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Necazuri sindicale prezentate 
parlamentarilor Hunedoara

î

de sindicaliști despre 
problemele cu care se 
confruntă, aceștia 
punând 
mite 
pentru 
care-și 
vitatea.

Conducerea Ligii 
dicatelor Miniere 
daritatca ’92, Deva, 
aflată duminică în 
Tlict de muncă cu 
minislrația RAC, a 
tat că se opune 
restructurări -- șoc a re
giei, întrucât nu există
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Consecventă celor a_ 
f innate ia preluarea 
mandatului, echipa de 
conducere a Prefecturii 
Hunedoara 
duminică, 
întâlnire 
tarii din 
zentanții 
portante
fost invitați, liderii Ligii 
Sindicatelor Miniere Va
lea Jiului Petroșani au 
absentat de la discuții. 
Reprezentanții 
râtului județului
.doară au fost informați

a organizat
9 martie. o 

între parlamen- 
județ și repre 
sindicatelor im- 
Cu toate că au

pro* 
totodată și anu. 
soluții specifice 

domeniile 
desfășoară

în 
acti-

elects
Hune-

Sin. 
Soli- 
încă 
con- 
ad- 
ară- 
unei

posibilități 
conversie 
muncă, 
care 
ani 
este greu să meargă în 
altă parte, datorită fap. 
tului că mulți se îmbol 
nâvesc în acest interval 
de timp, iar cei care 
angajează doresc oameni 
sănătoși1' —■ spunea Ni- 
colae fliocan, președin
tele Ligii Solidaritatea 
'92. în context, liderii 
sindicali au cerut crea, 
•rea unor organisme la

în

reale de re- 
a forței de 

,,Unui miner 
lucrează cinci 

subteran, îi

nivel de județ, care să 
studieze impactul re
structurării ți asupra 
altor agenți economici, 
costurile sociale gene
rate, dar și posibilitatea 
creării de alternative 
pentru forța de muncă 
disponibilizată. S-a mai 
propus o lege a mine
lor, o lege a dezvoL. 
tării regionale, modifi
carea TVA pentru pro
dusele miniere.
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Ultimul concurs din 
cadrul etapei județene 
a olimpiadelor. școlare 
s-a desfășurat • sâmbătă, 
8 martie, la Colegiul Na
țional ,,Decebal" din De
va. Disciplina la care au 
concurat cei aproximativ 
40 de elevi ai claselor a 
Vil-a și a VIII-a din juă 
deț a fost cultura civică, 
anul trecut această olim
piadă având doar un ca
racter experimental (la 
clasa a VIII-a)

Unul din obiectivele 
'predării culturii civice 
în școală, preciza dl. loan 
Sterca, inspector de spe
cialitate. este de a mo
dela comportamentul e- 
levului și de a educa în 
același timp; finalități 
binevenite, cu atât mai 
mult cu cât ,,în ansam
blul activităților școlare 
se simte un dezechilibru

intre aspectele informa
tive ale învățării și cele 
formative, iar cultura ci
vică vine să umple acest 
gol".

Intr-un asemenea con
text, la actuala etapă ju
dețeană subiectele au fost 
centrate pe probleme de 
autocunoaștere a persoa
nei și a grupului, res
pectiv pe problematica 
social — politică ( la cele 
două nivele de clase). In 
plus, olimpiada are șl ca
racter aplicativ, remarca 
interlocutorul nostru, în
cearcă mai ales să fie ea 
însăși un exercițiu educativ 
(se urmărește ca elevii să se 
cunoască între ei. să con
cureze, să exprime o o- 
pinie și să susțină argu
mente in favoarea unei 
idei etc.).

A consemnat 
GEORGETA B1RLA

Ce știm despre Programul FIDEL
1 3

CENTRUL DE AFA
CERI TRANSILVANIA — 
-DEVA, constituit în august 
1996 ca asociație de firme, 
așa după cum și-a propus, 

'dorește să Informeze în. 
treaga conn^utate de a- 
t'accri din județul nostru 
despre o nouă inițiativă a 
Uniunii Europene, con
cretizată intr.o componentă 
a programului PHARE, 
respectiv despre Pro
gramul FIDEL. Atât în 
România, cât și în toate 
celelalte țări ale Europei 
.Centrale ți de Est, o parte 
importantă a Programului 
PHARE se concentrează 
asupra susținerii politici
lor de stimulare a creș
terii întreprinderilor mici 
ți mijlocii (1MS1) din sec>

torul privat, in special a 
celor din industriile pro
ducătoare de bunuri sau 
din domeniul serviciilor
comerciale. Aceste 
reflectă importanța 
joră a sectorului 
în economiile de 
moderne. Atenția

politici 
ma- 

1MM 
piață 
a cor.

dată dezvoltării IJIM nu
se limitează la țările care 
trec prin dificilul proces 
al tranziției de la plani
ficarea centralizată la e- 
conomia de piață, ci se 
adresează și țărilor din U_ 
uniunea Europeană.

FIMAN (Fundația In
ternațională de Mana
gement) a fost desemnată 
de către Delegația Comi
siei Europene și Guver. 
nul’ României ca Agenție

de implementare a noului 
program „întreprinderi 
Mici și Mijlocii și Dez
voltare Regională" FIDEL. 
Printre obiectivele FIMAN 
se numără următoarele: 
promovarea unei culturi 
managerial-. moderne,
creșterea performanței 
manageriale prin întărirea 
instituțiilor furnizoare de 
servicii de dezvoltare a 
managementului și slisți 
nerea formării unei co
munități profesionale pu
ternice, stimularea spiri
tului comunitar prin în£ 
curaj arca și sprijinirea i- 
nițiativclor de dezvoltare 
socio — economice locale. 
(Programul pentru IMM- 
uri și Dezvoltare Regio.- 
nală — FIDEL încearcă

să sprijine stabilirea unor 
structuri ți inițiative care 
vor crea bazele pentru 
dezvoltarea economică și, 
de aceea, să joace un rol 
important în procesul de 
creare a sistemului des
centralizat al dezvoltării 
economice în România.

Acest program are drept 
scop sprijinirea dezvoltării 
unor cooperări constructive 
între diferite organizații 
locale, inclusiv societăți 
comerciale. Această coo-

Ec. IT. A VIA ISABELLA 
ARSOI

Director executiv al 
Centrului de Afaceri 
Transilvania — Deva

(Continuare în pag. a 2-a)

Complexul Comercial Kogâlniceanu (Deva). Reci
pient cu sticle goale care nu se mai... golește.

Foto, ANTON SOCACI

R. A.C. Deva - va 
plăti indexarea

„Regia Autonomă a Cuprului Deva este singura 
din țară în care nu s-a făcut indexarea salariilor cu 
30,75 la sută, conform Hotărârii de Guvern11, a de
clarat președintele Centralei Naționale Confedera
tive a Sindicatelor Miniere din România, Marin 
Condescu, în cadrul unei întâlniri ce a avut loc la 
Deva. Referindu-se la pierderile înregistrate de 
PAC Deva, dl. Condescu a precizat că ele se dato
rează blocajului financiar și influențelor de preț 
șl că dacă acestea ar fi fost rezolvate, beneficiul 
'regiei devene s-ar fi ridicat în anul trecut la o 
[valoare de 71 miliarde.de lei, conform aprecierilor 
specialiștilor.

Președintele CNCSMR, Marin Condbscu, va fi 
Iprezcnt astăzi la ședința Colegiului Director'al Ligii 
Sindicatelor Miniere „Solidaritatea ’92“ Deva, orga
nizație sindicală oe se află în conflict de muncă cu 

[RAC Deva pentru neacordarea indexării prevăzute 
de Guvern.

Ieri, după discuții cu Consiliul de administrație 
al RAS Deva s-a hotărât indexarea salariilor cu 
30,75 la sută, începând cu luna februarie, precl 
^zează surse sindicale din cadrul Ligii „Solidaritatea 
’92“ Deva. (S.B.)

■ Primele semne ale 
primăverii i-au bucurat 
pe mulți dintre cei care 
întreaga iarnă s-au în ■ 
călzit cum au putut la 
locul de muncă, deoa
rece n_au avut nici o 
sursă. Intre aceștia sunt 
șl dnele de la Oficiul poș
tal din Ccrtej, mai cu 
seamă cele pe care ac
tivitatea le obligă să 
rămână opt ore dincolo 
de ghișeu. Căci factorii 
poștali se încălzesc 
vrând — nevrând kilo- 
metrând prin satele co
munei.

Intr-o zi de sfârșii 
de februarie am încer
cat să ne apropiem de 
sufletele acestor doam
ne, să aflăm ce gân
desc, cum o duc.

Dna Iulia Deoancă are 
21 de ani în același Ioq 
de muncă. După absol
virea unei șooli tehnice 
postliceale, a venit aici 
ca oficiant și apoi 1 s-a 
încredințat funcția de 
dirigintă de oficiu. Iși

SIMPLE BIOGRAFII
cunoaște salariatele nu 
doar din raporturile de 
serviciu ci, așa cum este 
firesc, cunoaște amă
nunte din viața famili
ală a fiecărei colege.

Este convinsă că a- 
tenția, seriozitatea, cal
mul șl vorba bună în 
dialogul cu omul de Ja 
ghișeu sunt esențiale a- 
cestei munci, colegele 
dumneaei, casiera Olivia 
Doina Zoica. veterană 
acum la poștă, dar și 
oficianta Ileana Zoica 
și celelalte salariate în- 
oadrându-se perfect a* 
cestor cerințe.

Despre factorii poștali? 
„Toate fetele sunt mi
nunate11 — aprecia dna 
Iulia. Gea mai tânără 
este Rodica Toiha. care 
în luna aceasta așteaptă 
să aducă pe lume un 
bebeluș. Probabil că 
mersul pe jos în satul

Măgura îi va ușura tra
valiul nașterii. Maria 
Osadci face zilnic câte 
7 km dus —' întors de 
la Ccrtej la Săcărâml» 
și îndărăt, având cel 
mai greu sector căci 
terenul este abrupt. Ana 
Păsulă din Hondol lu
crează de 18 ani la a. 
celași oficiu poștal, iar 
Ana Mates a împlinit 
recent două decenii de 
muncă Ia acest oficiu, la 
bilanțul făcut cu acel 
prilej realizând că arc 
cel mai marc număr de 
abonamente la ziare.

Dacă iarna se înde
letnicesc cu cusăturile 
și tricotajele, vara lucrul 
în agricultură le răpește 
tot timpul. „Uneori, vara 
— spunea dna oficiantă 
Zoica — suntem zi — 
lumină în activitate. De 
aici la câmp și de la 
câmp aici11. Fiecare dm ,

Inc dnele de la poștă sunt 
mame â 1—2 sap chiar 
4 copii, au câte o gos 
podărie mai mare sau 
mai mică, întreținerea 
cărora presupune efort, 
•timp, dăruire. „Cotfde- 
diul ni-1 facem tot . în 
câmp — mai spunoo 
I.Z. In 13 ani de • c(4s- j 
nicie am fost doar de' ] 
3 ori într-o stațiune".

...Nc-iam apropiat în
zi de sfârșit, de ! 

februarie de sufletul u„ J 
nor femei. Și am avut | 
bucuria să întâlnim două ‘ 
interlocutoare sincere, j 
deschise dialogului, cu ■ 
multă bunăvoință. Din, ! 
colo de programul obli I 
gatoriu la serviciu, ele I 
Iși mai asumă cei pv„ j 
țin tot atâtea ore de 1 
lucru zilnic. Ore la care ; 
se obligă singure. Căci l 
copiii ;> ca«tele trebuie J 
îngrijite, iar pământul i 
ca să rpdeasi â de as • 
menea

>1
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pcrare se poate manifesta 
în consorțiile locale. în 
parteneriate sau în cola
borări pentru implemen
tarea proiectelor. Firmele 
pot fi particulare ■ sau 
chiar de stat, dacă im
portanța economică a ul
timelor este decisuă pen
tru zona în discuție și 
dacă acestea pot contri
bui substanțial la cofi- 
nanțarea proiectului. O 
întreprindere mare nu 
poate beneficia direct de 
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Ce știm despre
Programul FIDEL
sumele puse la dispoziție, 
dar poate beneficia indi
rect (de exemplu prin 
crearea și dezvoltarea u- 
nei rețele de distribuție 
formată din IMMuuri). 
Programul FIDEL va 
pune în practică procesul 
identificării și sprijinirii 
inițiativelor locale.

PHARE a alocat pentru 
FIDEL suma de 6 mili
oane ECU (aproximativ 
28 miliarde de lei — de
cembrie 1936). Această su
mă este alocată pentru a 
demara proiectele locale 
Rolul FIDEL este de con
sultant, punând la dispo
ziție o structură de con
ducere specializată. O 
mare parte a acestui fond 
este utilizată pentru sus
ținerea inițiativelor locale 
din domeniul economic. 
Un tip important de pro
iecte are în vedere sus
ținerea directă a creării 
și dezvoltării unor struc
turi de sprijinire a 
IMM-urilor. FIDEL acordă, 
de asemenea, asistentă 
instituțiilor românești lo
cale angrenate în pro
grame internaționale. A_ 
ceasta poate să însemne 
că vor fi considerate ac

Moara veche a Devei.

ceptabile acele inițiative 
care se referă; în primul 
rând la dezvoltarea eco
nomică. Obiectivele so
ciale și cele culturale pot 
fi obiective asociate unui 
obiectiv economic princi
pal și sunt binevenite.
; De asemenea, inițiati
vele trebuie orientate 
către activități care se 
pot autosusține după ter
minarea finanțării. FI
DEL este parte a efortu
lui național de a răspunde 
provocărilor produse de 
schimbările rapide din 
domeniul economic, teh

!

i

nologic și social. Aceasta 
se poate realiza parțial 
prin crearea unui mediu 
favorabil afacerilor.

Aspectele descentrali
zării pe care Ie are in 
vedere FIDEL ar putea 
fi interpretate drept o 
manifestare a dreptului 
«instituțional al cetățeni
lor relativ Ia autonomia 
locală, inclusiv autonomia 
economică, in cadrul pro
gramului FIDEL vor fi 
cuprinse acțiuni pentru 
care se vor primi finan
țări, după acceptarea pro
iectului de către un Co
mitet de Evaluare și Fi
nanțare al Comisiei Euro
pene, iar beneficiarul fi
nanțării va fi consorțiul 
local care a făcut propu
nerea de finanțare. Pen
tru a face cunoscute con
dițiile și acțiunile care 
se finanțează, FIMAN 
desfășoară o campanie de 
promovare a programului 
PHARE — FIDEL în ca. 
drul căruia vor fi orga
nizate seminar de pre
zentare în fiecare județ 
al țării. în județul nos
tru acest seminar va a_ 
vea loc la Deva, în data 
de 7 aprilie a.c.

I
I
A

I
«

I 
I
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în intervenția sa, pre. 
ședințele Filialei jude

țene CNS Cartel Alfa 
și al Sindicatului Side- 
rurgistul Hunedoara. Pe
tru Vaidoș, a ridicat din 
nou problema exportului

I
*

I
A

I
parlamentarilor de

Hunedoara
„Debate" - învățăm 

să ne susținem părereaI 
I
I

i
I

I pentru care 
se interzică 
afara țării, 

a mai pro- 
unei bănci 
pentru in_

»
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I
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președintele 
hunedorean 

a-

de fier vechi, considerat 
o resursă materială im
portantă și 
ar trebui să 
scoaterea în 
DI. Vaidoș 
pus crearea 
de investiții 
dustrie, care să contra
careze dobânzile sufocante 
practițate de actualul 
sistem de creditare. Re
feritor la siderurgie și 
metalurgie, 
sindicatului 
vede o relansare a 
cestora prin introduce
rea comenzilor de stat 
pentru producția desti
nată ramurilor strategice 
ale economiei naționale 
și urmărirea decontări
lor pentru laminatele li
vrate. De asemenea, s_a 
mai cerut menținerea 
vnetalurgiei și siderur
giei în rândul ramuri
lor strategice ale siste
mului economic.

O stare de .neliniște 
s_a instalat în rândul 
sindicaliștilor ce-și des-
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7,00 TVM. Telematinal; 
1 8,30 Andrea Celeste (r);
ț 10,10 Limbi străine: fran- 
Iceză, engleză; 11,10 Ma

rile familii (f/r); 12,40 1001 
Americi (d.a.); 13,10 Mu- 

l zică pentru toti; 14,00 Jur- 
. nai; 14,10 TVR lași; 15,00 
■ TVR Cfuj-N.; 15,35 D.a.; 
I 16,00 Jurnal; 16,10 Fii ta 
ț însuți; 16,45 Conviețuiri; 
i 17,35 Cazuri și necazuri în 
’ dragoste (div.); 18,30 Tri- 
> buna partidelor parlamen 
ț tare; 18,55 Medicina pen 
i tru toți; 19,25 Katts ți câi- 
. nele (s); 20,00 Jurnal; 20,35 
’ Ediție specială; 20,50 Mi” 
\ cui Lord Fauntleroy (f); 
. 23,05 7 zile în România;

1 23,45 Jurnal; 0,00 Studioul 
\ șlagărelor; 0,30 Gong!. 

fășoară activitatea tn 
sectoarele de drumuri, 
unde alocația bugetară 
pentru construcții și a- 
menajare este insufi
cientă, pentru volumul 
de lucrări propuse și 
necesare. „Nu știm ce să 
facem, să cerem bani 
pentru lucrări sau pen-

I
I
I
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I
I
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I
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I
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tru indexări", spunea j 
liderul de sindicat în fața | 
parlamentarilor. •

„Județul Hunedoara | 
va intra într-un con de • 
umbră" — afirma Gheor- | 
ghe Pâs, președintele . 
Filialei județene CNSRL 
Frăția referindu-se 
problemele ce se 
simțite în sănătate

la 
fac 

Și 
la dispariția centrelor de 
miei meșteșugari, 
rul sindical mai 
nemulțumit că, deși 
semnalat în mai 
rânduri nereguli la 
Ulpia SA Deva și 
rețeaua comercială 
Hunedoara, acestea 
trecut neobservate 
eei în drept.

Despre alte 
^prezentate în 
întâlnirii vom 
Așteptăm însă 
ca sindicaliștii, 
blemele ridicate 
prezinte un punct 
ritar pe agenda de lu
cru a parlamentarilor de 
Hunedoara.

I
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Lide- 
este 

a 
multe 

SC 
în 

din 
au 
de

aspecte 
cadrul 
reveni, 

la 
ca 
să

I
*

Ifel 
pro- 

re- 
prio- I

*
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C TVR 2 0
7,00 TVM. Telematinal;

8,30 TVR Cluj N.; 9,20 Ora 
de muzică; 10,05 Mag. 
satelit; 11,05 Punct de în
tâlnire; 11,30 Piticii cos
mici (d.a.); 12,00 Gala Pre
miilor Uniter (r); 13,30 Re
cital Eric Clapton; 13,50 
Serialul serialelor; 14,40 
Limbi străine (r); 15,40 D.a.; 
16,05 Top Model (s); 17,00 
23 de milioane (I); <7,40 
Andrea Celeste (s); 18,30 
23 do milioane (II); 20,00 
Cu cărțile pe față; 21,00 
TVM. Mesager; 21,30 Că
suța cu povești; 21,35 An
cheta TV; 22,05 Credo,

Cpro - TV]
7,00 Ora 7, bună dimi

neața!; 9,00 Tânăr și ne
liniștit (rj; 9,45 Sport la

I
într-o societate în care 

interacțiunile ideilor se 
constituie în baze solide 
ale acesteia, membrii co
muniunii respective tre
buie să se deprindă cu 
exprimarea clară a opi
niilor. Ca ființe umane, 
toți ne împlinim prin 
idei și sentimente ce tre
buie împărtășite prin în
săși clădirea continuă a 
structurii gândirii. Mulți 
dintre nefi însă nu re
ușesc să comunice în mod 
satisfăcător. Aceasta se 
datorează ori tempera-

I

i

mentului, ori lipsei de 
condiții prielnice dezvol
tării vocabularului.

Știința mânuirii cuvân
tului se învață însă din 
școală, dar de multe ori 
învățământul uită aceasta, 
încurajând sistemul me
morării mecanice. Iată 
Insă că există și cazuri 
în care școala îți asumă 
responsabilitatea să ocupe 
un loc important în for
marea personalității e- 
levului prin cuvânt. Co
legiul Național „Dece- 
bal“ vine cu o îndrumare 
deosebită în acest sens: 
se -deschide în cadrul li
ceului clubul pentru „De
bate". Termenul ' ...de

bate" este de proveniență 
engleză, echivalând cu 
„discuție, dezbatere". Es
te un procedeu modern 
și eficient inițiat la noi 
în școală de doamna pro
fesoară Viorica Ciuceanu 
și dna prof. Olivia Ni- 
țescu, „testat" mai întâi 
la nivelul claselor. In ca
drul clubului se propun 
diferite moțiuni, iar 
membrii șe organizează

minut; 10,00 Cine este șe
ful? (r); 10,30 înrobită de 
iubire (r); 11,15 Spitalul de 
urgență (s); 12,00 Aventu
rile lui Brisco County (s); 
12,55 Știri; 13,00 Mumia 
(f); 14,30 D.a.; 15,00 Ver
dict: crimă! (s); 16,00 Tâ
năr și neliniștit (s); 16,45 
înrobită de iubire (s) 17,30 
Peștera monstrului (s); 18,15 
Sport la minut; 18,30 Știri; 
18,35 Cine este șeful? (s); 
19,00 Știi ți câștigi! (cs);
19,30 Știri; 20,00 Chicago 
Hope (s); 21,00 Secrete de 
familie (s); 22,00 Familia 
Bundy (s); 22,30 Viață ca 
în filme (s); 23,15 Petrece* 
rea burlacilor (f); 1,05 Sport

Cantena 1]
7,00 Știri/ Revista pre

sei; 7,15 Văduva (r); 8,00 
In vizită la Antena 1; 10,30 
Viața în trei (s); 11,00 Știri; 
11,10 Iluzii (r); 12,00 Curca

In două echipe » efite 
trai elevi. Echipa „afir- 
matoare" susține moți
unea având un scop, cea
laltă, „negatoare", contra, 
argumentează exemplele, 
scopul adversarilor avănd 
și el anumite obiective.

Fiecare negator, fiecare 
afirmator are obligații 
precise în afirmarea ori 
negarea moțiunii. Acestea 
trebuie îndeplinite într-un 
timp bine stabilit. Se sti
mulează astfel puterea da 
decizie. Urmărind cuvin
tele adversarului trebuia

să formulezi întrebări 
încuietoare**, iar dup* 

ce expui eoncluziiie să 
lași juriul să decidă...

Clubul „Debate** sUK 
deschis eu o primă dis
cuție susținută de șase 
eleve din clasa a X-a F. 
Moțiunea „Școala îngră
dește personalitatea ele
vului", de actualitate, 
controversată, a fort spri
jinită și combătută în mod 
elegant, instructiv pentru 
noi toți. După o primă 
reușită în acest domeniu 
sperăm să mai vină și 
altele— Participând la 
aceste discuții ce eviden
țiază chibzuință și per
sonalitatea, trebuie să fii 
convins că. așa cum spue 
ne doamna profesoară 
Viorica Ciuceanu, „câștigă 
toată lumea", deoarece 
„învățăm să ne susținea, 
părerea". Așadar, ne con
struim Judecată limpede, 
gânduri sănătoase pentru 
□ viață limpede și sănă
toasă!

!

ROXANA SICOE — FIREA 
elevă, Colegiul Național 

„Decebal", clasa a IX-a

nii (s); 13,00 Dincolo de 
realitate (s); 13,30 Digby 
(s); 14,00 Știri; 14,10 Omul 
cu o mic de fețe (r); 15,00 
A treia planetă de la Soare
(r) ; 15,30 Medalion; 16,N 
Lumină călăuzitoare (s{; 
17,00 Știri; 17,10 Iluzii (s|; 
18,00 D.a.; 18,30 In lentă 
cu abuzurile și corupția;
19,30 Văduva (s); 20,30 Ob 
servator; 21,15 Din lumea 
afacerilor; 21,30 Sirenele
(s) ; 22,30 Sparks (s); 23.00 
Milionarii de la miezul 
nopții; 0,30 Kassandra (s).

[DEVASAT+]
10,00 Obiecție (r); 10,15 
„Trei destine" (i); 1T.T5
Sportul hunedorean frl; 
12,15 Film; 13,45 Video
text; 19,00 Obiectiv; 19,15 
„Trei destine" (s); 20AS 
Jurnal TVR; 21,00 Docu
mentar; 22,00 Film; 23,35 
Obiectiv (rj:

i
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Divizia Națională

Ghencea ș> în Bănie
Nici in etapa a 19-a a 

returului abia început nu 
s-a dezmințit faptul că 
după o victorie mult do
rită fotbaliștii noștri în 
următoarea partidă cla- 
chează. Victoria clară la 
scor a Stelei în prima e- 
tapa a returului la una 
dintre pretendentele la 
primul loc in clasament 
— Oțelul Galați — a fă
cut ca echipa (și probabil 
șt conducerea sa) să fie 
cuprinsă de o euforie ca
re din nou s-a dovedit a 

' fi păguboasă.' Ceahlăul, 
• buturuga mică, a reușit 

să trezească la realitate 
pe militari. Luând con
duce; ca din primele mi 
nule ale jocului — prin 
golurile marcate de Sabin 
Ilie și Lăcătuș, spectato
rii se așteptau la un scor 
fluviu. Ceahlăul nu se 
pierde și Pantazi taxea
ză de două ori apărarea 

, visătoare a echipei mili
tare. La scorul de 2—2, 
oaspeții au fost stăpâni 
pe. ei și reușesc chiar des
prinderea (2—3) dar Mt- 
Idaru aduce egalarea pen 
tru Steaua, 3—3. La sfâr
șitul partidei Lăcătuș și-a 
dat din nou în petic, în
soțit de cătiie coechipieri 

. cerând socoteală arbitru- 
. iui Danciu, acuzat că nu 
iezer 
ra de
noȘi 
tras

(

cut și pe studenții cra~ 
ioveni prea încrezători, 
crezând că victoria va ve
ni de la sine în fața u- 
nci formații din subsolul 
clasamentului. Numai că 
vulpoii R. Vlad și Cârstea 
au lucrat cu seriozitate, 
s-au pregătit ca lumea 
pentru retur și după 1—0 
cu Dinamo au „ciupit" 
un punct și la Craiova.

O victorie clară a rea
lizat FC Național în fața 
Rapidului cu 3—1 ce va 
da insomnii sponsorului 
(Coposu) dar și antreno
rului Dumitru. Oțelul Ga. 
lăți a reușit egalarea spre 
sfârșitul jocului la Petro
șani și astfel continuă să 
rămână in „plasa" celor 
2 echipe din fruntea cla
samentului.

tru ieșirea sa nesportivă 
sau rămâne tot așa, ca pe 
vremurile trecute, când li
nii fotbaliști făceau le
gea și cu arbitrii.

Și elevii lui Rădules- 
cu, din Bănie au supărat 

rău suporterii Universității 
Craiova, nereușind să 
treacă de Gloria Bistrița. 
Se vede că victoria ob
ținută greu la FC Brașov 
(sâmbăta trecută) i-a fă-

REZIII.ȚAȚELE ETAPEI : F.C. Chindia — A.S. 
Bacau 1—0, Steaua — Ceahlăul P.N. 3—3; Jiul Pe
troșani — Oțeiul Gl. 1—1; F.C. Argeș — Sportul 
1—ti, Univ. Craiova — Gloria Bistrița 1—1; Dinamo 
— Petrolul 3—1, Poli Timișoara — F.C. Brașov 2— 
„U" Cluj — Farul C-ța 
pid 3—I.

3—1; F.C. National —

HUNEDORENII AU CEDAT IN MIN. 88

5—1;

Gaz Metan—Corvinul 1-0
întotdeauna, meciurile 

dintre aceste două forma
ții au fost viu disputate, 
ambele echipe evoluând 
ani îndelungați in eșalo
nul secund al fotbalului 
nostru, ce au dispus me
reu de loturi omogene, cu 
jucători valoroși, experi
mentați. In tur, fotbaliș
tii din Mediaș au plecat 
de la Hunedoara cu un 
punct prețios, lată de ce 
Corvinul s-a dus la Me.

diaș decis să facă un meci 
bun, să obțină măcar o 
remiză. *

Și de această dată me
ciul s-a jucat intr-un ritm 
alert, cu dorința de vie 
torie in ambele taoere. 
Hunedorenit bine pregă
tiți pentru retur au abor
dat partida cu apiomb. 
reușind un joe bine apre
ciat de cei prezenți. Cu 
toate că cei care au ini
țiat mai multe atacuri ou

REZULTATELE ETAPEI : F.C. Maramureș — 
Minaui Zlatna 2—0; ARO C-lung — Inter Sibiu 
3—0; UTA — ASA Tg. M. 2—0; Gaz Metan — Cor
vinul 1—0; CSM Reșița — Dacia Pitești 3—0; CFR 
Timișoara — Electroputere 0—U; Olimpia S.M. — 
CFR Cluj 5—2; Unirea Dej — Minerul Motru 
Apullum Alba lulia — Gloria Reșița 2—0.' s ---------------- -M E N T U LAC L A

CLASA M E N T U L 1 1. CSM Reșița 18 10 4 4 28—16 34
1. Steaua 19 12 3 4 42—23 39 1 2. Electroputere 18 9 5 4 21—14 32
2. F.C. Național 19 12 2 5 34—22 38 3. Unirea Dej 18 9 4 5 27 —18 31
3. Oțelul Galați 19 10 4 5 33—24 34 1 4. ARO C-lung 18 10 1 7 22—18 31
4. Dinamo 19 9 4 6 28—19 31 5. UTA 18 9 1 8 28—27 28
5. „U“ Cluj 19 8 4 7 39—34 28 1 6. Corvinul 18 8 3 7 25—20 27
6. F.C. Argeș 19 8 4 7 29—25 28 1 7. Inter Sibiu 18 7 5 6 21—18 26
7. Rapid 19 8 3 8 28—25 27 1 8. Gaz Metan 18 7 5 6 16—13 26
8. Ceahlăul P.N. 19 7 6 6 27—29 27 1* i1 9. Minerul Motru 18 7 5 6 19—23 26
9. F.C. Chindia 19 8 3 8 20—26 27 i 1 10. CFR Cluj 18 7 4 7 22—21 25

10. Jiul Petroșani 19 8 3 8 21—32 27 1 î 11. Dacia Pitești 18 7 4 .7 22—25 25
11. F.C. Bacau 19 7 4 8 26—25 25 \ 1 12. Olimpia S.M. 18 8 0 10 31—25 24
12. Univ. Craiova 19 7 4 8 30—30 25 1 11 AS A Tg. M. 18 7 3 8 20—24 24
13. Farul Constanța 19 7 4 8 24—29 25 14 i 14. Apullum A.I. 18 8 0 10 21—28 24
14. F.C. Petrolul 19 6 4 9 27—26 22 * 15. Gloria Reșița 18 7 3 8 20—28 24
15. Sportul Stud. 19 6 3 10 20—27 21 I 1 16. F.C. Maramureș 18 6 4 8 22—28 22
16. Gloria B'stnța 19 5 4 10 18—28 19 i • 17. Minaur Zlatna 18 4 4 10 22—30 16
17. Poli Tim.șoara 19 5 4 10 26—38 19 1 18. CFR Timișoara 18 3 3 12 15—26 12
18. F.C. Brașov 19 5 3 11 25—35 18 1 ETAPA VIITOARE : Inter —- F.C. Mai amureș:

ETAPA VIITOARE : Farul -- F.C. Național, i ASA Tg. M. — ARO: Corvinul -- UTA; Electropu-
tere — Gaz Metan: CFR Cluj — CSM Reșița: Dacia 
Pitești — CFR Timișoara; Min. Motru — Olimpia; 
Gl. Reșița — Unirea Dej; Minaur ZI. — Apullum

Rapid — F.C. Chindia: A.S. Bacău — Steaua: Spor
tul Stud. — Dinamo; Jiul — F.C. Argeș; Petrolul — 
Univ. Craiova; Gl. Bistrița — Poli Timișoara: F.C. 
Brașov — „U“ Cluj; Oțelul Gl. — Ceahlăul P.N.

fost gazdele, Marcadona. 
tu, tr. Popescu, Somfă- 
leanu șt Luca aflându-se 
la originea mai multor 
acțiuni la poarta lui Lo
bonț, m mmuteie 3 și 18 
lorga și Luca ratând o- 
căzu bune. Nici oaspeții 
nu >-au lasat mai prejos 
și m min. 3z (Cristi Cne- 
zanj, 58 (Hanganu) au șu
tat pericuios la poarta lui 
Filip. Meciul a fost până 
apioape de linal echili
brat. ambele J or muții a_ 
părăndu-se organizat șl 
de câte ort s-a putut s.au 
inițiat incursiuni la cele 
două por ți. In min. 88 se 
rupe echilibrul ce a exis 
lat pe teren: la o prelun
gită acțiune de atac a 
gazdeior, după ce balonul 
a trecut pe la Lungu, Fr. 
Popescu și 
de la 
Ciauaiu Somfăleanti 
tcază puternic in gol, 1—0, 
Lobonț nemaiputând să 
intervină.

A arbitrat la centru S. 
Crângașu — Al. Nicolae 
(ambii din Ploiești) și S. 
loan din Galați.

GAZ METAN MEDIAȘ: 
Filip, D. Maier, Lungu, 
CI. Somfăleanu. C. Mol 
doran, Miclăuș. Marcado. 
natu. Cal'o (Șomeșan), 
lorga Fr. Popescu. Luca.

CORVINUL HUNE
DOARA: Lobonț, Bor- 
dean. Haidincr, Țibichi. 
Petroese. Dinu, Costăches. 
cu. Chrzan, Bardac, Han- 
ganu <Ciorea), Mitrică.

Sâmbătă, 15 martie, su
porterii hunedoreni au 
prt r-Ti, .. !;J? oneze unuL 
dintre cele mai importan
te meciuri ale etapei a 
19-a : Corvinul — UTA.

Marcadonatu 
numai 1 metri, 

șu-
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Szabo

fi acordat o lovitu- 
la 11 m. Suntem cu- 
dacă Lăcătuș va fi 
la răspundere pen

Padină realizată de 
SABIN CERBU

Gabriela

PERFORMERA ETAPEI — VICTORIA CALANvictorie la limită a devenilor
VEGA «»EVA — DACIA U. PITEȘTI 1—0

de
tin

au dat 
jocului, tn

1—0; A.S. 
Mătăsari — 
Bocșa "5—1;

PERFORMERA ETAPEI — VICTORIA CALAN

campioana 
mondială de
sală la Paris

La Campionatele Mon
diale de sală la atletism, ce 
s-au desfășurat in Palatul 
Sporturilor din Paris, atle
ta noastră GABRIELA 
SZABO a reușit o frumoasă 
Vertormnnță, troeănd 
ma linia de sosire la 
de metri, cu timpul 
> . 45. 75.

Sportivii noștri au 
obținut două locuri 4, un 
Soc 6 și două tocuri ?.

pri-
3000

Deși întâlnirea intre 
doua echipe din fruntea 
clasamentului Diviziei B, 
seria a 11 l-a, dintre Vega 
(locul 2) — Dacia Unirea 
Pitești (locul 3), nu s-a 
ridicat la un nivel spec
tacular deosebit dezât spre 
finalul meciului, partida 
a fost urmărită cu inte
res de spectatori pentru

REZULTATELE ETAPEI!; 
Lupeni — Petrolul Stoina 
Min. Berbești 2—1; Min. 
2—1; F.C. Drobeta — Met.

ocaziile de gol create 
gazde și dârzenia cu ca
re s-a aparat echipa oas
pete Deși sterile la în
ceputul partidei, acțiuni
le înaintării devene mat 
periculoase au început a- 
bia in min. 18 și fie că 
au fost ratate sau aparate 
de D. Toader 
ceva culoare

Minerul 
Paroșem — 
Mm. Anina 
„Mine-ral" Rovinari — Parângul Lonea 4—0; Vega 
Deva — Unirea Pitești 1—0; Petrolul Țicleni — Ter- 
mo Drcbeta S. 1—0; F.C. Vâlcea — Min. Uricani 
2—0; Min. Certej — F.C. Alexandria 1—0; Petrolul 
Videle — C.S. Olt 2—1.

—• ■ r r CLASAMENTUL
1. Drobeta T. S. 20 r 6 1 46—18 45REZULTATELE 2. Vega Deva 20 13 2 5 47—34 41CONCURSULUI t 3. Unirea Pitești 20 11 3 6 35—16 36rilUNOSPORT DIN 4. Min. Certej 20 12 0 8 38—25 369 MARTIE 1997 5 Min. Uricani 20 10 4 6 41—30 34

1 6. Min. Mătăsari 20 10 3 7 32—30 33
1. Atalaala — Sampdoria 7. Parângul Lonca 20 10 2 8 39—35 32

1 * 8. C.S. Olt 20 8 6 6 38—26 30
2. Cagliari — Lazio X 1 9. F.C. Vâlcea 20 9 2 9 27—37 29
3. lato — Juventus K 10. Min. Luneni 20 9 1 10 26—35 28
4. Fmrentina — Bologna Î 11. Petrolul Videle 20 9 1 10 26—37 28

1 ♦ 12. Petrolul Tieleni 20 - 8 3 9 33—32 27
5. Napoli —- Milan X 4 13. Mine-ral Rov. 20 9 0 11 28—37 27
6. Perugia — I’arma 2 1 « 14. Petr. Stoina 20 8 2 10 34—35 26
7. Reggiana — Piacenza X 15. Mm. Berbești 20 8 2 10 33—36 26
8. Eoni' — Verona 1 16. Min. Anina 20 7 3 10 30—28 24
9. Vicenza — Udinesc 1 • 17. Terme Tr. S. 20 6 3 11 22—34 21

10. Chievo -- Bari 1 • 18. Met. Bocșa 20 6 2 12 21—41 20
11. Lccce — Genoa 1 • 19. A.S. Parc seni 20 6 1 13 21—34 19
12. Venezia — Foggia 1 1 20. F.C.- Alexandria 20 4 2 14 17—34 14
13. Salernitana — Torino 1 • *
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min. 18, pe obișnuitul tra
seu al lui Fărtușnic, min
gea ajunge la Luca și a- 
cesta il deschide in fața 
careului pe Danciu și el
nu reușește interceptarea 
trecând pe sub balon. O- 
cazii frumoase mai au 
gazdele și în minutele 2'2 
(Danciu, cursă pe dreap
ta, centrare bună pentru 
Bogdan Rădos care iși 
plasează lovitura cu ca. 
pul puțin peste bară), 27 
(după o pasă bună Rădos 
reia din nou cu capul ba
tonul in— bara porții Iui 
Toader).

In repriza a II-a, în mi
nutele 52, 56, 61, 66, 71 
și 78, Fărtușnic, 
Berindei, Danciu 
prind acțiuni tot mai pe 
rtcttLoase la poarta ad
versă, spectatorii dorina 
tot mai mult golul ce se 
tot anunță la poarta oas
peților. în min. 80 Sta 
păru de la Dacia dă mari 
emoții devenilor, când 
era să finalizeze u- 
na dintre puținele lor 
ocazii de gol. După ce 
Berindr i trimite balonul 
milimetric pe lângă ba
ră (min. 81), Danciu re
ia din apropiere dar por
tarul prinde (min. 86), in 
minutul următor — 87, în 
careul oaspeților se pe
trece o fază de spectacol 
Tănasă și Popa șutând 
de 2 ori îrt apărătorii ad 
verși. Și în min. 88 se fa
ce dreptate: Berindei pri
mește in careu o minge 
inaltă, protejează inte
ligent balonul și reia ful
gerător, din voie in gol 
1—0!

Popa, 
intre.

In etapa a 17-a de du
minică, Victoria Cătan a 
obținut o prețioasă vic
torie la Constructorul Hu
nedoara și iată a trecut 
pe locui doi in clasament, 
devenind principalul ad
versar al echipei AS A Au
rul Brad pentru primul 
loc in clasament. Iată de 
ce, duminică, la Călan va 
avea loc dcrby-ul etapei, 
care sperăm va fi ono
rat cum se cuvine de am-

REZULTA1ELE ETAPEI Mm. /yunoasa — 
Min. Livezeni 1—_i. Min. Baroâteni — Min. Gneian 
3—0, Favior cu^șue — Min. Teliuc 0—u; Utnajui 
Petroșani — Min. St. V Uican 2—1; aSA Aurul Brad 
— Jiul Petrna 3—0; Constr. Hunedoara — Victoria 
Călan v—1; Casino Iha — Metaiui Crișcior î—0;

Dacia Jrășue 4—0.

bele formalii. De remarcat 
egalul realizat de Mine
rut Teliuc a Favior O- 
răș ie ți victoria la 
scor categoric (7—0) a
proaspetei promovate în 
Divizia C. formația Casino 
Ilia in fața metalurqiști- 
lor din Crișmor.

S-au marcat in total, 
în etapa de duminici, 23 
de goluri, din care 20 gaz
dele și numai două oas
peții.

Casino Ilia 
CFR Marmosim Simen a

CLASAMEN TUL
L Aurul Brad 17 13 3 1 40—1U 42
2. Victoria Căian 17 11 1 5 37—15 34
3. Favior Orașne 17 9 5 3 2b—13 32
4. Min. Șt Vuican 17 9 2 6 3u—_-3 29
5. Min. Gheian 17 8 3 6 26—21 27
6. Constr. Ha. 17 8 3 6 Za—20 27
7. CFR Marmosim S. 17 8 3 6 25—23 27
8. M<n. Teliuc 17 8 3 6 la—12 27
9. Min. Anmoasa 17 6 8 3 le—-1 26

10. Jiul Petrna 17 6 7 4 22—20 25
11. Min. Băi bateni 17 5 3 9 2b—27 18
12. Dacia Oi ăștie 17 5 2 10 26—28 17î13. Met. Crișcior 17 4 4 9 17—27 16 1
14 Casino Iha 17 3 9 12 17—36 11 (15. Min. Livezeni 17 2 . 5 10 11—32 11 l16. Utiiajui Petroșani 17 2 5 10 12—52 11 1

ETAPA VII1OARE : Min, $t. Vulcan — r avior 1
Orăștie, Min. Teliuc — Mm. Ghe ari: Min. Live- |
zeni — CFR Marmosim; Da cia Orăștie — Z asino '
Ilia; Met. Crișcior — Constr. Hd.; Victoua Cnian — 1 
Aurul'Brad: Jiul Petrila —"Utilajul Petroșani; Min | 
Apinoasa — Min. Bărbăteni. i
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Problemele vieții reflectate în activitatea școlii
Cele șapte școli primare 

din satele comunei Certe- 
ju de Sus, precum și Școa
la Generală de centru au 
fost supuse în cursul anu
lui trecuț unor reparații ce 
au însumat cca 80 de mi
lioane de lei, afirmă dl 
Ion Vințan, primarul co
munei. Lucrări mai am
ple s-au realizat la unita
tea școlară din Hondol (15 
milioane lei), în timp ce 
la școlile din Bocșa, Să- 
cărâmb și Certej s-au e- 
fectuat reparații curente, 
iar la cele din Măgura, 
Toplița și Vărmaga au fost 
vizate anexele gospodărești 
și grupurile sociale.

La ora documentării 

noastre, deși există rețea 
de termoficare, sălile de 
clasă ale Școlii Generale 
din Certej erau încălzite 
cu ajutorul sobelor de te
racotă, dată fiind lipsa 
temporară a combustibilu
lui necesar,. după cum ne 
informa dna directoare O- 
livia Vințan.

în rest, probleme deo
sebite nu sunt în activita
tea prapriu-zisă desfășu
rată în școală, interlocu
toarea noastră remarcând 
chiar situația bună exis
tentă mai ales în ultimii 
doi ani de zile. Unele di
ficultăți ar mai fi, totuși, 
în privința transportului e- 
levilor din satele mai în

depărtate la școală. în pre
zent naveta celor din Să- 
cărâmb fiind îngreunată de 
lipsa unui mijloc de trans
port corespunzător pentru' 
cei 11—13 elevi de-aici. Pe 
de alti parte, nu lipsesc 
din rândul elevilor nici 
copiii necăjiți, provenind 
din familii cu greutăți sau 
diferite probleme sociale, 
completa o dnă profesoa
ră — copii pentru care 
pauza de masă e la fel ca 
oricare alta, nu de puține 
ori ei neavând pachețelul 
cu mâncare în ghiozdan. 
Bursele sociale și cele pen
tru boală se acordă con
form Regulamentului șco
lar, dar — situație previ

zibilă de altfel — cereri
le sunt mai numeroase 
decât posibilitățile exis
tente în prezent.

O oarecare nesiguranță, 
dezorientare chiar, ne spu
ne dna directoare, persistă 
încă și în ce privește op
țiunile absolvenților clasei 
a VIII-a, „nu toți având 
opțiuni clare, până la a- 
ceastă oră unde să conti
nue studiile: anul trecut 
foarte puțini au ales în
vățământul profesional, ma
joritatea elevilor preferând 
liceul". Cum și cât de* bi
ne va fi în acest an de
pinde atât de ei, dar și de 
ceea ce le oferă școala și 
cadrele didactice de-aici.

i La orele dimineții, pe străzile comunei Certejul I 
t de Sus nu întâlnești prea multă lume. Cei mai mulți 1 
J dintre localnici se află deja la locurile de muncă; o ’ I 

oarecare animație se instalează pe parcurs în jurul ț 1 
i Consiliului local, unde omul mai vine cu câte-o pro- I 
/ blemă, apoi spre principalele puncte comerciale, de! 
î unde-și mai poate cumpăra câte ceva. Emblematică î 
ț pentru viața comunei. Exploatarea Minieră concen- ț 
i trează o bună parte din forța de muncă de-aici; dar ț 
’ și din grijile acesteia și ale altor locuitori preocu- ’ i 
) păți de viitorul acestui agent economic; în contextul 1 | 
( vremurilor deloc ușoare pe care le trăim cu toții. (

Din cele declarate de 
dl Ion Vințan, pri
marul Certejului, cea 

mai importantă investiție 
în localitate este reprezen
tată de modernizarea punc
tului termic din localitate. 
La o valoare de 2,2 miliar
de de lei, prețuri iunie ’96, 
până în prezent s-a reali
zat din investiție partea 
de construcții-montaj re
prezentând 34o de milioa
ne de lei. S-au achiziționat 
utilajele pentru centrală 
reprezentate de cazane mo
derne, automatizate. Se 
preconizează ca noile in
stalații să fie funcționale 

r
avizul Romgaz, iar în pre
zent dosarul s-a împotmo
lit pe undeva prin coridoa
rele alambicate ale Minis
terului Industriilor, aștep
tând unda verde a unei 
hotărâri de guvern. Neca
zul dlui Vințan este că, 
deși și-au depus cererile 
mult după Certej, alte lo
calități au obținut deja a» 
probarea trecând la lucră
rile de construcție a re
țelei. Unul .din motivele 
care ar fi putut genera a- 
ceastă stare de fapt este 
legat de poziția Certejului 
ce se situează mai depar
te de magistrala de gaz,

„E greu să faci asistență medicală cu atâtea obstrucții"
„A fost o perioadă în ca

re am avut și câte 100 de 
consultații în medie zilnic 
— afirma dr. Aurica Ior- 
dache, medic pediatru. A- 
cum s-au mai redus. Azi 
am avut, până la această 
oră (10,30 — n.n.), 20 de 
copii la consultație, cei 
mai mulți cu viroze res
piratorii și câțiva cu in
fecții urinare. Există o e- 
vider.ță exactă a copiilor 
pe grupe de vârstă, iar 
vaccinările sunt efectuate 
aproape la zi".

„La Nojag — spunea a- 
sistenta pediatră Lucia 
Muște, nu avem punct sa

I Alături la bine I j }
I și ia greu i

•• La primăria Certej, căsătoriile se oficiază intr-un
; cadru deosedit, oferit de noul spațiu amenajat co- * 
J respunzător, cu mobilier și accesoriile necesare. Au * 
I fost oficiate în 1996 un număr de 14 căsătorii, iar în’
* perioada trecută din acest an, alte trei perechi au.
* pornit alături pe drumul vieții. Aceștia sunt Traian» 
ț Ieronim Florea și Vișinica lancu, Alin Ioan Moise t
• și Elena Marciuc, loan Sorin Zenecan și Maria Cor- ' 
« nelia Georgescu. Le dorim tuturor casă de piatră, ca i
♦ și celor două perechi care și-au anunțat intenția pen- I 
i tru data de 8 martie a.c,
I 1

♦ I

nitar și-i foarte greu. Ar 
fi mai mult decât necesar, 
pentru că cel puțin o dată 
pe lună trebuie văzuți su
garii, iar nou-născuții chiar 
săptămânal".

Adulții erau consultați de 
dna dr. Alice Ritivoi. Vi
rozele respiratorii au dat 
mult de lucru medicilor 
însă în ultima săptămână 
consultațiile s-au mai ră
rit. Se înregistrează, totuși, 
in ultimele zile, câte 40— 
50 de consultații. - -

Bolile cele mai‘ răspân
dite în zonă sunt cele res
piratorii, date de munca 
în subteran, dar și infec

țiile respiratorii, hiperten
siunea arterială,, diabetul, 
ulcerul și cele reumatice. 
Asistența medicală se a- 
cordă în condiții accepta
bile, Dispensarul a fost do
tat cu un electrocardiograf, 
două asistente urmând un 
curs de specializare în a-; 
cest scop. Conform bare
mului, medicamentele ne
cesare aparatului de ur
gență sunt asigurate. Bol
navii își procură medica
mentele de la farmacia din 
comună, eu care există o 
bună colaborare, și numai 
când nu găsesc un anume 
leac, merg la Deva.

Notăm că punctele sani

1

ț

ț

ț

* 
ț 

„Adaosurile nu mai I 
pot fi la fel de mari“l

o, ... ...

* 
ț 
ț l
11
)
I)
*

Magazinul „Camelia Lore Impex" SRL este si
tuat în centrul comunei. Vinde cam de toate ; pâine, 
dulciuri', cafea, mezeluri, alimente.

— Sunt proaspete dulciurile ? — întrebăm, ob
servând că cei care cumpără câte o napolitană sau 
o ciocolată sunt copii.

— Produse expirate nu ținem. Interesul celor 
care conduc firma este să nu aclucă de la angrosiști 
produse cu termen depășit.

Mai reținem că cei care fac comerț aici sunt 
conștienți de faptul că mărirea prețurilor nu le mai 
poate permite adaosuri la fel de mari, ca înainte. 
Pliculețul de cafea, spre exemplu, costa 500 de lei 
(în 27 februarie a.c.).

tare'din Vărmaga și Să- 
cărâmb nu au condiții de 
funcționare permanentă. 
Mijloace pentru deplasa
rea personalului medica] 
pe teren nu sunt. „Mina 
și primăria ne mai ajută, 
când și cum se poate". In- 
tr-un cuvânt, afirma dr. 
Alice R., „supraviețuim, 
căci este greu să faci a- 
sistență medicală cu atâtea 
obstrucții. Trebuie să ți
nem seama și de proble
mele sociale ale oamenilor, 
de veniturile lor, de con
dițiile de viață. Atât cât 
putem îi ajutăm, prescriin- 
du-le medicamente mai 
ieftine".

>

l

InvestițiiI

până la 15 martie a.c., sa
tisfăcând rigorile de con
fort termic și apă caldă lo
catarilor de la blocurile din 
localitate precum și în u- 
nitățile racordate (cămin 
cultural, școală, unități co
merciale).

Rețeaua termică la Cer- 
: tej, ne spune dl primar, 

este maj veche de 20 de 
I ani. Gradul ei de uzură 
1 este avansat, generând 
; pierderi importante, agen- 
| tul termic ajungând la be

neficiari departe de para
metrii nominali. A fost a- 
dusă in faza de inițializa
re o investiție de înlocui
re a rețelei termice la Cer
tej, până la blocurile de 
locuințe. Lungimea care va 
fi înlocuită cu țevi izo- 
plus însumează 500 de- me
tri. Termenul de finaliza. 

■ re a acestei investiții este 
de 18 luni, dl primar a- 
vând speranța că se vor 
găsi resursele ca lucrările 
să se termine in prima 
parte a lui 1998

Nu există același opti
mism în ceea ce privește 

I introducerea gazului metan 
I în comună șl în satele a- 
, lerente. Primele demersuri 
1 pe care certejenii le-au fă

cut pentru introducerea ga
zului datează din 1995. A 

I fost întocmit studiul de 
prefezabilitate, s-a obținut 

investiția în acest caz pre
supunând și cheltuieli pen
tru construirea mai mul
tor stații de ridicare a pre
siunii gazului. Odată CU 
liberalizarea de preturi la 
buteliile de gaz acest pro
dus a devenit foarte ușor 
de găsit pe piața comunei. 
Se pare că oferta pentru 
certejeni de butelii, făcu
tă de anumiți întreprinză
tori, este la un preț maj 
mic decât cel obișnuit, ceea 
ce face posibilă o aprovi
zionare bună cu acest pro
dus.

Ca perspectivă dl primar 
vizează reabilitarea rețe
lelor de apă din zonă. Se 
intenționează captarea U- 
nor surse suplimentare de 
apă, care au aparținut 
cândva minei, pentru a se 
putea asigura un stoc tam
pon, ca să se evite criză 
de apă similare cu cea din 
1990. Aceste investiții sunt 
pe calendarul de lucrări al 
Consiliului județean Hune
doara, ele urmând a fi în
cepute cel mai devreme 
în anul 1998.

Pagină realizată dc : 
ESTEKA ȘINA, 

GEORGE!A BlRLA, 
ADRIAN SvVLAGEAN

1

Pe scurt
I

1 
* ■ Vara trecută s-au 

realizat trei kilometri de 
asfalturi, pe traseul Cer
tej — Săcărâmb (2 km) 
si Certej — Nojag (1 km). 
In acest an se preconi
zează asfaltarea a doi ki
lometri pe drumul spre 
Nojag și încă un kilome
tru pentru desăvârșirea 
modernizării șoselei spre 
Săcărâmb. De asemenea, 
din fonduri proprii, pri
măria intenționează o rea
bilitare a drumului spre 
Făierag.

• Refrenul cu „nu se 
întâmplă prea multe la 
căminul cultural..." poate 
fi „cântat" și în cazul 
instituțiilor de acest 'fel
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de pe raza comunei (re-1 
ferindu-ne la activitățile 
culturale propriu-zisei. 
Câte ceva se mai face în 
schimb în privința între
ținerii lor; de la buge
tul Primăriei locale, pre
cizează dl primar, s^au 
alocat în cursul anului 
trecut cca 30 de milioa
ne de lei pentru repara
țiile curente efectuate la 
căminele din Măgura, 
Toplița, Hondol, Văr
maga și Certej.

• Cum ne spunea dna 
secretară Sabina Vînduț, 
plata ajutoarelor sociale 
este efectuată lă zi. Sunt 
îndreptățite la acestea 29 

de persoane. Nimeni nu 
contestă că ar fi fost 
omis de la drepturi.

• „Strângerea curelei 
la care ne îndeamnă gu

vernul actual — spunea 
dl viceprimar, Ovidiu 
Bugi — o acceptă even
tual tineretul și cei de 
vârstă medie, dar copiii 
și vârstnicii n-au cum 
s-o accepte. Ei trebuie 
protejați. Lor nu li se 
poate pretinde să strângă 
cureaua, că cei vârstnici

au strâns-o destul și pâ
nă acum".

• Inginera Elena Bog
dan, de la- Centrul agri
col, spunea că oamenii 

solicită semințe, dar se 
aduc greu, căci nu sunt 
mijloace de transport. Pe 
lângă prețurile mari ale 
acestora, și ale îngrășă
mintelor chimice, oamenii 
suportă și costul trans
portului. „Noi încercăm 
să ajutăm oamenii câ»d 
ne solicită, ar fi bine da
că s-ar subvenționa se

mințele și îngrășămirtte- 
le chimice".

• Se efectuează al doi
lea tratament la pomi. 
Substanța este asigurată 
gratuit, de Centrul jude
țean de protecție a plan
telor.

• In comună fac co
merț atât cooperația, cât 
și particularii, având cam 
același număr de maga
zine. Predomină ca peste 
tot cârciumile, dar sunt 
și magazine care „vând 
de toate".

• „Nu știu cum o fi, 
că omul mai întâi mă
nâncă și apoi se încălță" 
— își exprima dna' Nico- 
leta Gherman îndoiala 

față de volumul vânzări
lor în magazinul univer

sal în care lucrează. în 
condițiile actualelor pre
țuri ale produselor.

• în blocurile din cen
trul comunei, mai sunt 
și dintre cei care nu-și 
achită datoriile față de 
furnizorii de căldură și 
apă. Din cauza unora, 
suferă și cei care au plă
tit la vreme taxele co
mune.

• în urmă cu două săp
tămâni, s-a dat în folo
sință, la dispensarul me
dical. încălzirea centrală. 
Dacă s-ar efectua și o pri
menire totală a interioa
relor, s-ar putea afirma 
că există condiții de lu
cru optime.
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Dialoguri
CLAUDIA,

i Un gând și o ! 
! poantă ia CLUB T j 

î „Este mare numai cel care a văzut moartea de | 
I aproape și a privit-o in față, rece și nepăsător. Vi- * 
' teazul nu are numai acest curaj, care este totuși vir- | 
| tutea primordială. El are și curajul moral, curajul , 
« civic care-1 face să înfrunte opinia contrară, critica | 
I nedreaptă, ponegrirea și defăimarea, când se condu- , 
1 ce după regulile care călăuzesc pe omul onest și pe i 

bunul cetățean, când este susținut de mărturia con- ■ 
« științei sale". I
; l

PAUL DOUMER, Cartea copiilor mei. •

Mă bucură mult între
barea ta pentru că astfel 
pot clarifica puțin proble
ma psihologului și pentru 
cei care încă fac mari 
fuzii 
șite.

în 
buie 
cu psihiatrul 1

Psihiatrul este la bază 
medic, a terminat studii de 
medicină și s-a specializat 
în psihiatrie. Lucrează, 
intr-adevăr în spital și 
doar psihiatrul are compe
tența de a prescrie medi
camente celor care au pro
bleme psihice.

Psihologul a terminat stu
dii de psihologie, nu are 
competența să prescrie nici 
un fel de medicament — 
el nu este medic I — de
sigur lucrează și în spita
le, dar nu numai! Psiholo
gul se ocupă nu doar de 
bolnavi psihici ci, poate 
chiar mai mult, de oameni 
normali. Psihologul lucrea
ză în' școli, întreprinderi,

și au prejudecăți
con- 
gre-

tre-primul rând nu 
confundat psihologul

firme diverse, poliție, ar
mată etc.

Pentru a avea nevoie de 
psiholog nu trebuie neapă
rat să fii bolnav psihic, a- 
junge să ai o problemă, să 
fii prea nervos, să ai con
flicte nerezolvate sau să fii 
prea trist, să te cerți cu 
soțul și să-ți bați prea des 
copiii fără nici un motiv. 
Asta se întâmplă oricărui 
om normal. Cu ajutorul 
psihologului persoana ca- 
re-i solicită ajutorul își poa
te rezolva conflictele inter
ne, își poate schimba com
portamentul sau își poate 
soluționa problemele de 
viață.

în țările occidentale u- 
tilitatea și necesitatea psi
hologului au fost de multă 
vreme recunoscute și nu 
doar atât. Din păcate la 
noi încă se fac confuzii, 
încă există teamă, prejude
căți și false etichetări. Dar 
pentru că vrem să ne ali
niem și noi în rândul ță
rilor democrate, să sperăm 
că se vor șterge prejude
cățile și omul va avea cu
rajul să apeleze la ajutorul 
psihologului fără ca să fie 
privit ca un nebun.

INA DELEANU

Tineri infractori
FURT DE 2 000 000
Pentru că nu avea nici 

o ocupație, Gheorghe Blascu 
din Hunedoara, în vârstă de 
26 de ani, s-a gândit că ar 
fi „util" să afle ce mai au 
prin apartament unii lo
calnici. Zis și făcut ! Așa 
că Blascu 
efracție în 
nel Balici 
de unde a 
valoare de 
ne de lei.

Lucrătorii biroului poli
ției criminale Hunedoara 
îl cercetează acum în sta
re de reținere. (S.B.)

ce din Aurel Vlaicu. Ple
case de aici cu bunuri în 
valoare de mai. bine de 
1 000 000 de lei.

! — De ce conduci tinere mașina cu așa viteză ?
— Păi, frânele sunt stricate și vreau să ajung ■ 

| acasă înainte de a se întâmpla vreun accident! I
• * a a a a a^» a aa^* a aaa^a a aa^ a iaaata a

Tinerii și drogurile
Un reprezentant al De

partamentului antidrog din 
cadrul Ministerului de In
terne a declarat recent că 
tinerii români, care după 
consumarea unor droguri 
au ajuns la dependență și 
au gcceptat .să fie supuși 
unui tratament de dezin
toxicare, au vârste între 

4 și 34 de ani. Ei sunt din 
nedii diferite : elevi, stu- 

denți, angajați, șomeri sau 
persoane fără ocupație.

în ceea ce privește ca
uzele, ele nu au fost strict 
delimitate, dar, ca posibile, 
sunt următoarele : teribi
lismul specific vârstei, in
fluența grupului, nerealiza- 
rea profesională, fuga de 
societate etc,

în opinia acestui repre

zentant, tinerii ar trebui să 
știe că nu numai doza de 
drog injectată îi poate a- 
duce pe un pat de spital, 
ci și hepatita care se poate 
transmite prin reutilizarea 
unui ac folosit.

Tranzitarea țării noastre 
a drogurilor de abuz a dus 
și la fenomenul de consum 
al acestora. Din datele de
ținute de secția de toxico
mani din cadrul Spitalului 
„Gh. Marinescu" București, 
rezultă că la noi în țară 
cea mai frecvent folosită 
este heroina. De reținut 
este și faptul că tinerii care 
ajung la dezintoxicare fi
zică timp de 12—14 zile, 
nu o pot face pe cea psi
hică, care nu s-a dezvoltat 
încă la noi. Foarte multe

a pătruns prin 
casa lui Cristi- 
din Hunedoara, 
furat bunuri în 
peste 2 milioa-

RIPA S-A DUS DE 
RÂPĂ !

Lucrători ai Poliției mu
nicipiului Orăștie au re
ținut și il cercetează pe 
Victor Leontin Rîpa, un 
individ de 20 de ani din 
localitate și care a mai a- 
vut de-a face cu poliția. 
De data aceasta el este 
cercetat pentru faptul că 
într-o noapte a spart un 
magazin al SC Izvorul Re-

PASARE DE NOAPTE 
IDENTIFICATĂ

La Petrila, lucrători al 
poliției criminale au iden
tificat o pasăre de noapte 
pe nume Petre Pasăre, de 
26 de ani din Jieț.

Spunem pasăre de noapte, 
întrucât, recent, la adăpost 
tul întunericului, prin spar
gere a intrat 
nul alimentar 
unde a furat 
valoare de 
500 000 de lei.

în magazl- 
din sat. de 
mărfuri în 
aproximativ

Crește alocația de hrană pentru

DORMIND LA VOLAN
Era ora 4,45, când loan 

Gabor, 23 de ani, din Sîn- 
georgiu de Mureș, condu
când prin Deva un auto
turism a adormit la volan.

S-a trezit după ce s-a 
izbit de un copac din a- 
fara carosabilului.

A fost rănit grav loan 
Rostaș, care a avut nein- 
spi rația să călătorească cu 
Gabor.

1 aprilie 
hrană 
colec- 
buge- 
auto-

Ministerul învățămân
tului a informat că. în
cepând de la 
1997 alocațiile de 
pentru consumurile 
tive din unitățile 
tare și din regiile
nome cu specific deose
bit vor fi următoarele: 
4000 lei/zi — pentru co
piii din grădinițe cu pro
gram prelungit; 5000 lei/ 
zi — pentru copiii din 
grădinițele cu program

recidive apar datorită fap
tului că după perioada cu
rativă nu există un loc (în 
alte țări există) în care ti
nerii să-și continue trata
mentul din punct de vedere 
psihic, rețeaua noastră sa
nitară fiind total nepregă
tită pentru centre de toxi
cologie.

Singurul centru din țară 
este cel de la Spitalul de 
psihiatrie „Gh. Marinescu" 
și dispune doar de 30 de 
paturi. Dacă nu în toate ju
dețele, cel puțin în jude
țele de graniță ar trebui 
dezvoltate asemenea centre.

De remarcat că în peri
oada iunie ‘96, ianuarie 

' 1997. la respectivul centru 
au fost internați 109 tineri 
cu recidivă, 95 la sută din
tre ei fiind consumatori de 
heroină. (V.N.)

elevi și studenți
săptămânal; 6250 lei/zi — 
pentru copiii din casele de 
copii preșcolari și grădi
nițe speciale; 6850 lei/zi 
— pentru elevii și tinerii 
din casele de copii, din 
unitățile de ocrotire și 
învățământ special; 5300 
lei/zi — pentru elevii din 
învățământul preuniver- 
sitar; 9200 lei/zi — pen
tru elevii bolnavi de TBC 
cu forme stabilizate din 
școli speciale și 11 400 lei 
/zi — pentru elevii din

clasele cu profil
S-a stabilit, de 

nea, ca, pentru 
panții la concursuri pro
fesionale și cuitural-artis- 
tice ale elevilor și studen
ților la fazele județene și 
finale și la olimpiadele 
internaționale — alocația 
să fie de 8550 lei/zi.

Alocațiile pentru stu
denți se vor stabili de 
către senatele universită
ților respective.

sportiv. 
aseme- 
partici-

CÂND srl.ul |I 
ANGAJEAZĂ T 

RECIDIVIȘTI...
...Se pot întâmpla mul

te. Inclusiv ceea ce s-a pe
trecut la SC Somar Promet i 
SRL Deva. Mai exact, aici, i 
doi angajați pe nume Mar- > 
ton Kovacs, 28 de ani, din i 
Simcria, cu mai multe an
tecedente penale și Laiu : 
Octavian, 19 ani, din De
va —, în decurs de o săp- i 
tămână au sustras de la , 
locul de muncă elemente 
din aluminiu în valoare 
de 4 200 000 de lei.

Acestea au ajuns la o 
altă firmă privatizată din 
Deva. (V.N.).

*
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Bush este un grup bri- 
Itanic' format în 1993 la 

Londra î- componența 
I Gavin Rossdale (chit., 

vocal), Dave Parsons î (bass), Nigel Pulsford 
1 (chit.) ' și Robin Good- I ridge (bat.). înainte de a 

se apuca de muzică toți 
I erau zugravi, ei întâlnin- 

du-se întâmplător atunci 
* când o firmă i-a anga- 
! jat pentru a-i amenaja 
* sediul. Intr-un interviu 
| Gavin își amintea: ,Jn 
J timp ce zugrăveam ne 
I prosteam, imitând dife- 
* rite melodii la modă. 
| Fiind majoritatea tim- 
* pului tmpftună ne-am 
I gândit că am putea for- 
* ma o trupă. Nigel, Dave 
I 

și Robin erau foarte buni 
zugravi însă când am în
ceput să cântăm ne-am 
dat seama că de acum 
încolo asta va fi mese
ria noastră".

Din banii adunați și-au 
cumpăra, instrumente, în
cepând să repete pe un
de puteau. Primul lor 
show desfășurat la o pe
trecere dată de un prie
ten de-al lor a avut ca 
repertoriu coverversion- 
uri punk.- Au urmat nu
meroase showuri în ba
ruri obscure unde publi
cul venea ca să mănânce 
și să se distreze nu ca 
să-i asculte pe ei. în timp 
ce cântau la un bar din 
South London niște hoți 
au spart magazia din

Noul val Grunge(III)
spatele scenei. Gavin în- 
tr-un interviu își amin
tea: „Noi cântam pe sce

MUSIC BOX
nă în timp ce hoții tre
ceau cu sacii plini de 
băutură și bani. La un 
moment dat 12—15 poli
țiști s-au năpustit în bar, 
începând să-i urmăreas
că pe hoți. Noi nu știam 
ce să facem dar am de
cis să continuăm să cân

tăm. Situația a devenit 
foarte comică deoarece 
noi cântam pe scenă iar 

în bar ș-a declanșat o 
bătaie între polițiști șl 
hoți, exact ca în come
diile din anii ’30".

Deși ei erau convinși 
că nu-i va remarca ni
meni dacă vor continua 
să câr.te în astfel de lo
curi, totuși Paul Palmer 

și Rob Kahane de la ca
sa de discuri Trauma Re
cords din Los Angeles au 
fost încântați de soundul 
lor. După un show, i-au 
contactat propunându-le 
să vină în SUA pentru 
o audiție. Câteva luni 
mai târziu Trauma a sem
nat un contract cu gru
pul Bush. Imediat gru
pul a început lucrul la 
un album. Gavin spunea, 
„Trauma este o casă de 
discuri destul de mare 
care ne-a lăsat să facem 
un disc așa cum dorim 
noi, fără să se amestece. 
Când albumul era gata 
am revenit la Londra în 
Westside Studios unde 
LP-ul a fost remixat cu 

producătorii Glive Lan
ger și Alan Winstanley 
și inginerul de sunet 
Danton Supple".

Trauma a decis că pen
tru început grupul Bush 
va lansa pe piață un 
maxi-single și un video
clip pentru a vedea im
pactul grupului asupra 
publicului. Piesa aleasă 
a fost Everything Zen, 
prima lor compoziție în 
care Bush face o anali
ză critică a nemulțumiri
lor generale ale tineri
lor, o melodie ce amin
tește de Smell Like 
Teens Spirit al grupului 
Nirvana.

— va urma —

IIORIA SEBEȘAN

• • • »••••««••• • • • • • ,•••, w.v/,v 
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... Niște oameni 
cumsecade

Cum se combate musca usturoiului
Domnul și doamna Stan- 

ciu — familie de pensio
nari din Deva —, „sunt 
niște oameni cumsecade1*, 
cum obișnuiesc să af.rme 

. despre dumnealor vecinii 
din strada Văcărescu și 
aleile din zonă.

- .odești și bine intențio
na i, vin în ajutorul seme
nului oricând acesta se a- 
flă la necaz. S-a întâmplat 
ca un vecin să fie în spi- 

| tal. uri altul, care nu se 
: putea deplasa, să aibă ne

voie de medicamente și de 
| pâine. N-au întârziat să le 

vină fiecăruia în ajutor, 
i Chiar și în situații de de

ces, au găsit energia să 
fie cu sufletul și cu fapta

1 iâneă familia în cauză.
O bătrânică singură, ca

re nu mai aie energia și 
voința să-și facă ordine 
în fața casei, are nădej
dea în dumnealor, căci 
ori de câte ori este cazul 
ei mătură aleea din față.

In micuța lor grădina, 
totul este îngrijit și rân
duit, iar zona cu flori și 
verdeață, din fața propriei 
locuințe, primenită în per
manență.

...Un fapt obișnuit, oa
meni obișnuiți, dar cu o 
mare Încărcătură sufleteas
că. Din păcate în ziua de 
azi puțini sunt cei care-și 
irosesc energia și timpul 
pentru alții. Pentru ase
menea gesturi umanitare, 
familia Stanciu merită re
cunoștința celor din jur. 
(E.S.)
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se fa- 
dăună- 

este 
plantă

Musca usturoiului este 
un dăunător răspândit in 
aproape toate zonele cul
tivatoare de ceapă și us
turoi. Atacul a fost în 
creștere în ultimii ani, 
ceea ce a pus în pericol 
culturile de ceapă și us
turoi plantate în toamnă. 
Atacul se manifestă mult 
mai târziu decât 
ce infestarea cu 
tori. Caracteristic 
faptul că într-o 
atacată se dezvoltă o sin
gură larvă.

Larva roade la înce
put frunzele tinere din 
mijlocul 
roade in 
zele noi 
dezvoltă.
te au frunzele de la mij
loc veștede, care, cu tim
pul, se răsucesc în spira
lă și apoi se usucă. Pe 
măsură ce larva ajunge 

plantelor, apoi 
continuare frun- 
care nu se mai
Plantele ataca-

în bulb, plantele nu se 
mai dezvoltă, bulbul se 
înmoaie și putrezește. La 
putrezirea bulbilor con
tribuie microorganismele 
de putrefacție care pă
trund prin rănile provo
cate de larvă.

Dăunătorul are o sin
gură generație pe an și 
iernează ca adult în lo
curi ferite sub resturile 
vegetale sau bulgării de 
pământ. Adultul zboară 
în culturile de ceapă 
usturoi 
toamnă), 
februarie 
tul lunii 
când temperatura medie 

se menține câteva 
jur de 0 grade C, 
orele de după-a- 
temperatura solu- 
adâncimeĂ de- pâ- 
5 cm este de cel

ȘI 
din 
din

(plantate 
începând 
până la sfârși- 
apnlie, jmediai

zilnică 
zile in 
iar în 
miază 
lui la 
nă la 
puțin 1 grad C.

După apariție, musca 
depune ouă la suprafața 
solului, în apropierea 
plantelor Larvele nou a- 
părute pătrund în plan
te unde încep să se hră
nească cu frunzele tine
re. în această perioadă 
plantele au 2—3 frunzuli
țe și o înălțime de 5—10 
cm. După o lună de hră- 
nire, larva ajunge la ma
turitate, părăsește planta 
și se împupează în sol la 
cca 12 cm adâncime.

Eficiente în combaterea 
acestui dăunător sunt 
măsurile preventive și a- 
nume: reducerea rezer
vei biologice prin smul
gerea și arderea plante
lor atacate înainte de re
tragerea larvelor in sol. a- 
rătura adâncă pentru în
groparea resturilor vege
tale sub care se adăpos
tesc adulții pentru ierna- 

re și fertilizarea cu în
grășăminte chimice pen
tru ca plantele să se dez
volte puternic și să re
ziste atacului.

Combaterea chimică a 
dăunătorului se realizea
ză prin tratament cu: 
Sinoratox R 35—0,15 la 
sută( Carbetox 37—0,4 la 
sută, Onefon 90—0,15—0,2 
la sută, când plantele au 
2—3 frunzulițe și înălți
mea 5—10 cm, înainte de 
pătrunderea larvelor in 
plante. Tratamentul se 
repetă peste 10—12 zile, 
cel târziu cu 15 zile î- 
nainte de recoltat și con
sumul producției.

Biolog
IULIANA MARIAN 

Inspectoratul Județean 
pentru Protecția 

Plantelor și
Fitosanitară

Carantină 
— Deva
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Conferința anuala a
Asociației Profesionale 
ne Drumuri si Poduri 

(A.P.D.P.) Filiala 
Hunedoara-Deva

Mai zilele trecute am 
surprins, printr-o vizită i. 
nopinată, pe dna Maria 
Duțu, din Deva, pensiona
tă, preocupată in excluși, 
vitate de curățenie. Actul 
in sine, făcut cu finețea 
bijutierului ce răsfață lus 
truind o piesă minusculă 
din aur, ni s-a părut inte
resant. Astfel, ne am oprit 
privirea, fără nici o exa. 
gerare fantezistă, asupra 
mâinilor distinsei doamne 
ce făureau încontinuu cu
rățenia impecabilă din jut.

„Bolnavă" ce... curățenie
Dichisindu-le, lucrurile din 
mica.i gospodărie capătă 
caratele curatului, frumo
sului și utilului. Cu sigu 
ranță, ne.am zis, copleșiți, 
sunt mâini delicate dar și 
fermecate in același timp, 
iar curățenia este și ca o 
artă desăvârșită uneori. 
Perplexitate! Ultima „pie
să" a camerei, ferchezuită 
in acea zi, pragul, strălu 

cea in luciu.t gaiben du
pă a treia „manevră" asu
pra sa până la ora două
sprezece a aceleiași zile. 
„Meticuloasele dv mâini 
deretică fără răgaz. Ce vă 
determină la aceasta? Nu 
vi se pare o exagerare?", 
intreoare la care dna M.D., 
puțin mișcată, in sens po. 
zitiv, ni s a destăinuit: „Nu 
exagerez absolut cu nimic.

Am moștenit de la părinții 
mei acest travaliu și sunt 
sigura că așa voi sfârși: 
prin purificarea locului 
dar și a sufletului ce crede 
neclintit in Dumnezeu".

...Ne-am luat rămas bun 
cu respectul cuvenit ofe. 
rindu t dnei M.D. trei f.ori 
aebe (imaculate.> — sim
bolul purității, deci â'l im. 
pecabilului, și am încheiat 
mulțumiri: „fericiți 'sunt
cei puri în toate".

VALENTIN BRETOTEAN

ln conformitate cu Sta
tutul A.P.D.P., vineri, 7 
martie ax:., a fost convo
cată Conferința filialelor 
teritoriale pentru dare de 
seamă și alegeri. în cadrul 
conferinței s-a analizat ac
tivitatea pe 1996. adoptân- 
du-se programul pe 1997. 
Un punct al discuțiilor a 
fost marcat de iminenta

adoptare a mult așteptatei 
Legi a Drumurilor, precum 
și a taxelor speciale, pro
cent din prețul combusti
bilului, care, teoretic, ar 
trebui să constituie un fond 
de bază pentru reabilita
rea șoselelor românești. în 
cadrul' conferinței au fost 
aleși delegații la Conferin
ța Națională din 27 mar
tie 1997. (A.S.)

I

j Accident mortal ! 
! de circulație j 
' Despre grave accidente de- circulație, cu urmări , 
■ deosebite, inclusiv cu pierderi de vieți omenști s-a I I scris și se scrie frecvent în ziarul nostru. Prea des, J 
Z dnpfi părerea noastră. Iată, suntem nevoiți ca și as- • Ităzi s* vă aducem unul ia cunoștință. El s-a petre- I 
» cut in seara de 4 martie a.c. la Petroșani. Pensiona- î I' ral Ladislau Catona a surprins și a accidentat mor- ] 

toi o persoană de sex feminin care se afla în travec- •
* sarea străzii prin loc netnarcat și fără si se asigure. | 
| Deocamdată identitatea femeii nu se cunoaște. (VJf.l .

(aflăm de la politie f)
— - - -

' Ț iabași mita la cfr ?
La Petroșani, lucrători ai Poliției TF îl cercetează 

pe Victor Lascu conductor din cadrul Stației CFR Pe
troșani pentru infracțiunea de luare de mită.

Domnului i s-a reținut faptul că fiind de servicîa 
pe ruta Lupeni — Petroșani a pretins Și a primit diferite 
sume de bani de la călători, pentru a le facilita depla
sarea fără bilete.

O NOUA jertf a a vitezei excesive
Petru Dudau avea doar 43 de ani. Spunem avea, în

trucât viața lui s-a curmat brusc pe o șosea din Simeria.
De loc, omul era din Gcoagiu, angajat al Cooperati

vei de consum din localitate.
Datorită vitezei excesive, într-o curbă, a pierdut 

controlul volanului $i s-a răsturnat în afara carosabilului.
BICICLISTUL

Era ora cinci dimineața când o patrulă de ordine • 
Poliției municipiului petroșani l-a prins în flagrant pe 
Costică Cioabă furând o bicicletă din uscătoria unui bloc.

Hoțul are 39 de ani. de condamnat a mai fost.
Rubrică realizată cu sprijinul 

IPJ Hunedoara

I

TRAGEREA LOTO SPECIAL „6/49“ DIN 09. 03. ’97
29 27 37 38 1 12

TRAGEREA NOROC DIN 09. 03. ’97
2 1 3 9 8 9 2

■

La biroul de relații cu
Deva zeci de persoane vin

De la
La redacția ziarului 

nostru, dl Covaci Karol 
a venit direct de la Pri
măria municipiului Deva.

— Este a patra oară în 
ultima vreme când am 
vrut să ajung la dl pri
mar Mircea Munteanu — 
ne spune dânsul. în zi- 

1 lele de audiențe, prima 
1 dată mi s-a spus că dl 

primar nu este, a doua 
oară că nu se fac audien
țe... Ultima dată, am în
trebat dacă se fac înscrieri 
pentru audiențe. Nu se 
fac — s-a răspuns, iar 

î când am mers la primărie 
J la ora 8, de la poartă s-a

publicul al Inspectoratului Teritorial de Stat pentru Handicapați Hunedoara — 
pentru a-și dobândi drepturile legale. Foto: ANTON SOCACI

primărie la redacție
precizat că „la ora 6,30 
s-au încheiat listele".

Trecând oarecum peste 
aceste nesincronizări în 
efectuarea audiențelor de

da Ady Endre se tot a- 
dresează primăriei pen
tru a fi sprijiniți pentru 
desfundarea canalizării de 
pe o lungime de aproxi

ÎN AUDIENȚA

la primărie, l-am între
bat pe Covaci Karol ca
re este problema atât de 
arzătoare care îl pune 
pe drumuri ? Iată ce ne-a 
răspuns,

Treaba este mai veche. 
De vreo șapte ani, mai 
multe familii de pe stra

mativ 700 de m de pe 
strada lor. Aceasta,. în
trucât, apa se scurge pe 
grădinile oamenilor, pe 
care le inundă. Ani de 
zile, din această cauză 
oamenii nu au scos nimic 
de pe pământuri. Or, ma
joritatea dintre ei sunt

pensionari, iar viața este 
așa cum este. Este ade
vărat, prin ianuarie ax., 
primăria a desfundat o 
parte din canalizare. Dar 
lucrul nu este nici pe de
parte terminat. Iată de 
ce voia Covaci Karol sâ 
meargă In audiență la dl 
primar al Devei. Dânsul 
crede că poate prin in
termediul ziarului, pro
blema celor șapte fami
lii de pe strada Ady En
dre va ajunge la cunoș
tința primarului. Noi sun
tem siguri câ va ajunge. 
(V.N.)
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EXERCIȚIU DE ALARMARE PUBLICA
«

în ziua de 12 martie 1997, orele 21 
— 21,15, în municipiul Deva se desfă
șoară exercițiul de alarmare publică și 
stingere centralizată a iluminatului pu-, 
blic.

Alarmarea publică este organizată de 
Către Inspectoratul de Protecție Civilă 
al județului Hunedoara și Consiliu] lo
cal al municipiului Deva.

— Alarma la calamități constă din 
3 sunete a 32 secunde, cu o pauză de 
12 secunde fiecare.

— încetarea alarmei aeriene constă 
dintr-un sunet continuu cu durata de 2 
minute.

— Toate aceste semnale vor fi trans
mise cu sirena electrică de 5 KW.

Pentru protecția populației pe tim
pul alarmei și la calamități se vor lua 
următoarele măsuri :

— In timpul cel mai scurt cetățe
nii se vor îndrepta spre locurile de câr
ti raire

— înainte de a părăsi locuința vor 
executa :

— Stingerea focurilor ce funcționea
ză fn locuință.

— Scoaterea din priză a aparate
lor electrocasnice.

— închiderea surselor de apă din 
locuințe.

— Ridicarea măștilor contra gazelor, 
a trusei familiale de prim ajutor sau în 
lipsa acestora a unor mijloace impro
vizate de protecție ca : fese, tifon, ba
ticuri, batiste, paltoane, căciuli, prosoa
pe etc.

— Stingerea luminilor din locuințe 
și dependințe, închiderea ușilor.

— Ridicarea documentelor de iden- ' 
titate. !

Pentru protecția animalelor poseso
rii acestora vor lua măsuri de adăposti- 
re a animalelor, a surselor de furaje și 
de apă, prin acoperirea lor cu saci, 
folii de polietilenă și alte materiale de 
care dispun.

Asociațiile de locatari de la blocu
rile prevăzute cu adăposturi sau cu sub
soluri ce pot fi folosite pentru adăposti- 
re vor verifica starea tehnică a insta
lațiilor, etanșeitatea ușilor, precum șl 
scoaterea tuturor materialelor Inflama
bile depozitate în aceste spații.

Primar, 
Șeful Protecfiei Civile 
a munkioiului Deva, 

Ing. MUNTEANU MIRCEA

Unde ne reîntoarcem?
Am „umblat" prin lume 

în ultimii șapte ani (prin 
intermediul tv, bineînțeles), 
am văzut, am admirat, 
ne-am dorit, dar.„ (întot
deauna există un ,.dar“), 

ebuie să revenim acasă, 
.a ne resemnăm, să strân
gem cureaua — cum ne 
îndeamnă conducătorii — 
expresie luată de pe vre
mea dictaturii, când Cea
usescu ne spunea să mai 
punem o haină, ca să ne 
hpărăm de frigul din 
case.

Degeaba auzim, vedem, 
când toate sunt pentru alții 
și nu pentru noi. Degeaba 
se ceartă unii că televi
ziunea este așa șl așa și 
nu est^ cum am vrea, că 
datorită scumpirii exage
rate a energiei electrice 
suntem obligați să facem 
economii, nedeschizând 
tv-ul sau radioul. Ne în
trebăm — în ce familie 
se pot consuma numai 50 
kW? Acum, în secolul vi
tezei, în pragul mileniului 

trei, nu ne mai putem ; 
bucura de invențiile ac- ' 
tualei tehnici? Nu vom ! 
mal putea folosi aspirato
rul de praf, mașina auto
matică de spălat, conge
latorul, râșnița de cafea 
etc, eu care ne-am obiș
nuit și care ne ușurează 
munca!

Oare unde ne reîntoar
cem?

ELENA MAGDICI, 
pensionară

I
i !>3j
l&l&NTULUI USER
i Lacrimi printre rânduri
I Din când în când, o
* citiitoare statornică a 
| ziarului nostru, dna. Ada 
» Irina Szocs din Simeria, 
I simte nevoia să ne scrie.
* să se destănuie, consi- 
| derându-ne prietenii 
J dumneaei buni. Ca ftl-

I totdeauna, am parcurs 
cu atenție rândurile în- 

j cărcate de emoție șl am 
| intuit lacrimile și starea 
• depresivă a celei care 
| după ce o vreme nu s-a

ȘI-A TÂLHĂRIT

PRIETENUL DE

PAHAR

Undeva prin apropie
rea localității Petrila e* 
xistă și restaurantul „Că
prioara". Ei bine, aici 
doi prieteni au poposit 
și... După ce au bău* o 
vreme au purces către 
rasă. Numai că, pe o 
stradă din apropierea lo
calului, Iliuță prin vio
lență îl deposedează pe 
Nicolae de banii pe care 
U mai avea. Și a fost 
vorba de 19 500 de lei. 
Tâlharul se numește I- 
liuță Marian Dudui, are 
22 de ani și se ocupă cu 
nimic. Prietenul și păgu
bitul se numește Nicolae 
Suciu. Are aceeași mese
rie. 

putut deplasa acum 
„mi-am revenit, pot să 
merg, mulțumesc lui 
Dumnezeu, insă nu pot 
merge la cumpărături, 
nu mai pot lucra în gră
dină".

în continuare dna Ada 
ne scrie că este o povară 
pentru soțul dumneaei 
și că se simte foarte 
singură. „Nu am pe cine 
trimite la primărie șl 
nici cine să umble pen

■ • 11'

S.C. „TRANS OZANA EXIM“ S.R.L. 
DEVA

cu sediul în Sântuhalm — Complex 
EUROVENUS, boxa 3
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ANUNȚA

IMPORTANTE REDUCERI DE PREȚURI 
la următoarele produse din import;

— Gresie; de la 92.000 lei/mp Ia 
lei/mp;

—- Faianță; de la 82.000 lei/mp ta 
leî'mp;

— Adeziv pentru gresie și faianță
75.000 lei sacul (de 25 kg) la 70.000 iei;

—- Lambriuri și pardoseli din brad, de ia;
42.500 lei la 36.000 lei/mp. : î

Prețurile includ TVA. (99170);!

de Ia

■■

■>

tru actele necesare pen- | 
tru a primi, ca orice • 
handicapat, ceea ce mi I 
se cuvine... Acum, la « 
nici 45 de ani. trăiesc | 
cu nădejdea că Cel de J 
Sus îmi va trimite o | 
femeie necăjită ca să J 
mă îngrijească. Frații | 
mei nu mă caută, nu au " 
timp pentru sora lor ■ 
săracă". I

Asigurându-ne de toată g 
sinceritatea gândurilor I 
exprimate, dna Szocs ne 2 
roagă să aprindem o Iu- | 
mânare, la biserică, și X 
pentru sănătatea citim- | 
neaei (ceea ce vom face). ! 
„Eu aprind acasă la i. I 
coana Mântuitorului Nos- î 
tru Iisus și a fecioarei | 
Maria" — încheie citi- • 
toarea noastră (E.S.) *

65.000:
:• 

«5.000;!

IRar oamenii ajunși spre 
finalul vieții, la o vârstă 
înaintată, cum sunt eu în 

al 80-lea an al ființării 
\ pământești, să nu ajungă 
l la concluzii de genul: „Ni- 
J mic nu mă mai poate 
{surprinde „sau" Totul e 

posibil în viața oameni
lor". Astfel de concluzii 
mă obsedează când gân
direa îmi este frământată 
de: Problema predării re- 

■ ligiei în școală. In înde
lungata și zbuciumata 

, mea viață, n.am în- 
l tâlnit decât un singur 

om care era frământat 
» de această problemă. Nu 
l era cadru didactic, ci 
» doar preot, călugăr fran- 
’ ciscan, cu care discutam 
| probleme religioase într-o 
1 cameră a închisorii din 
? Botoșani. Cum s-ar cu- 
1 veni oricărui prept, el 
ț era preocupat de viitorul 
I religiei și al bisericii sale. 
' Astfel, a ajuns la con- 
) cWzîa că: Lecțiile de re- 
Îligie trebuie să evolueze 

In paralel cu vârsta, căci 
spunea el: „Poți da co- 

) pilului aceeași încălță
minte? Normal o respinge, 
având mereu nevoie de 
o aha, de noi dimensi
uni".

Desigur că nu ridic pro
blema sperând că o și 
rezolv. Dar, consider că 
măcar deschid problema, 
care deși e foarte preți
oasă nu este asaltată. 
Relatez o stare de fapt, 
e -devărat reluată dintr-o 
schiță, deci cu anumite 
înflorituri și exagerări, 
da» incontestabil cu un 
sâmbure de adevăr, din 
care apare incontestabi
lul ateism al adolescen
ței, prelungit și în tine

rețe. Voi reproduce fidel 
pasagii din schița: „In 
ziua de cuminecătură", a 
celebrului profesor de 
filosofie Ion Petrovici, în 
același timp scriitor și 
prestigios filosof. Era în 
ultima clasă la liceul 
Gheorghe Lazăr din Bucu
rești. Autorul fiind năs
cut în 1882 înseamnă că 
acțiunea se petrecea în a- 
nui 1900.

începutul: „Mă găseam 
de lunj în infirmeria in
ternatului și acum era 
sâmbătă dimineața... Era 
cea dintâi săptămână a 
postului mare și, potrivit 
tradiției elevii trebuiau, 
să se gri'ească (adică îm
părtășească) fn prima du
minecă". S-a internat în 
infirmerie, ca să nu pos
tească. S*a învoit fn oraș, 
s-a ospătat Ia un bar 
automat, s-a îndreptat 
spre liceu, unde urma 
spovedania. „Am intrat 
în cancelarie. Era părin
tele de la Schitu Măgu- 
reanu... A slobozit un ro
pot de întrebări, la care 
tot dânsul răspunde în 
locul meu, fiindcă nu îmi 
da răraz să articulez nic, 
o silabă. Tancule, tată, ai 
părinți? Da. l-asculți? Da. 
Te-nchini seara și dimi
neața? Da. Ai postit săp
tămâna asta? Da... De 
data aceasta 11 opresc, 
hotărât sDunându-i pe un 
ton neted și tăios: N-am 
postit, am mâncat numai 
de dulce... Dumnezeu te 
iartă... Am îngenuncheat, 
m-am pomenit pe cap cu 
patrafirul și vreo două 
minute am ascultat o in
descifrabilă bombărteală 
din care n-am prins de
cât două expresit: „Ro-

Religia
bul tău Iancu. Amin".

De reținut că preotul a 
renunțat la toate normele 
canonice, deplin conști
ent că avea de a face cu 
necredincioși iremedia
bili. Era dureros că ele
vul pierduse credința, dar 
mai dureros era că preo 
tul fși nega profesia și 
menirea. Eroul își recu
noaște ateismul: „Seara

în școală
— București — fără da
tă). Dacă nu toată clasa 
se afla în acea stare de 
necredință, în orice caa, 
nu-i exclus ca majorita
tea să se fi aflat fn 
acea situație. Pozitivismul, 
materialismul șl evoluțio- 
rrismul secolului al 19-lea 
au determinat un nivel 
religios scăzut al intelec
tualității române Ia in-

IV. ATEISMUL ADOLESCENȚEI

am povestit colegilor în
tâmplarea, făcând un haz 
nebun de penitența care 
ni se dăduse și îmbră
țișând în același dispreț 
superior toate prescrip
țiile bisericii, din vârful 
unor convingeri atee, care 
alcătuiesc în general su
prema sinteză a învăță
mântului liceal".

Așadar, după opinia 
autorului, absolvenții li
ceului erau atei căci a 
doua zi, duminica, când 
urma împărtășania, s-au 

dus la biserică, dar: „Când 
ne-am dat seama că ser
viciul are să dureze și 
că e chestie de o oră, 
două, ne-am Înțeles din 
ochi și am tulit-o bini
șor afară". Și plecați au 
fost, urmând ore de des
fătare fn Cișmigiu. (Schița 
face parte din: „Amin
tirile unui băiat de fa
milie". Editura Adevărul

trarea sa în secolul 20. 
Situația nu poate fi mai 
bună acum, la sfârșit de 
secol 29 după o domina
ție tiranică a materialis
mului și ateismului de 45 
de ani.

Delimitându-ne la ni
velul școlar, se impune 
a recunoaște că, din 
punct de vedere religios, 
situația este dezastruoasă, 
datorită atât cauzei Isto
rice de excludere a re
ligiei din școală, cât și 
celei psihologice a decli
nului spiritului religios 
odată cu înaintarea in 
vârstă. Cauza istorică a 
fost înlăturată, învăță
mântul religios fiind li
ber în școală și în afară 
dar cauza psihologică a 
rămas într-o stare mai 
accentuată decât înainte. 
Atunci, elevul intra ori
cum cu o doză de cre

dință, cftt timp acum muiți

copii se prezintă total 
străini de viața religi
oasă. Față de această si
tuație, factorii instituțio
nali care asigură orele 
de religie, bisericile și 
inspectoratele școlare, tre
buie să fie preocupate nu 
numai de cine și ce se 
predă, ci mai presus de 
orice: cui și cum se predă.

Cine să predea s-a gă
sit ușor, fiind numeroși 
absolvenți de teologie. La 
fel și ce se predă, totul 
fiind cuprins în Biblie 
și în vechile manuale șco
lare. Nu se resimte preo
cuparea de a cunoaște 
gradul de religiozitate a 
copiilor, ca de asemenea 
cum se organizează lec
țiile pentru a fl eficiente.

Elevilor total lipsiți de 
spirit religios, datorită u- 
nor împrejurări vitrege, 
ca șl ateilor ce și-au pier
dut credința, se impune 
a fi pregătiți pentru lec
ții în ședințe speciale, la 
discuții libere, vizionări 
de filme, muzică religi
oasă, conferințe ale unor 
oratori talentați și tot 
ceea ce îi poate inspira 
și înclina spre acceptarea 
valorilor religioase. Lor 
să nu 11 se pretindă ni
mic, ci totul să li se o- 
fere spre spi apropia de 
credința religioasă.

Până acum, nu s_au 
întrevăzut atari acțiuni. 
Înainte de război, nici 
nu au fost copii cu totul 
străini de viața religioasă, 
exceptând țiganii. Cu 
toate acestea, rebuturile, 
atei autentici rezultați 
la finele învățământului 
religios au existat. Cui 
se datorează? Evident 
factorului psihologic. Res

pectiv creșterii spiritului 
critic și de independență 
concomitent cu vârsta, 
dar cel puțin In aceeași 
măsură, dacă nu mai 
mult, factorului pedago
gic, adică preoților și 
profesorilor de religie de 
toate gradele, care »-au 
mulțumit a susține pro
grama analitică, fără a 
se preocupa de efectul 
predicilor și lecțiilor a- 
supra discipolilor. Au e- 
xistat glasuri ce au se
sizat criza religioasă, după 
cum astăzi se constată că 
sunt seminariști și stu- 
denți teologi ce și-au 
pierdut credința prin a- 
tâtea cunoștințe neasimi
late. Aici e marea eroare, 
constând în: A preda cu. 
noștințe fără a transmite
credința.

Dacă profesorul are și 
transmite și credință^ dis
cipolul chiar dacă se rătă
cește sau pierde fti cre
dință, păstrează totuși 

■ respect credinței. Este 
evlavios și rămâne fn 
comunitatea credincio
șilor.

Profesorul ce face nu. 
•mai profesiune, trans
mite numai cunoștințe 
reci ce se pierd ușor. 
Profesorul ce face și 
misiune, transmite unde 
de credință ce pătrund,

- alimentează sentimen
tul religios, încât dis
cipolul nu-șl pierde ra
dical credința. O res
pectă chiar dacă nu o 
trăiește și astfel nu se 
va înstrăina niciodată 
de principiile vieții re
ligioase.

Prof. VICTOR ISAC

i
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• Vând mașină Dacia 
1310 Roșcani. nr. 114. Tel. 
631180 Caba.

• SC Prest Tmpex SRI.
Hunedoara vinde din stoc 
Sau pe comandă uși si 
ferestre. Tel. 714877, 
720601. (097829)

• Vând aoarta mrnt 2
camere confort 2, etaj 
HI. Tel. 218116. (097835)

• Vând Dacia 1310. 
1994, stare bună. preț 
negociabil, tel. 230440.

(097837)
• Vând dubită Mit

subishi L 30, Diesel, în.
matriculată. motor re
zervă. și grajd. Tel. 
642157. (8333)

• Vând casă comuna
Băcia, nr. 98, apă, gaz. 
Tel. 711955. (7426)

• Vând cățelușă Bo
xer si Lada Niva 4 x4. 
(Tel. 716465 (7425)

• Vând remorcă pe
două axe. sau schimb cu 
remorcă 1 ax. Tel. 718613.

(7424)
• Vând 2 chioșcuri a- 

luminiu, preț 4200, 2200 
mărci. Tel. 720438, 715223.

(7422)
• Vând casă, grădină,

Brad, Mesteacăn (peste 
■Criș), 20 milioane. Tel. 
650958. (6633)

• Vând Opel Ascona,
foarte • convenabil, infor
mații Brad, tel. G50476, 
după ora 16. (6634)

• Vând talon ARO 10,
informații familia Pop, 
eârnești, tel. 188. (5194)

• Vând în localitatea 
Dcnsuș — Hațeg curte, 
easă și grădină. 3500 mp.

(5195)
• Vând spațiu destinat 

Activității productive (car
mangerie, panificație etc.).

i (Informații tel. 232214/ 
E11443, după ora 17.

(8613)
• Spray contra ejacu

lării rapide, medicamente 
potentă, frigiditate, zahăr 
afrodisiac. 01—6376273.

I
i

(8544)
’ • — a «1^ a mh» 9

• Vindem cartofi 
sămânță Sânte 
cu certificat de 
tate. Informații 
214770.

1.1. 
cali-

tel. 
(79)«

• Vând mașină de gă
urit Bosch, teL 212876 
(după ora 16). (6371)

• Vând centrală ter
mică Valiant și boiler 

instant gaz, injector mo. 
-torină. Tel. 620748. (G380)

• Noul II Centrale 
termice Herman, ran
dament și siguranță 
maxime, Plata în 
rate. Distribuitor Im
perial Orăștie, 054/ 
642580. (8323)

• Vând casă mare, cu 
grădină și .brutărie în 
Ilia. Tel. 625350, 224013.

(8654)
• Vând 4,5 ha teren a-

rabil și plantație de 
pomi în Lunca de Mij
loc — Hațeg (lângă Râul 
Galbena). Tel. 058/751506, 
după ora 19. (99861)

• Vând apartament 3 
camere, zonă centrală.

i informații tel. 226300.
j (8646)

• Vând Dacia avariată,
țel. 620087. (8645)

• Vând apartament 4
Camere, ultracentral, de
comandat, complet reame- 
inajat, liber, 40 000 D.M. 
Tel. 212781. (6379)

• Vând spațiu comer
cial 45 mp plus teren 
aferent Sântămăria Orlea.

bi sosea nr 132. Infor
mații. zilnic ia magazin 
șl iei. 777285 Ora 20 -22,

<8644)
• Comercializez plane

tare recondiționate, exe
cutate profesional — ca
litate. garanție, economie 
cumpăr planetare uzate. 
Tel. 211307. (GRT)

• SC Prest Impex SRL 
Hunedoara vinde din stoc 
sau pe comandă ivi, fe
restre. Tei. 7148/7. 729691.

(7829)
• Vând Opel Kndstt.

Caravan 1.6 D. consum 
motorină. 5 1/100 km, 
stare perfectă, după ora 
20: Tel. 770115. (8583)

• Închiriez sau vând
garaj demontabil — 1000 
DM. Tel. 224810; (6381)

• Vând urgent apar
tament 2 camere Dacia, 
bl. 11. ap. 100. Tel. 628517.

(8666)
• Vând urgent Dacia

1310 — A.F. 1983 neîn
matriculată și 3 parcele 
teren intravilan pentru 
loc de casă în suprafață 
totală de 4800 mp. având 
cale de acces, gaz, cu-, 
rent, canalizare. Tel. 
671676. (8662)

• SC Maurice Prod. 
Com. SRI, Deva anunță 
depunerea documentației 
de mediu la APM Deva 
pentru un atelier de fa
bricat săpun rufe, cu 
sediul la Bălata' ferma 
nr. 8. Eventuale reclama- 
ții se vor adresa în ter
men de 15 zile de la 
publicarea anunțului.

(8641)
• Caut donator rinichi 

grupa A 2. Tnf.. tel 623744
(8638)

• Sucursala Minieră Brad
anunță intenția de auto
rizare din punct de ve
dere al protecției mediu
lui a instalației de afâ- 
nare. (6635)

■ închiriez apartament 
mobilat, 2 camere, ultra
central. Tel. 628654, după 
ora 16,00. (8640)

• Ofer de închiriat spa
țiu comercial ultracentral. 
Tel. 219320, între orele 
7—22. (8569)

• Societate comercială
închiriază bar și magazin 
alimentar, dotat. Tel. 
711955. (7420)

• Grupul Școlar Barza 
Crișcior organizează con
curs pentru ocuparea pos
turilor: contabil șef, și 
secretar, 1/2 normă, în 
data de 26 martie 1997. 
Informații la secretariatul 
unității. Tel. 656592.

(6636)
• SG Goralis SRL Ti-

mișunra, importator și 
distribuitor de produse 
alimentare de la 5 firme 
europene, angajează agent 
comercial pentru Muni
cipiul Deva. Condiții : 
experiență ca agent co
mercial, telefon la domi
ciliu în Municipiul 
Deva, autoturism propriu 
pentru deplasare rapidă, 
nu pentru transport marfă. 
Doritorii vor trimite un 
curriculum vitae pe adresa 
firmei, str. Ialomița, nr. 
2, Timișoara. (8647)

urgent: zidari? dulgheri, 
fierari betoniști. Infor
mații ia tel. 616795, între 
orele 7—15. (8618)

• Angajez barmani,
ospătari, bucătari cu ve
chime minimă 1 an în 
domeniu. Informații la 
Restaurantul Izvoru Ve
seliei Deva. (8643)

• Efectuez transport 
izotermă 5.5 tone și trans
port 1.5 tone. Prețul ne
gociabil. Tel. 218443.

(8634)
• Pierdut carnet arti

ficier nr. XHI/2277/22. 
VI. 1992 eliberat de 
TSTPM Deva pe numele 
Nagy Gavril. îl declar 
nul. (8631)

COMEMORĂRI
• Au trecut șase luni 

de lacrimi și tristețe de 
când ne-ai părăsit, lă_ 
sându’_;ne veșnic nemân- 
gâiați, adoratul nostru 
tată, socrii și bunic

Pit. adj. IOAN MORAll
Fiul Nicolae și familia. 

(097838)
DECESE

• Cu adâncă durere, 
soția Olga, copiii Că
lin, Mirela și nepoata 
Andreia anunță tre
cerea în neființă la 
numai 63 ani a dra
gului nostru 
ing. RAGEA OVIDIU 

Prin trecerea în ne
ființă a lăsat un gol 
imens în sânul faml- 

.liei. Funeraliile vor 
avea loc miercuri, ora 
13. Corpul neînsuflețit 
se află la Casa Mor
tuară. (8676)

• Colegii din Sucursala 
Județeană Deva a Băncii 
Naționale sunt alături de 
Hagea Mirela în greaua 
pierdere suferită prin de
cesul socrului

ing. HAGEA OVIDIU 
și transmit familiei îndo
liate sincere condoleanțe.

(6383)

Familiile Coman și Ma. 
teas sunt alături' de fa
milia Hagea Călin în 
greaua pierdere suferită 
prin decesul tatălui,

• Salariații Regiei A- 
utonoAie a Cuprului Deva 
aduc un ultim omagiu 
celui care a fost director 
mecano — energetic

Ing. BOGDAN GAVRILA
Sincere condoleanțe fa

miliei îndoliate. (6382)

• Mulțumim tuturor 
celor care au fost alături 
de noi, în momentele 
grele, la despărțirea de 
iubitul nostru

BARNA NICOLAE
Dumnezeu să-1 odih

nească în pace!
Soția Mioara și fiul 

Cristian. (097836)

• Sincere condo
leanțe familiei Fiii- 
mon Titus, în grelele 
momente ale despăr
țirii de mama dragă, 

MINERVA i lLIMON
Fie-i țărâna ușoară, 

Familiile V. Cojocaru 
și M. Tomescu.

(8653)

E ___ ............ .
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IIAGEA OVIDIU
Sincere condoleanțe.

(098670)

• Fiul dr. Florea 
Gheorghe, cu ncmăr 
ginită durere în su
flet, anunță trecerea 
în neființă a celei 
care a fost scumpa 
mamă

FLOREA 
ELISABETA 

Omenia, blândețea și 
dragostea pentru fa
milie nu pot fi ex
primate în cuvinte. 
Adio, neprețuita mea 
mamă!

înmormântarea va 
avea loc miercuri, 12 
martie ora 14, în sa
tul Nojag.

Dumnezeu s-o ierte! 
(8679)

• Familia Obrejan 
Partenie anunță cu 
nesfârșită durere pier
derea fulgerătoare a 
dragului nostru cus
cru,
ing. HAGEA OVIDIU 
Sincere condoleanțe 
familiei. Dumnezeu 
să-l odihnească.

(8676)

• Fiica Mărioara 
Armeanu împreună 
cu soțul anunță moar
tea celei care a fost 

FLOREA 
ELISABETA 

mamă și soacră de o 
bunătate nemărgi
nită. Nu te vom uita 
niciodată. Dumnezeu 
s-o ierte! (8678)
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• SG Cambio SRL
— Casa de schimb 
valutar, cu sediul în 
Cluj-Napoca, caută 
colaborare sau aso
ciere în orașul Deva 
pentru deschiderea 
unui punct de schimb 
valutar (3—4 mp) în 
zona ultracentrală. Vă 
rugăm să ne contac
tați la tel.: 064/
196391, 064/195183
Cluj. (8597)
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• Societate particulară 
de construcții angajează .

• în seara zilei de 
10 martie 1997 a în
cetat din viață dom
nul
ing. OVIDIU IIAGEA 
primar al municipiu
lui Deva în perioada 
1992—1996.

Consiliul Local, con
ducerea executivă a 
Primăriei, precum și 
foștii săi colaboratori 
își exprimă adâncul 
regret pentru această 
dispariție și transmit 
sincere condoleanțe 
familiei îndoliate.

Dumnezeu săjl o- 
dilinească în pace!

• Fiica Dora Șiș- 
larovețan împreună 
cu soțul, cu inimile 
pline de durere a- 
nunțăm moartea celei 
care a fost

FLOREA 
ELISARETA 

o mamă și soacră 
deosebită, iubitoare, 
blândă și de neegalat. 
A trăit mult, a trăit 
frumos și a închis 
ochii senină, lăsân.
du-ne nemângâiați 
pentru tot restul
vieții.

Să te odihnești în 
pace, draga noastră! 

(8677)

• Colectivul ziaru
lui „Cuvântul liber" 
Deva regretă moartea 
neașteptată a 
ing. OVIDIU IIAGEA 
fostul primar al mu
nicipiului Deva, un 
apropiat colaborator 
și prieten al cotidia
nului nostru. Dum- I 
nezeu să-l odihnească I 
în pacel I

• Am aflat cu conster
nare vestea încetării din 
viață a celui care a fost 
un militant de frunte al 
Partidului Național Ță
rănesc Creștin Democrat, 
fost Primar al Munici
piului Deva,

ing. OVIDIU IIAGEA
Asigurăm familia în

doliată de întreaga com
pasiune și îi transmitem 
sincere condoleanțe. Dum
nezeu să-1 odihnească în 
pace.

Președintele Organiza
ției Județene a P.D. Va- 
ieriu Butulescu. (OP)

• Nu putem ex
prima în cuvinte su
ferința pentru pier
derea bunicii noastre 

FLOREA
ELISABETA

Nu te vom uita 
niciodată! Luana, A- 
driana șl Lajcsi.

(8678)

• Familia dr. Flo
rea Dan își ia adio 
■de la cea care a fost 

FLOREA
ELISABETA 

bunica neprețuită pe 
care am iubit-o nes
pus. Nu te vom uita 
niciodată! Sâ-1 fie 
țărâna ușoară!

(8679)

• Suntem alături 
de familia ing. Fili- 
mon Tltus la dure
roasa despărțire de 
mama mult iubită

MINERVA FILIMON 
Dumnezeu s-o o- 

dlhnească. Familia
Rozalia șl Titus lo- 
neScu. (24)
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; Direcția Muncii și Protecției Sociale IIu- | 
| nedoara prin Oficiul Forțe de Muncă și Șo- ,
• maj Deva asigură consultanță de specialitate | 
| pentru persoanele care doresc să desfășoare »
• o activitate particulară prin liberă inițiativă i 
I sau să înființeze societăți comerciale. Se

I
i•I 
i i 
i
| repeta săptămânal în ziua de joi.
J Licitația va avea loc la sediul unității,
I tel. 770830.
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| rate menținându'se prețurile actuale până în 
j momentul ridicării produselor.
« Executăm lucrări de reparații instalații 
| sanitare și termoficare. Relații suplimentare se 
' pot obține la sediul societății sau la telefon 
■ 718645. Sediul societății este în Hunedoara, 
! strada Ștefan cel Mare, nr. 1 (în bloc cu 
| „TERMOREP“ S.A. Hunedoara).

I---------------------------------------
*
| EDITURA ȘI CASA DE COMERȚ „REGINA"
j S.R.L.

• 1 Desface prin DEPOZITUL EN-GROS
• „AROMA" DIN DEVA, STR. M. EMINESCU, 
I NR. 48 (localul fostei Fabrici de mobilă); • 
i Ulei la sticle de 0,5 și 1 litru • Făină albă
• • Griși • Zahăr 
I „Perla Harghitei" 
| sanitar • Băuturi 
« • Porumb pentru 
I sucuri la dozator.
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ANUNȚ

asi
gură și formularele necesare. Informații le 
puteți obține la Clubul Șomerilor Deva, str. 
M. Eminescu, nr. 2.

SPITALUL PACL1ȘA

Organizează în data de 28. 03. 1997 li
citație publică deschisă cu sțrigare pentru 
vânzare de mijloace fixe casate.

In caz de neadjudecarc licitația se va
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S.C. CONS TOMMY S.C.S. HUNEDOARA

Societatea noastră execută lucrări de hi- 
droizolație cu folie de aluminiu import O- 
landa la prețul de 40 000 lei/mp.

Executăm lucrări de construcții industri
ale și civile cu 
clientului.

Vindem din 
rele materiale

— bol țari 
1940 lei/buc.;

— bolțari 
1100 lei/buc.;

— cărămidă simplă 
x 60 — 420 lei/buc.;

— cărămidă colorată din zgură 
120 x 60 — 510 lei/buc.

Societatea primește comenzi pentru exe* 
cutarea de bolțari din zgură jcu plata în 2

materialul societății sau al

de 
din

producție proprie următoa- 
construcții:

i zgură 290 x 240 x 190

din zgura 290 x 120 x

din zgură 210

190 —

x 120

210 X
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i 
i *I w I
I

• Sare • Apă minerală
• Alcool rafinat • Spirt 

alcoolice diverse • Dulciuri 
Pop Corn • Arome pentru
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La unele produse prețurile sunt nemajo* | 
î rate. j

(98650) jInformații la tel. 212057.
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