 
Și-o speranță spulberată 
Că trăiesc bine vreodată 
E jale și rău în toate 
Când minciuna e dreptate 
Ce-a pătruns tot mai adânc 
La conducere-n oblânc 
Zburând și speranța noastră 
Ca sticleții pe fereastră

loan BUȘTEA, Hia



^comemorări

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren pentru con
strucție, suprafață 2534 mp, 
3 DM/mp, Deva. Informații tel. 
092/648055, 054/720558 
(7158)

• Vând casă în Ostrovul 
Mare, anexe gospodărești și 
tractor chinezesc. Hațeg, tel. 
777680. (7479)

• Vând casă, anexe, gră
dină în satul Curechiu, preț 
negociabil. Tel. 650917, după 
ora 16. (7491)

• Vând / închiriez spațiu 
comercial ultracentral, 75

italiană vinde vitrine, lăzi, 
dulap frigorific, cuptor 
pizza, reducere 20 la sută 
și în rate. Tel. 058/733796, 
094/558716, Breaz (7108)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor(160 000 lei), 
video, satelit. 092/368868 
(6759).

• Lacrimi, durere, tristețe, 
de la trecerea în neființă, în 
urmă cu un an, a celei care 
a fost scumpa noastră fiică, 
soră și cumnată

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere 
spațiu pentru depozit 200 mp, 
central. Tel. 223468 (7299)

OFERTE DE 
SERVICII

ADINELADUMULESC

mp, str. Florilor, bl. 32, parter, 
O.N. Călan. Informații, tel. 
730228,731927.(2515)

• Vând apartament 2 ca
mere, amenajat deosebit, 
Alba lulia, tel. 058/827175, 
după ora 16, preț 89 milioane, 
negociabil.

• Vând în Hațeg apar
tament 3 camere, hol cen
tral, tel. 777623 (6915)

• Vând VW Golf, fabricație 
1987, înmatriculat, 3500 DM, 
negociabil. Tel. 094/845888. 
(7454)

• Vând Opel Amstra, fabri
cație 1993, înmatriculat, adus 
recent în țară, 9800 DM 
negociabil. Relații tel. 094/ 
845888 sau 056/225901. 
(7454)

• Vând Opel Corsa, fabri
cație 1993, înmatriculat, 7000 
DM, negociabil. Relații tel. 
094/845888 sau 056/ 
225901.(7454)

• Vând tractor U 650, stare 
foarte bună, Fintoag, 144. 
Tel. 092/487123. (7481)

• Vând Dacia papuc, ca
mion Bucegi; accept schim
buri sau variante. Tel. 092/ 
356276; 092/822933. (7484)

• Vând microbuz Merce
des 207 Diesel, 16 locuri, 
înmatriculat, cu CI, preț 5800 
DM. Tel. 211856 (7300)

•Vând Nokia 6110,5110, 
Siemens C 10, C 25, 
Motorola d 920, d 368, 
Bosch 608, Ericsson 768, 
noi. Decodez GSM. Tel. 
092/258121 .(7372)

• Vând celulare noi,ieftin.
Decodez și repar pe loc 
GSM-uri. Tel. 094/859958. 
(7461)_________________

• Cumpăr nucă nouă în 
coajă, preț 6500 lei/kg. Tel. 
659162,094/583785. (7480)

• Vând societate comer-

• Agenție selecționează
și înscrie personal calificat 
în construcții civile. Ofertă 
locuri de muncă în străi
nătate. Tel. 094/316346, 
094/360321. (MP)_______

•S.C.ELVILA PRODUCT 
SRL DEVA organizează 
selecție pentru băieți în 
vederea calificării în meseria 
de brutar. Condiții: vârsta 
maximă 25 ani, stagiul mili
tar satisfăcut, domiciliul în 
Deva, studii minimum 10 
clase. înscrierile se fac la 
sediul firmei, Deva, str. 
Depozitelor, nr. 2, până în 
data de 15 octombrie 1999. 
Informații tel. 230491, 092/ 
301942.(7513).

• Societate comercială 
angajează 2 șoferi categoria 
B,C și E (și mecanici au'.o). 
Tel. 232551 (7510)

• Societate particulară de
construcții angajează urgent: 
zugravi, vopsitori, zidar. Inor- 
mații la tel. 216795, între 
orele 7-15. (7386)________

• S.C. Dual SRL Deva 
organizează cursuri de 
formare operatori PC și 
utilizare program CI EL. Vă 
oferă ordonanța 77 (listă și 
fișier de transmis), pro
grame CIEL contabilitate, 
gestiune, salarii, imobilizări. 
Informații la telefon 230449, 
211446’

• S.C. Promod Cluj a 
deschis în Deva, str. Bra- 
niștei, nr. 7 depozit en gros 
îmbrăcăminte, încălțăminte, 
jucării second hand. Orar 8 
- 18 zilnic. Tel. 215250. 
(7467)

Durerea pierderii tale ne 
va copleși mereu, iar dra
gostea noastră este din
colo de timp și hotarele 
vieții. Dumnezeu să te 
odihnească în pace. Paras
tasul de pomenire, dumi
nică, 3 octombrie, la Bise
rica din satul Covragi. (7483)

• A trecut un an de la 
despărțirea nedreaptă, prin 
trecerea în neființă a 
dragului nostru

RĂDIC MIHAI
ALEXANDRU

Comemorarea, în data 
de 2 octombrie 1999, ora 
10, la cimitirul din str. M. 
Eminescu. Dumnezeu să- 
I odihnească în pace. Fa
milia. (7487)

DIVERSE

cială. Tel. 211375, după ora 
16. (7473)

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

• Vând țuică prune, 34 
grade, preț 25 OOO/litru, tel. 
092/403869(7151)

• Vând două frigidere, 
Minsk și Arctic și televizor 
color. Deva, tel. 211512. 
(7214)

• Caut vârstnici cu locuință, 
apartament sau garsonieră, 
pentru întreținere, cu toate 
cele necesare, neocupabil cât 
trăiesc. Scrieți: Marian 
Sîmziana, Brîznic, nr. 22. (24)

PIERDERI

• Pierdut cod fiscal nr. 
4467*603, Parohia Sfinții 
împărați Hunedoara. (7159)

• Cu lacrimi și durere 
anunțăm că în data de 
7.10.1999 se împlinește un 
an de când a plecat dintre 
noi pe drumul fără întoarcere, 
cel care a fost soț, tată și 
bunic

LAZĂR CORNEL
Slujba de pomenire se va 

face în data de 2.10.1999, 
ora 12, la Cimitirul Bejan. Nu 
te vom uita niciodată. Soția, 
copiii și nepoții. Dumnezeu 
să te odihnească în pace! 
(3114)

• Duioasă aducere 
aminte și pios omagiu la 6 
luni de la trecerea în lumea 
amintirilor a prietenului 
nostru

BOCANGHEORGHE 
(BUBI)

Toată compasiunea și 
condoleanțe îndoliatei fa
milii. Dumnezeu să-l odih
nească în lumea celor 
drepți și buni. Familia dr. 
Crăciunescu Mihai,Hune
doara. (7160) 

• Cu adâncă durere 
anunțăm dispariția fulgeră
toare a celui care a fost

PASCALGHEORGHE
Soția, fiica, ginerele și 

nepotul. înmormântarea are 
loc azi, 1 octombrie 1999, ora 
14, în cimitirul din str. M.Emi
nescu, Deva. Dumnezeu 
să-l odihnească. (7488)

MEKÎKtt 0£ nBUCmtTE 
■cuvAntul UBERft
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Pentru a economisi timp și bani puteți pu
blica anunțuri de mică și mare publicitate 
în ziarul nostru, apelând ia agențiile 
publicitare din:

* DEVA - ia SEDIUL REDA CȚiEi din 
str. 1 Decembrie, nr.35 (în clădirea Tribu
nalului Județean); - ia chioșcul de lângă 
magazinul COMTiM; - la chioșcul din 
CARTIERUL MICRO 15 (stația de autobuz 
“Orizont“);

* HUNEDOARA, pe Bulevardul Dacia 
(tel. 716926);

* BRA D, strada Republicii (tel. 650968), 
la sediu!S.C. ’’MERCUR";

* ORĂ Ș TIE, la chioșcul de lângă ma
gazinul "Palia";

* HAȚEG, pe str.Progresuiui, nr. 1 (în 
spațiul secției foto). Telefoane: 770367, 
770735.

Agențiile ziarului nostru asigură, ia taxe 
rezonabile, publicarea cu maximă promp
titudine a tuturor anunțurilor de mică și mare 
publicitate.

ANGAJEAZĂ:

SC TOP TECH 
SRL DEVA

- Ingineri absolvenți de calculatoare; hardware 
sau software.

- absolvenți de liceu, cunoștințe temeinice in 
domeniul calculatoarelor.

Informații la telefon 213871 sau la sediul 
firmei din Piața Victoriei, nr. 1 Deva (lângă Casa 

kde Cultură)

SC SAFILAR SA
unic importator și distribuitor al produselor Kiwi 
Pratico, Ambipur, Badedas, Depilzero și Dilodoro 

ANGAJEAZĂ
Agent comercial 

pentru jud. Hunedoara 
Atribuții:
- atingerea planului de vânzări;
- contactarea tuturor clienților în ruta desem

nată;
- respectarea politicii companiei;
- inițierea și menținerea unor relații profesio

nale cu toți clienții.
Cerințe:
- studii medii sau superioare;
- experiență în domeniul vânzărilor;
- permis de conducere.
Firma SAFILAR oferă:
- mașină de serviciu;
-salariu fix + comision + bonus.
Cei atrași de aceste oportunități sunt rugați să 

trimită un CV și o scrisoare de intenție la nr. fax 057 
- 27552L

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

Cosa de marcat cu memorie fiscală CARAT 1500 ER“ 
/ este destinată pentru înregistrarea vânzărilor în toate 
tipurile de unități comerciale.

Caracteristici:
V Memorie fiscală energoindependentă de păstrare a circuitului realizat 

la 4 grupe fiscale precum și a circuitului total cuprinzând 3.109 rapoarte (8 ani)
v' Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori
V Programarea prețurilor (PLU) pentru 1.500 articole Io magazine 

și 1.400 articole la restaurante
J 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 postgaronție de către IIRUC SA Deva

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

SC Intelcredo SA 
Deva

str. 1 Decembrie, nr. 16 
Organizează cursuri de 

contabilitate informatizată, cu 
dublă calificare - contabil și 

utilizator PC.
Informații la sediul firmei sau la 

tel. 054/219000 
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STOP Câștigi atât cât valorezi?
Munca productivă la domiciliu!

Companii Americane in ascensiine au nevoie de ajutorai tăvi 
Ești șomer și vrei să lecrezl? 

Venitei pe care il ai în prezent te nemulțumește? 
Menea productivă la domicilii - Condiții deosebite - Câștig pe masară! 

Lucrezi de acasă cit vrei și când vrei! 
Cine nu dorește, în timpii liber si câștige bnni în plus, sau chiar mai mi It, să lucreze numai de acasil 

Toți vrem, puțini reașesc. Acum este posibil prin aceasti ofertă:
Asamblare diferite articole 
Dactilografiere diferite acte 
Traducerea din limba engleză în română și invers, ți nu numai! 
Finisarea plicurilor poștale (pentru expediere)
Confecționare diferite articole (pungi, flori artizanale, jucării de lemn, cutii de lemn pentri bijuterii etc.) Vânzare casete audio ți CD 

Procesare Email. Confecționarea de semnale antifurt. Realizarea de lumânări decorative.
Vă place să navigați pe Internet? Perfectl Acum veți fi plătii pentri asta ci 0.50 cenți pe orăll Vreți să fiți de ajutor unor firme? 

Acim este momentul! se căită persoane care si preia comenzile primite prin Intermediul Email. Scriitori, profesioniști și amatori. 
Programatori calculator, diferite limbaje.

Croitorie (hăinuțe pentri aăpiși, bonete etc). Acestea fiind doar câteva exemple.
Ni contează în ce parte a lumii trăiești, acum este posibil, totil este si vreil
NU SE CERE EXPERIENȚĂ, NU EXISTA LIMITĂ DE VÂRSTĂ!

Sigur, ai ajuns la concluzia ci șl ti vrei să lucrezi de acasă. Trimite-ne pini Io dota de IO.10 1999 copie dipă a doia pagini a 
biletinilii de Identitate, pe adresa: SC RO-INFO-SYSTEMS SRL OP. 1. CP. 237, 1900 Timișoaro. Veți primi imediat informațiile 
necesare pentri a pitea începe si licrați de ncasă. Toate acestea le veți primi sib forma unii colet poștal pe care il veți pliti la poști in 

momentil ridicării ci suma de 36.000 de lei plus taxele poștale.

GARANȚIE! Daci in timp de 30 de zile de la data primirii coletului nu sunteți pe deplin satisfăcoți de oferta noastră din motive 
obiective, retirnați coletul șl veți primi banii înnpoi, firi a vă fi puse întrebări.

Poți câștiga nelimitat, lucrând de acasă, doar tu hotărăști cât vrei si câștigll Exemplu: cu realizarea lumânărilor decorative poți 
câștiga lucrând acuși 4 ore pe zi, 700.000 - 1.100.000 lei, d ore 1.100.000 - 1.500.000 lei.

GREU DE CREZUT? NICI O PROBLEMĂ, CONVINGEȚI-VĂ!
Acim aveți ocazia, ne veți pierde nimic, dimpotrivă poate vei câștiga, cât ne atl visat vreodalii 

NOI AVEM CHEIA SUCCESULUI TĂU!
SCRIE-NE ASTĂZI... MĂINE VEI PUTEA CĂȘTIGA!

CONSILIUL LOCAL AL PRIMĂRIEI RÂU DE MORI
Organizează LICITAȚIE PUBLICĂ în vederea concesionării terenului pentru construirea unor 

căsuțe de vacanță în zona de agrement Râușor, în data de 22.10.1999, ora 10,00.
Terenul, în suprafață de 90-150 mp/ parcela, se află situat în zona Râușor.
Durata concesiunii va ft pe perioada existenței construcției.
Prețul de pornire a licitației este de 15.000 lei - garanția de participare la licitație este egală cu 

redevența minimă anuală pentru suprafața de teren din ofertă.
Taxa de participare la licitație este de 100.000 lei.
Documentația de licitație se poate ridica contra cost de la Primăria Râu de Mori începând cu data 

de 10.10.1999.
Ofertele se pot depune la sediul Primăriei Râu de Mori, până la data de 21.10.1999, ora 15,00. 
Licitația va avea loc în ziua de 22.10.1999, la sediul Primăriei începând cu ora 10,00.
In cazul în care nu se adjudecă toate parcelele, licitația se va repeta în fiecare zi de vineri.

CONSILIUL 1UDETEAN HUNEDOARA
p

Caută asociat pentru construirea de spații administrative 
- birouri, pe amplasamentul situat în centrul civic al 
municipiului Deva - un corp de clădire (A2), în cadrul “Palat 
Administrativ al județului Hunedoara”, având dimensiuni 
în plan: 23,20 m x 23,50 m, cu aria desfășurată de 2.133,6 
mp, regim de înălțime S+P+2.

Lucrarea este atacată - cu fundațiile realizate.
Relații suplimentare la sediul Consiliului județean 

Hunedoara, str. 1 Decembrie, nr.35, et.I, camera 111, 
telefon 054-211350 - int. 115,118.

Scrisorile de intenție se vor depune până ia data de 
15.10.1999.

Arbitrii și observatorii - etapa din 3 octombrie

LUBRIFIN Vfector
Pentru motoare * Asigură consum minim de ulei * pornire ușoară la 
nincnl ci temperaturi scăzute • reduce uzura pieselor în mișcare •

conservă motorul pe timpul staționării • mărește durata 
pe benzi na MMM ,Unct‘onare 5'reduc® Cheltuielile de întreținere
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primul ulei parțial sintetic românesc

DIVIZIA D
- CFR Marm. Simeria - 

Casino Ilia, arbitri: Ion Mân
dru, Cornel Pop și loan 
Clinei, obs. Lazăr Kelemen.

- Min. Aninoasa - Vict. 
Călan, Daniel Haidiner, 
Beniamin Popescu și Virgil 
Gherghel, obs. Sever 
Bogdan.

- FC Dacia Orăștie - 
Metal Crișcior - (se joacă 
la 2 octombrie), Daniel 
Dudaș, Manuel Spânoche 
și Robert Keksedy, obs. 
Petru Spărios.

- Constr. Hunedoara - 
FC Paroșeni Vulcan, Sorin 
Ciotlăuș, Claudiu Cră- 
ciuneac și Tiberiu Nistor, 
obs. Vasile Nemeș.

- Min. Bărbăteni - CIF 
Aliman Brad, Eduard 
Kovăcs, Marian Lucaci și

Cosmin Danciu, obs. Mircea 
Pădurean.

- Min. Poiana Rusca - 
Univ. Petroșani, Valentin Ga
vrila, Stelian Chiriță și 
Constantin Dineș, obs. Dorel 
Târsa.

- Retezatul Hațeg - Vict. 
Dobra, Adrian Radu, Remus 
Azamfirei și Daniel Ciocan, 
obs. Marian Dima.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
f

- Unirea Vețel - Gloria 
Geoagiu, Erno Magyari, 
Constantin Dănilă și 
Ramses Stanca, obs. Petru 
Dăscăliță.

- Venus Chișcădaga - 
Energia Deva, Traian 
Melha, Dorin Tincu și 
Marius Ciuraru, obs. loan 
Deac.

A

Expert Center.
Experții recomandă 

această ofertă

Conectează-te la CONNEX prin Expert Center Quasar! 
Numai până la 15 octombrie, experții noștri îți vor prescrie 
conectare gratuită și două luni de abonament gratuit* și 
în tot în această perioadă, poți cumpăra telefonul Ericsson 
A1018s cu 69 usd**. Nu e nevoie să te programezi! Vino 
direct la Expert Center, conectează-te și vei primi pe loc 
un tricou MYX***I

* Prima șl a dota lună șl numai pentru serviciile vocale. ** Fără TVA, In limita stocului disponibil, numai cu conectare 
la CONNEX. *** Exceptând telefanulErlcason A1O10S

DEVA Bd. DecabaJ, Bl. R, ParW
Tel. 054-222.999

e%Cpert
CBRTTMH

Zona conocMrt la vfttor

In plus la oricare din restaurantele 
McDonald’s din Timișoara, Arad, 

Oradea, Baia Mare și Deva 
în perioada 20.09 -31.10.1999 

cumpărând 6 Happy meal-uriveți ? 
prinii cadou un^hipj^dan McDonald’s

Prețuri mult mai mici! Jy

• Happy Meal Hamburger; un hamburger, o porție mică de cartofi, 
o băuluțâ râcortoare mică+JUCĂRIE
• Happy Meal Cheeseburger, un cheeseburger, o porție mică de cartofi 
o băutură răcoritoare mică * JUCĂRIE
• Happy Meal Chicken MeNuggels: Chicken McbJuggels * 4, o porție
mică da cartofi,o băutură lăgfloqre rrucâ •» JUCĂRIE_____________


