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fill
Dl. Emil Șandru din Zam 

na scrie că în cuponul pensiei 
ce a primit-o în luna februarie 
este și o rubrică LASS și că i
s-a reținut o sumă de bani. 
Corespondentul ne întreabă

s-au reținut banii. încercăm 
să-i răspundem dlui Șandru 
și altor oameni ce au 
nelămuriri în această 
privință.

După cum s-a anunțat, 
1998 este anul implementării 
Legii Asigurărilor Sociale de 
Sănătate. Legea respectivă 
are menirea de a reforma 
domeniul asistenței medi
cale a populației României.

Ce înseamnă LASS
Ea asigură cadrul trecerii de 
la sistemul ce a existat până 
acum la unul modem, aplicat 
cu succes în occident. în 
principal, este vorba că 
fiecare cetățean poate să-și 
aleagă doctorul la care vrea 
să meargă atunci când are 

nevoie. Acesta este numit 
"medicul de familie”. LASS 
stabilește'că fiecare trebuie 
să se înscrie pe lista unui 
medic generalist până la data 
de 3 aprilie a.c.

în vederea bunei desfășurări 
a asistenței medicale a 

populației, fiecărui salariat, 
indiferent unde lucrează, I se 
reține 5 la sută, dar nu din salariu, 
ci din impozitul asupra acestuia, 
în ce-i privește pe pensionari, 
acestora li se reține 4 la sută din 
pensie, dar nu li se ia propriu- 
zis din suma ce li se cuvine, ci 
pensiile au fost majorate cu 4 la 
sută. Deci credem că ați înțeles 
ce este cu acel LASS. Banii ce 
se adună nu sunt livrați la 

bugetul centralizat al statului, 
ci la bugetul asigurărilor sociale 
de sănătate. Alegerea medi
cului de familie - prima etapă a 
implementării Legii Asigurărilor 
Sociale de Sănătate - va fi 
urmată și de alte acte cum este 
înființarea caselor de sănătate, 
eliberarea carnetelor de 
sănătate pentru fiecare 
cetățean ș.a.(Tr. B.)
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extrema urgența
Inutil să mai vorbim 

despre importanța bugetului 
pentru viața economico- 
socială a unei țări. Nici o 
verigă, din nici un domeniu, 
nu poate funcționa fără bani, 
adică fără buget. Iar 
România, iată, după aproape 
două luni și jumătate din an, 
nu are buget. Politicieni și 
demnitari care se vâjâie des 
prin strălnătățuri spun chiar 
că țărișoara noastră este 
singura din zona Central-Est- 
Europeană care încă nu și-a 
adoptat bugetul pe 1998. Ar 
fi fost o încălcare a tradiției 
din cei opt ani post- 
decembriști de a-și fi stabilit 
și votat bugetul conform 
Constituției, înainte de 
începutul anului în curs.

Și poate nici nu-l va 
adopta curând. Proiectul lui 

s-a născut și așa greu, iar 
parcursul până în Parlament 
traversează hățișuri de 
neimaginat. în timp ce primul 
ministru îi recunoaște 
structura de austeritate, dar 
îl consideră bun, unii foști 
miniștri îl caracterizează ca 
un buget de supraviețuire, alții 
îl acuză construcția greșită, 
iar destul - din coaliție și din 
opoziție - s-au exprimat pub
lic că nu-l vor vota. în această 
democrație tipic româ
nească, dominată de orgolii 
și măcinată de interese 
meschine, nimic nu mai 
surprinde.

De luni bune, poate trei, 
poate cinci, criza politică și 
economică ia amploare cu 
fiecare zi, guvernul se tot 
înnoiește, politicienii se tot 
ceartă - iar posibilitățile s-au 

perfecționat, prin tehnica 
nouă purtată în buzunar -, 
reforma stagnează, deși se 
mai vinde câte o fabrică, spre 
disperarea opoziției... con
structive, iar bugetul nu mai 
ajunge la destinație. în ultima 
vreme, el a fost dezbătut șl 
ajustat în mai multe ședințe 
ale Executivului, premierul a 
promis șl a amânat în mod 
repetat discutarea Iul cu 
experții și politicienii atât din 
coaliție, cât și din opoziție, dar 
iată că timpul trece și nimeni 
nu știe încă pe ce bani va 
conta în acest an. între timp, 
acuzele la adresa Guvernului 
- chiar dacă are acum câțiva 
tehnocrați de unanimă 
recunoaștere - și mai ales la 
adresa primului ministru Vic
tor Ciorbea se intensifică, 
generând derută și neîn

credere și în țară șl în 
străinătate.

Fostul ministru al 
finanțelor în Guvernul 
Văcăroiu, Florin Geor
gescu, i-a descoperit 
bugetului pe 1998 multe 
puncte slabe și a declarat 
că PDSR nu-l va vota în 
această formă, deși este 
conștient că lipsa buge
tului va afunca România în 
blocaj financiar. La rândul 
lor, liderii PD, în frunte cu 
președintele Petre Roman, 
reiterează cu fiecare 
ocazie că nu vor vota 
bugetul decât dacă va fi 
prezentat de un alt prim- 
ministru și nu de Victor 
Ciorbea. Alți reprezentanți

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 8)

I Partidul România Mare 
speră ca ulciorul să 

crape cât mai repede
Conferința de presă 

organizată vinerea trecută la 
Deva de către Filiala județeană 
a Partidului România Mare s-a 
limitat - aproape exclusiv - la 
discursul dlui llie Neacșu, 
deputat PRM de Hunedoara, 
care a făcut un aspru rechizitoriu 
la adresa actualelor formațiuni, 
politice aflate la putere, Guver
nului condus de dl. Victor 
Ciorbea și președinției. Vor
bitorul a subliniat cu putere și 
duritate - în spiritul tonului folosit 
de Partidul România Mare - că 
acordurile cu F.M.I. și B.M. sunt 
înrobitoare pentru România, 
deoarece cele două organisme 
financiare internaționale nu au 
dus la nimic bun acolo unde au 
intervenit, ' ci numai la 
înrăutățirea condițiilor de viață 
în țările respective. Supunerea 
guvernului actual cerințelor 
drastice ale celor două instituții 
dovedește incapacitatea celor 
aflați la putere, care vor să facă 
din țara noastră sluga altora, 
plecată, supusă în fața străinilor. 
Prin aceasta Guvernul Ciorbea 
aplică o politică de genocid. De 
altfel, PRM va scoate o Carte 
Neagră pe această temă în care 
va demasca politica de tip 
fanariot a guvernului.

Progresul pe linia demo
crației, restructurării și privatizării 
trebuie să se bazeze, în cea mai 
mare măsură, pe forțele țării, 
care au puterea - așa cum relevă 
istoria acestui pământ - să 
treacă peste necazuri și să ridice 
iarăși fruntea la lumină.

Partidul România Mare a 
realizat o alianță cu PUNR - 

aripa Funar și cele două 
formații au intenția să 
fuzioneze în perioada urmă
toare. Se poartă discuții 
pentru atragerea la alianță a 
Partidului Socialist al Muncii, 
Partidului Automobiliștilor, 
Partidului Chiriașilor ș.a. 
realizându-se forța ce poate 
duce la Renașterea 
României.

Subliniind greșelile grave 
ale celor aflați la putere, dl llie 
Neacșu a arătat că scumpirea 
drastică a prețului la 
combustibili, ca și închirierea 
sau vânzarea pe nimic a 
capacităților industriale și 
agricole provoacă o profundă 
nemulțumire, ba chiar mânie 
în sufletele milioanelor de 
români și nu va trece multă 
vreme până aceștia vor ieși 
în stradă spre a-și impune cu 
forța voința. Din această 
pricină vorbitorul a apreciat că 
nu va trece mult până ulciorul 
va crăpa, P.R.M. dorindu-și 
acest lucru cât mai repede. A 
surprins ideea că PRM și 
PUNR, aliate, vorînregistra un 
succes electoral răsunător în 
Ardeal. Treaba aceasta 
depinde de programele cu 
care vor veni și de temperarea 
tonului politicienilor care, în 
multe cazuri, îi irită pe 
ardeleni și nu numai pe ei.

Traian BONDOR

r I\lu se stă chiar cu mâinile încrucișate
Până la votarea de către 

Parlament a Legii bugetului pe anul 
în curs, consiliile locale ale 
unităților administrativ-teritoriale 
pot să cheltuiască în folosul 
localităților și pentru asigurarea 
funcționalității administrației de 
stat 8,3 la sută din bugetul anului 
expirat, în fiecare lună; dacă au 
din ce cheltui, adică dacă bugetul 
local a fost alimentat cu fonduri în 
fiecare dintre lunile de așteptare 
în această proporție.

Totuși, o șesime din anul 1998 
s-a scurs iar cei care au stat în 
aceste două luni cu mâinile 

^încrucișate vor recupera greu în

fără a avea în vedere un criteriu 
anume.

lată ce ne spunea primarul 
Simeriei, domnul loan Rovinaru:

celelalte zece care au mai rămas. 
Căci bazat pe exercițiul financiar 
al anului expirat, fiecare consiliu 
local și-a fixat reperele de atins

în acest an, multe dintre acestea 
însemnând acțiuni în continuare.

Am sondat zilele trecute trei 
consilii locale, pornind de la 
întrebarea “ ce ați făcut în 
așteptarea bugetului?” Ne-au 
bucurat răspunsurile cu atât mai 
mult cu cât interlocutorii i-am luat

- în limita banilor pe care i-am 
avut și i-am putut cheltui potrivit 
legii, dar contând și pe înțelegerea 
de a ne păsui la plată a unor 
instituții sau agenți economici cu 
care colaborăm, am continuat 
reabilitarea carosabilului unor 
străzi. Avem planul urbanistic de

detaliu pentru construirea a 8 
blocuri de locuințe sociale. Unul 
dintre ele avem intenția să-l 
realizăm anul acesta și am 
ȘPțjpnat pentru obținerea 
avizelor necesare și a 
documentației tehnice.

- Contați pe posibilitățile 
bugetare ale orașului în 
realizarea acestui program 
de locuințe sociale?

- Avem în vedere și unele 
surse externe despre care, 
deocamdată, nu detaliez.

_________ ion CiOCLEi 

(Continuare în pag. 8)

în alergările noastre zilnice chioșcurile cu Hot-Dog ne 
ajută să... luăm masa în oraș.

Foto: Eduard CHiROiU

FLASH
* 48 de parafe la o 
primărie?!
Să vezi și să nu crezi! Un 

primar de comună purta în 
“diplomatul” său 48 de ștampile, 
mai bine zis parafe necesare 
instituției pe care o conduce. 
Tocmai le ridicase de la județ! 
Valoarea ștampilelor -1,5 milioane 
de lei. Ștampile rotunde, pătrate, 
dreptunghiulare, romboidale, 
pentru parafare și completare, 
strict secret, strict autentic etc. Mai 
mari, mai mici. O întreagă dotare 
pentru o administrație de comună.

De abia, acum, am înțeles ce 
înseamnă pentru omul de rând să 
se descurce printre meandrele 

r

Cum poli cumpăra foarte ieftin un televizor SONY? Pag. 7

birocrației când are nevoie să 
obțină o adeverință, o aprobare, o 
parafare de documente. Și tot 
acum am înțeles ce afacere este 
în ziua de azi să ai o firmă care 
fabrică ... ștampile! Și mai ales să 
fii agreat pentru o asfel de 
comandă! (M.B.)

❖ Să fie intr-un ceas 
bun!
Primăria comunei Buceș 

anunță că marea sărbătoare 
“întâlnirea moților cu istoria” de la 
Dupăpiatră va avea loc în prima 
duminică a lunii iulie '98, deci, în 
ziua de 5.

Conform tradiției, Prefectura și 
Consiliul județean Hunedoara- 
Deva - principalii organizatori - 
speră să fie la mare înălțime în 
privința ajutorului ce-l vor da.

De altfel, pregătirea acestei 
acțiuni a început încă de la 1 
februarei a.c. - așa cum ne 
spune dl profesor Viorel Vulturar 
- primarul comunei Buceș. (M.B).

->Din lumea basmelor
O poartă largă spre lumea 

marilor basme ale omenirii a fost 
deschisă de “Poveștile bunicii”, 
noua colecție de carte pentru 
copii lansată recent de Editura 
Bibliofor. Versurile plăcute, 
ilustrația color, prețul relativ mic 
(1900 lei o carte) îndeamnă la 
procurarea cărților din prezenta 
colecție.(M.B.)

FLASH

Emil 
în

Președintele 
Constantinescu, 
Olanda.

La sfârșitul săptămânii 
trecute, șeful statului român, 
dl Emil Constantinescu, 
însoțit de o numeroasă echipă 
de miniștri și oameni de 
afaceri, a efectuat o vizită în 
Olanda. Președintele Româ
niei s-a întâlnit cu regina 
Beatrix, cu primul ministru 
Wim Kok, cu parlamentari și 
personalități ale vieții 
politice, economice și publice 
din regatul Olandei.

Scandalul medica
mentelor compensate;

Presa centrală a reliefat o 
gravă stare de fapt generată 
de falsul produs în lista 
medicamentelor compensate 
pe traseul Guvern

Ministerul Sănătății - Moni
torul Oficial. Astfel, hotă
rârea Guvernului, care 
cuprindea un număr de 209 
medicamente compensate, a 
fost “umflată” la 390, dar 
nimeni nu știe cine a comis 
“eroarea”. Fapta se află în 
cercetarea organelor abilitate.

^S-a născut Fede
rația Liberală.«.

In ziua de 6 martie a.c. a fost 
semnat protocolul de constituire 
a Federației Liberale: Noua 
grupare politică are în 
componență, deocamdată, 
Partidul Liberal - condus de 
Niculae Cerveni și Partidul 
Național Liberal (Câmpeanu) - 
al cărui președinte este Radu

Câmpeanu. După cum se 
stipulează în protocol, 
Federația Liberală rămâne 
deschisă tuturor formațiunilor 
liberale sau de gândire 
liberală^

'b întrevedere 
PNȚCD - PD, în taină.

Liderii PNȚCD și PD s- 
au întâlnit Ia sfârșitul 
săptămânii trecute într-un 
loc tainic, ferit de ...nasul 
presei. Tema discuțiilor: 
viața coaliției, diferendele 
apărute între cele două 
partide. Nu s-au dat publi
cității rezultatele între
vederii. Se pare că n-au fost 
foarte...amiabile.



Cuvântul liber 10 MARTIE 1998

Filiala de Transport și 
Distribuție a Energiei 

Electrice - Deva 
bcoatc la vânzare prin licitație publică, 

deschisa cu Strlgar*g|||»;  
mijloace fixe disponibile precum șl 

păiți componente ale unor mfyloace fhe.

r afkotbbbă si.a.. xi
| ................. ....... IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII............................. |

Asigură orice cantități de îngrășăminte cu plata prin instrumentele de | 
! decontare cunoscute și prin cupoane agricole.
> Prețul îngrășămintelor este cuprins între 75.000 lei și 105.000 lei/sac, în I 
| funcție de sortiment și conținut de substanță activă. |
I De asemenea, livrează întreaga gamă de pesticide, fără adaos comercial. | 
! din producția OLTCHIM - Rm. Vâlcea, fiind distribuitor al acesteia.
' Livrarea se face la prezentare, având stoc asigurat, en gros și en detail.
| Pentru această acțiune căutăm distribuitori și remizieri djn județ.
I Informații la sediul S.C. APROTERRA S.A. Simeria,
l telefoane: 054/260424,260966. »

Lista aprobată este afișată la sediul filialei 
din Deva, str. G. Enescu, nr. 39.

Licitația va avea loc la sediul filialei in data 
de 25 martie 1998, ora 11.

Mijloacele fixe scoase la vânzare pot fi văzute 
la filială (baza Gojdu) unde pot fi consultate și 
alte date tehnico-economice.

Taxa de garanție este 10% din prețul de 
pornire al bunului solicitat a fi cumpărat, iar 
taxa de participare este de 1000 lei, taxe ce se 
vor achita la casieria filialei până în ziua 
licitației.

în cazul neatțjudecării, licitația se va repeta 
în datele de 7 și 14 aprilie 1998.

Relații suplimentare la telefon: 213685.

Societatea Comercială 
CIER/HISARA S..A..

Cu sediul în Geoagiu Băi, str. Vilelor, nr. 7, 
jud. Hunedoara

Organizează licitație publică deschisă cu oferte închise în plicuri 
sigilate, conform Ordonanței de Urgență nr. 88/1997 și HG 55/1998, cu 
modificările și completările ulterioare, pentru utilizarea în sistem leasing 
cu clauză irevocabilă de vânzare pentru următorul activ:

Denumirea activului Obiectul de 
activitate

Adresa activului Prețul de pornire

Vila nr. 10 AIDA cazare str. Vilelor, nr. 10 
Geoagiu Băi

283.250.000 iei

[ GRAVARE COMPUTERIZATĂ
3 Plachete indicatoare, direcționare 
O Sigle (de firmă, avocat, notar etc) 
3 Numere de inventar, de cameră
3 Panouri de afișaj
3 Litere volumetrice
Executate în cel mai scurt timp 

și la prețuri promoționale
, Tel./Fax 054-233266

Oferta extraordinara!
3 ÎMBRĂCĂMINTE SORTATĂ - pe sezon, de 

calitate excepțională, garantată
-ambalată în saci de 25 kg, cu conținut 

mixt;
- prețuri de introducere pe piață: numai 

14.000 lei/kg
3 ÎMBRĂCĂMINTE NESORTATĂ - din colec

tare originală la prețul extraordinar de 10.500 
lei/kg

în funcție de cantitatea cumpărată se acordă 
reduceri de până la 10%.

Informații: Cluj-Napoca, str. luliu Maniu,
nr. 6, tel: 064/193493; 018/623482

Orar depozit:
Zilnic: 8-18 
Sâmbătă: 8-14

Marți
10 martie

k TVO
6.00 România: ora 6 fix!

8.30 Desene animate (r) 9.00 
TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Ultimele știri (s/r) 14.10 
Cristal (s/r) 15.00 învingătorul 
- Em. pentru persoane cu 
handicap 16.00 Emisiune în 
limba maghiară 17.10 Sailor 
Moon (d.a) 17.35 Casă de 
piatră (s, ep. 95) 19.00 Sun
set Beach (s, ep. 168) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ed. 
specială, sport 21.15 Luna 
(dramă Italia 1979) 23.40 
Jurnalul de noapte

TVR 2
6.30 fVM. Telematinal 8.00

Degețica (d.a./r) 9.00
Baywatch (r) 9.55 Scena 
politică (r) 10.30 Vizitatorul (s/ 
r) 11.30 Sporturi extreme (r) 
12.00 Sunset Beach (s/r) 

vorbă săț-i mai spun! (r)
13.30 Arhive românești (r) 
14.00 Cuvântul și gândirea 
iudaică (rep.) 15.10 Limbi 
străine: Franceză 15.35 
Degețica (d.a) 16.00 Micaela 
(s, ep. 252) 16.50 Cristal (s, 
ep. 233) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 
18.00 Hei-Rup! Hei-Rapl (cs)
20.10 Ultimele știri (s, ep. 9)
23.15 Pelerinaje: Tinerețea 
Vienei creștine

S owiWB
6.30 Dragoste cu năbădăi 

(s) 7.00 Dimineața devreme
10.10 Omul cu o mie de fețe 
(s/r) 11.00 Noi suntem îngeri: 
In sfârșit, plecăm (f/r) 12.40 
Rățoiul Huey (d.a),13.10 O 
iubire de neuitat (s, ep. 87) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 
Mileniul III (r) 15.20 Rățoiul 
Huey (d.a) 16.00 Onyx - 
culorile muzicii 18.00 Cafea 
cu parfum de femeie (s) 
19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Un erou 
obișnuit (dramă ltalia’96)
21.30 Știri 21.40 Legea lui

Termenul contractului este de 3-5 ani.
La prețul de adjudecare se adaugă TVA-ul, suportat de către 

cumpărător.
Licitația va avea loc pe data de 01 aprilie 1998, ora 8,00, la sediul S.C. 

GERM1SARA S.A. Geoagiu Băi.
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua 

ședință a licitației pe data de 8 aprilie 1998.
Dosarele de prezentare a activelor pot fi procurate, contra cost 

(100.000), zilnic de la sediul societății comerciale, între orele 10,00 - 
16,00.

Alte relații privind activele ce urmează a fi licitate se pot obține de la 
directorul societății, dl prof. Pintea Ioan, tel: 054/648124. Activul poate 
fi vizitat zilnic între orele 9-16.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul 
societății până în data de 31 martie 1998, ora 16,00, documentele 
prevăzute de legislația în vigoare.

Participanții la licitație vor depune la casieria societății sau în contul 
nr. 251101102229000134006, deschis la Banc Post Geoagiu Băi, taxa de 
participare de 1.000.000 lei și vor face, în momentul participării la 
licitație, dovada consemnării la dispoziția societății comerciale 
organizatoare a garanției de 3% din prețul de pornire a licitației.

Valoarea terenului aferent activului nu este inclusă în prețul de pornire 
a licitației, urmând ca acesta să fie vândut cumpărătorului activului 
conform prevederilor legale în vigoare.

Orice modificare intervenită în anunț înainte cu 5 zile de data 
desfășurării licitației va fi anunțată.

Burke (s.p., ep. 26) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții 
Talkshow de Marius Tucă

PRO IV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.15 Tânăr șl 
neliniștit (s/r) 10.00 Vărul din 
străinătate (s/r) 10.30
M.A.S.H. (s)11.00 Colivia 
nebunilor II (f/r) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Audiența 
națională (r)14.30 Nemu
ritorul (s/r) 15.15 Maria (s)
16.15 Marimar (s^ 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Tfinăr și 
neliniștit (s) 18.OQ Vărqj din 
străinătate (s) 18.2b Știrile 
PRO TV 18.30 Riști $1 câștigil 
(cs) 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Chicago Hope (s, ep. 
4) 21.15 De partea legii (s, ep. 
22) 22.05 Știrile PRO TV
22.15 Seinfeld (s, ep. 53)
22.45 Știrile PRO TV. Prima 
pagină 23.15 Profesiunea 
mea, cultura 0.45 Ne
muritorul (s, ep. 96) 1.45 Who 
Killed Buddy Blue (f.er)

Orrjmaiv
6.30 La prima oră (mag.) 

9.00 Frecvența radio 74,5 (s/ 
r) 10.00 Meșterul casei (s/r)
10.30 Prietenul nostru Jake 
(s/r) 11.00 Celebri și bogați (s/ 
r) 12.00 Starea de veghe 
(talkshow/r) 13.30 Lexic (cs/ 
r) 14.00 Xuxa (emisiune 
pentru copii) 14.30 Rocky și 1 
Bullwinckle (d.a) 15.00 
Pretutindeni cu tine (s, ep. 59) 
16.00 Frecvența radio 74,5 
(s) 17.00 Prietenul nostru 
Jake (s) 17.30 Celebri șl 
bogați (s, ep. 59) 19.00 Știri
19.30 Meșterul casei (s, ep. 
59) 20.00 Rivalii (do) 21.00 
Viață de erou (f. biogr. SUA 
198Ș, P- I) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow)

... ACASĂ ^ITENĂl-DEVA
11.00 Antonella (s/r) 11.45 

Marielena (s/r) 13.30 Dragoste 
și putere (s/r) 14.15 Cine
mateca de acasă: Prihciplul 
dominoului (thriller Anglia/SUA 
’77) 17.00 Antonella (s, ep. 33)

18.00 Marielena (s, 2 ep.)'
19.30 Casper (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 
Războiul conjugal (s) 21.45 
Nimic personal (s, ep. 27)
22.45 Cinemateca de 
acasă: Povestea unui polițist 
(f.p. Franța/ltalia 1975)

pMjv - deva
06.10-06.30 Desene ani

mate 06.00-06.45 Program 
comercial PRO TV Deva 
06.45-07.00 Știri locale (r) 
10.00-10.30 Program 
comercial 18.00-18.05 Știri 
pe scurt 18.05-18.25 
„Vorbiți aici!” - realizator 
Alin Bena 22.05-22.15 Știri 
locale

10.00-10.15 Știri locale 
(r) 10.15-11.00 Sportul 
hunedorean (r) 17.30-
17.45 Program folcloric 
17.45-18.00 Știri locale 
21.30-21.45 Știri locale(r)

mtsew
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O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Surprize, atmosferă plă
cută în familie, dar nu puteți 
amâna întâlnirea cu 
persoana Iubită. Ați putea 
să o invitați acasa și să-i 
faceți cunoștință cu părinții.

O TAUR 
(21.IV - 21.V)

Tranzacțiile financiare 
sunt azi favorabile. Ați putea 
semna noi contracte. 
Partenerul de viață vă aduce 
la cunoștință ceva inte
resant.

3 GEMENI 
(22.V - 22.VI)

Vă faceți greu de înțeles 
pentru câ dați dovadă de 
nerăbdare. Discuții cu 
partenerii de afaceri despre 
situația generală a firmei; 
nu-i insă momentul să le 
cereți socoteală pentru 
nimic.

3 RAC I
(23.VI - 23.VII)

Relația cu persoana iubită 
nu evoluează conform do
rinței dv, dar nu este cazul 
să faceți vreo schimbare 
sau să deschideți discuția, 
în familie - o realizare.

Z LEU
(24.VII - 23.VIII)

Sunteți neatent și riscați 
să faceți gafe. Este posibil 
ca acest lucru să creeze 
discuții cu părinții.

3 FECIOARĂ 
(24.VIII - 22.IX)

Doriți să faceți multe, dar 
cum timpul va presează 
înclinați să fiți superficial. 
Un prieten vă este alături și 
vă ajută. încercați să nu vă 
vărsați nervii pe el căci veți 
mai avea nevoie de ajutor.

O BALANȚĂ 
(23.IX - 23.X)

Un prieten poate avea 
probleme cu banii și ar fi 
cazul să-l ajutați. Sunteți mai 
romantic decât de obicei, 
așa că rezervați câteva ore 
și persoanei iubite.

O SCORPION
(24.X - 21.XI)

Atitudinea dv inconstantă 
trezește semne de între- | 
bare colegilor și prietenilor. ! 
Incapacitatea de manifes
tare vă determină reacții 
ciudate. Un prieten indul
gent vă va lua apărarea.

3 SĂGETĂTOR
(22.XI - 20.XII)

Inspirația și inventivitatea 
vă pot aduce realizări în plan 
profesional. Șanse de a i 
câștiga bani din activități 
comerciale șl artistice. S-ar 
putea să vi se ofere un 
contract pe termen lung.

3 CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)
Posibile neînțelegeri cu 

cel apropiați, dar se vor 
atenua repede. Ideile vă 
sunt împrăștiate și nu 
reușiți să vă susțineți 
opiniile.

3 VĂRSĂTOR 
(20.1 ■ 18.11)

Atenția dv se con
centrează spre serviciu, 
unde apar noi colegi. 
Afectiv, vă simțiți blocat, 
ceea ce vă face să evitați 
întâlnirea cu persoana 
iubită. Riscul unei indigestii.

O PEȘTI 
(19.11 - 20. III)

Nu vă prea entuziasmează 
călătoria pe care sunteți 
nevoit s-o faceți. Dar, la 
destinație, veți semna un 
contract avantajos. Relațiile 
cu șefii se vor îmbunătăți.
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Rezultatele etapei:
Sportul Stud. - Foresta 
Fălticeni 2-2; Farul C-ța - 
Univ. Craiova 2-1; Petrolul - 
Rapid 1 -1; Jiul - Oțelul Galați 
0-2; Steaua - FC Național 2- 
4; “U” Cluj-CSM Reșița 3-1; 
Gloria Bistrița - FCM Bacău 
3-1; Ceahlăul P.N. - FC Argeș 
2-0; CF Chindia Târgoviște - 
Dinamo 1-0.

Etapa viitoare
(miercuri.11 martie): 
CSM Reșița - Steaua; FC 
Național - Jiul; Oțelul - 
Ceahlăul; FCM Bacău - “U” 
Cluj; U. Craiova - Sportul; 
Foresta - Gloria; Rapid - 
Farul; Dinamo - Petrolul; FC 
Argeș - CF Chindia.

CLASAMENTUL DIVIZIA A
1. STEAUA 22 16 3 3 54-27 51
2. RAPID 22 15 4 3 44-16 49
3. OȚELUL GALAȚI 22 15 1 6 41-15 46
4. FC NAȚIONAL 22 13 4 5 35-21 43
5. FC ARGEȘ 22 11 3 8 28-26 36
6. CSM REȘIȚA 22 11 3 8 35-35 36
7. DINAMO 22 11 2 9 38-30 35
8. CEAHLĂUL P.N. 22 10 4 8 29-24 34
9. UNIV. CRAIOVA 22 10 2 10 42-31 32
10. “U” CLUJ 22 8 4 10 26-22 28
11. FC PETROLUL 22 8 4 10 27-28 28
12. FARUL C-ȚA 22 8 4 10 23-34 28
13. GLORIA BISTRIȚA 22 8 3 11 35-37 27
14. CF CHINDIA 22 6 5 11 23-46 23
15. FORESTA FĂLT. 22 5 7 10 18-27 22
16. FCM BACĂU 22 5 6 11 19-28 21
17. SPORTUL STUD. 22 5 3 14 25-37 18
18. JIUL PETROȘANI 22 2 0 20 14-72 6

Jale mare în Ghencea
□ Surpriza etapei în Ghencea: 

Steaua învinsă cu 4-2 de FC 
Național. DRapid n-a izbutit decât 
un egal la Ploiești. □Victorie 
previzibilă în deplasare a Oțelului 
la Petroșani. □ Foresta a mai 
demolat o cărămidă la Sportul 
Studențesc. □Dinamo a clacat la 
Târgoviște.

Steaua apune? După partida 
slabă cu Ceahlăul Piatra Neamț de 
miercurea trecută (restanță din 
etapa a 19-a), militarii au jucat și 
mai neconcludent în fața unei 
echipe excelent condusă de Florin 
Marin - FC Național și a pierdut cu 
4-2, chiar în Ghencea, unde de 
câtva timp, steliștii pierd cu destulă

ușurință. Greu învjnși în deplasare, 
militarii au început să bea din cupa 
amară a înfrângerii acolo unde era 
de neînvins Steaua... când 
strălucea. Să fie clar: nu 
insatisfacția insuccesului doare pe 
Steaua și suporterii ei cât jocul 
lipsit de frumusețe, eficacitate, 
putere de luptă. Adică, ceea ce 
formația omogenă, cu un desen 
tehnic-tactic bine pregătit, FC 
Național le-a oferit din plin 
militarilor rigizi în apărarea "în 
linie", inventivi în atac "găurind” nu 
mai puțin de 4 ori poarta lui Ritli. 
Meciul a fost, dacă vrem să 
reținem, încă o lecție a lui Florin 
Marin dată Stelei încă de când era

la Ceahlăul.
Nici Rapid nu a convins la 

Ploiești că ar fi un posibil lider al 
acestui campionat. Joc șters, 
fără vlagă, trăit prin câteva 
străluciri ale mai experi
mentalilor Lupu și Iftodi, dar cu 
multe greșeli ale unor tineri în 
care Lucescu și-a pus speranțe 
într-un joc e drept dificil pentru 
rapidiști de mulți ani (la Ploiești) 
- Pancu, Marinescu. în rest, de 
semnalat victoria Farului în fața 
Universității Craiova, înfrân
gerea dinamoviștilor la Târ
goviște după un joc mediocru, 
fotbaliștilor din Bacău la Bistrița.

Și iată că nu se sting bine 
ecourile etapei a 22-a și mâine 
vine prima "intermediară”, cu 
Rapid - Farul, CSM Reșița - 
Steaua, Dinamo - Petrolul. Și ce 
o mai fi că nu se știe de unde 
sare iepurele.

O DIVIZIA B2
în ciuda dominării și a 

ocaziilor avute, devenii au 
obținut doar o remiză» 

VEGA DEVA - MINERUL
MOTRU 1-1

Cu toate că au avut de 
înfruntat un timp rece și costul 
unui bilet cam piperat, câteva 
sute de spectatori au ținut să 
fie prezenți la meciul Vega - 
Minerul Motru ce se anunța a 
fi disputat, devenii având 
nevoie de cele trei puncte, ca 
de oxigen. Din primele minute 

! ale partidei ne-am dat seama 
. că devenii vor primi o replică 
puternică din partea oaspeților 
ce s-au așezat bine în teren și 
ceea ce a dat de furcă 

gazdelor, au exercitat un

marcaj draconic, “om la om" ce 
a pus în dificultate atât 
capacitatea de construcție a 
jocului cât și acțiunile de atac. 
Așa se face că fotbaliștii de la 
Vega, după o bună ocazie a 
lui Luca în min. 6, întârzie 
totuși fazele fierbinți în careul 
advers și în plus, cei care 
creează panică la poarta lui 
Rahoveanu, sunt oaspeții în 
min. 12 când Gh. Petre 
execută cu putere o lovitură 
liberă de la 25 de metri, 
Rahoveanu respinge balonul

în față și Zînța reia fulgerător 
de la 4 metri (puțin lateral) în 
bară! Devenii ripostează și în 
minutele 13, 15, 20, 22, 35 și 
37 Rădos, D. Gabriel, Naniu, 
Popa, Fartușnic au ajuns în 
situații bune, dar rămase fără 
rezultat pe tabela de marcaj. 
Imediat după reluare, în min. 
46, Elek proaspăt introdus în 
echipă, la primul contact cu 
balonul în interiorul careului de 
16 metri, este agățat de Chiriță 
și arbitrul Gheorghe Negoiță 
(Brăila) acordă corect lovitură 
de la 11 metri. Execută 
"telefonat" Luca și Vlădoi 
apără! Ratarea acestei lovituri 
a ambiționat formația gazdă și 
a ieșit mai curajos în atac și 
cinci minute mai târziu Luca se 
răzbună pe marea ocazie, 
insistă și înscrie un gol frumos, 
după ce primise balonul de la 
Rădos 1-0. Tribuna a început 
să prindă “glas", să-i îndemne 
pe jucători să lupte pentru a 
încheia cu victorie. Oaspeții nu 
au cedat, dar până în minutul 
75 nu au reușit decât câteva 
contraatacuri respinse de 
apărarea deveană. Atunci

însă, la o incursiune pe 
stânga a lui Ciorănescu, 
pătrunde până aproape de 
colțul careului mic, șutează 
mingea, ajunge în bara din 
stânga a lui Rahoveanu și 
apoi intră în plasă 1 -1. Și din 
nou, devenii iau cu asalt 
poarta adversă, acțiunile se 
succed cu repeziciune în 
careul oaspeților, norocosul 
Vlădoi scăpând față curată 
în câteva situații, scoțând 
mingea de la 4-5 metri de 
linia porții, iar o dată (la un 
“cap" al lui Rădos) l-a salvat 
transversala! Păcat, devenii 
meritau victoria.

VEGA: Rahoveanu, 
Fartușnic, D. Gabriel, 
Voinea, Berindei, Popa, 
Naniu (46 Eiek), Luca, Vuia 
(84 Grosu), Rădos, Gigi 
Ștefan.

MINERUL: Vlădoi,
Mustață (70 Popa), Ciora, 
Chiriță, Bălan, Ciorănescu, 
Zînța, Nedelea, Ranț (65 
Miiitaru), Gh. Petre (60 
Zaharia), Axinte.

Rezultatele etapei: Olimpia S.M. - CFR Cluj 4-0: UTA - 
Gloria Reșița 1-0; Dacia Pitești - Inter Sibiu 1-0; Vega Deva 
- Minerul Motru 1-1; Electroputere - Gaz M. Mediaș 2-0; FC 
Baia Mare - Unirea Dej 2-0; ARO C-lung - Corvinul Hd. 2-1;
UMT - Poli Timișoara 1-1; ASA Tg. Mureș - Apullum A.l. 1-1

CIASAMENTLL
1. FC BAIA MARE 19 11 3 5 40-23 36
2. ASA TG. MUREȘ 19 11 3 5 31-20 36

3. OLIMPIA S.M. 19 10 4 5 32-26 34

4. GAZ METAN 19 10 3 6 24-17 33

5. MIN. MOTRU 19 10 2 7 28-26 32

6. UNIREA DEJ 19 10 1 8 25-23 31

7. DACIA PITEȘTI 19 9 3 7 27-23 30

8. POLI TIMIȘOARA 19 9 3 7 26-23 30

9. APULLUM A.l. 19 9 2 8 27-27 29

10. ELECTROPUTERE 19 9 1 9 30-23 28

11. CORVINUL 19 8 2 9 21-18 26

12. ARO C-LUNG 19 6 8 5 24-21 26

13. INTER SIBIU 19 6 3 10 19-24 21

14. CFR CLUJ 19 6 2 11 22-34 20

15. U.T. ARAD 19 5 4 10 25-34 19

16. GLORIA REȘIȚA 19 6 1 12 24-34 19

17. UM TIMIȘOARA 19 5 4 10 26-40 19

18. VEGA DEVA 19 4 5 10 21-37 17

Etapa viitoare (14 martie): Poli Timișoara - ASA Tg. Mureș;
Apullum A.l. - Olimpia S.M.; CFR Cluj - UTA; Min. Motru - FC 
Baia Mare; Dacia Pitești - Vega Deva; Un. Dej - Electro; Gaz 
M. - ARO; Corvinul - UMT; Inter Sibiu - Gl. Reșița.

DIVIZIA d\
CASINO ILIA - ASA

Casino Ilia: irimie (74 Hui), 
Lazar, Cora (46 Notar), Popa 
Sorin (52 igna), Fusa, Danciu, 
Leucean, Mu rar (46 Potinteu), 
Morar, Sava, Deteșan.

ASA Aurul Brad: Sandu (71 
Seiymes), Dobra, Fiiipaș (46

Neagu), Șimon, Văcaru, Șipoș\ 
Maxim (63 Baciu), Nan, 
Mihăiiă, Achim, Toderiță.

A arbitrat foarte bine
brigada: Daniei Haidiner, ia 
centru și asistenții E. 
Maghyari și C. Dăniiă.

AURUL BRAD 2-4
Cine ar fi crezut doar în urmă 

cu câțiva ani că Ilia, e drept un bine 
cunoscut centru de comună, să 
aibă o echipă de fotbal în Divizia 
D, care să atragă spectatori nu 
numai din comunele învecinate 
(Dobra, Gurasada, Zam, Vorța), 
dar și din ... Deva? La partida cu o 
pretendentă la promovare - ASA 
Aurul Brad, cu un bun renume în 
fotbalul românesc, erau peste 30 
de autoturisme venite cu suporteri 
ai formației locale din localitățile 
amintite mai sus. Și totul se 
datorează unui om de fotbal, cum 
sunt numiți cei care “ard” pentru 
sportul “Rege", cum este dl Nelu 
Ardeleanu, președintele Asociației 
sportive Casino Ilia, societate non 
profit, fost arbitru, un bun 
cunoscător al fenomenului, ajutat 
de câțiva apropiați, dar prea puțin 
sprijinit (cum ar fi cazul) de cei 
peste 70 de agenți economici (!) 
existenți în comuna Ilia. Unii au 
promis că vor veni în ajutorul 
echipei să sponsorizeze 
susținerea sportului atât de iubit 
și în această parte a județului.

Revenind la meciul Casino - 
ASA Aurul, remarcăm că 
preocuparea conducerii ASA Aurul 
pentru întărirea lotului de jucători 
cu 4 fotbaliști - Dobra, Șipoș, 
tAchim și Toderiță, dă roade:

echipa s-a prezentat foarte bine și 
la acest joc, dovedind o puternică 
coeziune între compartimente, cu 
un plus de eficiență în atac unde 
Toderiță, Achim și. Mihailă, bine 
susținuți de la mijloc, creează 
multe ocazii la poarta adversă. O 
surpriză plăcută a fost și Casino 
Ilia care, lângă doi experimentați 
Sorin Popa și Murar, avea la un 
moment dat nu mai puțin de 5 
juniori!

Așa cum ne așteptam, ASA 
Aurul Brad a dominat majoritatea 
timpului și a creat numeroase faze 
de gol i« poarta apărată pe rând 
de Irimie și Hui. Gazdele, prin 
Sava, Leucean și S. Popa, au 
căutat să contraatace cât mai 
periculos și așa au reușit cele 2 
goluri marcate.

După 3 ratări ale lui Toderiță, 
Șipoș și Achim la un nou atac, în 
min. 15, la o centrare a lui Mihăiiă, 
Toderiță nu mai greșește ținta 0- 
1. în min. 21 gazdele egalează pe 
contraatacul inițiat de Sava și 
finalizat de S. Popa. Aurul se 
instalează la cârma jocului și în 
min. 30 (Șipoș), 32 (Toderiță), 35 
(Maxim) ridică scorul la 1-4.

în repriza a doua, în min. 51, 
Sava de la Casino reduce din 
handicap 2-4, scor ce a rămas 
neschimbat până la final.

■
Rezultatele etapei a 16-a (8 martie): Min. Ghelari - 

CFR Marmosim 0-1; Casino Ilia - ASA Aurul Brad 2-4; 
Victoria Călan - Min. Bărbăteni 4-0; Constr. Huned. - 
Retezatul Hațeg 2-1; FC Paroșeni-Vulcan - FC Dacia 
Orăștie 3-0; Met. Crișcior - Min. Teliuc 1-1; Min. Aninoasa 
- Min. Livezeni 1-2.

CLASAMENTUL
LAURUL BRAD 16 13 1 2 33-15 40

2. DACIA ORĂȘTIE 16 12 2 2 41-19 38

3. PAROȘ. - VULCAN 16 11 3 2 47-18 36

4. VICT. CĂLAN 16 9 0 7 36-17 27

5. CFR MARMOSIM 16 8 3 5 29-21 27

6. CONSTR. HD. 16 7 3 6 30-24 24

7. MIN.GHELARI 16 6 2 8 22-22 20

8. MET. CRIȘCIOR 16 5 4 7 20-23 19

9. MIN. BĂRBĂTENI 16 5 4 7 29-39 19

10. M. ANINOASA 16 5 2 9 28-28 17

11. CASINO ILIA 16 5 2 9 26-35 17

12. M. TELIUC 16 3 6 7 25-28 15

13. M. LIVEZENI 16 4 2 10 23-42 14

14. RETEZATUL H. 16 2 0 14 17-75 6

Etapa viitoare (15 martie): CFR Marmosim Sinieria - 
Casino Ilia; ASA Aurul Brad - Victoria Călan; Min. 
Bărbăteni - Constructorul; Retezatul Hațeg - Paroșeni- 
Vulcan; FC Dacia Orăștie - Met. Crișcior; Min. Teliuc - Min. 
Aninoasa; Min. Livezeni - Min. Ghelari.

DIVIZIA C3
SERIA A III A

Rezultatele etaoei a 21-a: Rulmentul Alexandria - Petr. Videle 
2-1; Min. Urlcani - Arsenal Sadu 3-0; Mine-Ral Rovinarl - Parângul 
Lonea 0-0; Severnav Tr. S. - Șoimii Sibiu 0-1; Min. Mătăsarl • 
Unirea Petrolul Drăgășani 2-1; Min. Berbești - Drobeta Tr.S 1-4; 
Petr. Țiclenl - Minerul Certej 3-2; Aluminiu Slatina - Petr. Stolna 
0-0; Min. Lupenl - Termo T.S. 2-0; FC Vâlcea - CFR Caransebeș 
1-0.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare (SÂMBĂTĂ, 14 MARTlEkCFR Caransebeș - 
Petr. Videle; Arsenal Sadu - Rulmentul; Parângul - Min. Urlcani; 
Șoimii Sibiu - Mine-Ral; Petr. Drăgășani - Severnav Tr.S.; Drobeta 
- Min. Mătăsarl; Minerul Certej - Min. Berbești; Petr. Stoina - Petr. 

^Țiclenl; Termo Tr.S - Aluminiu SI.; FC Vâlcea - Min. Lupenl.

1. RULMENTUL 21 14 4 3 42-17 46
2. DROBETA TR.S. 21 14 3 4 37-13 45
3. M. BERBEȘTI 21 12 1 8 46-29 37
4. PETR. VIDELE 21 11 4 6 34-20 37
5. MIN. URICANI 21 11 1 9 38-36 34
6. PETR. DRĂGĂȘANI 21 10 2 9 28-24 32
7. MINE-RAL ROV. 21 9 4 8 40-26 31
8. PETR. STOINA 21 10 1 10 30-37 31
9. TERMO TR. S. 21 9 3 9 24-27 30
10. ALPROM SLATINA 21 9 2 10 21-44 29
11. MIN. MĂTĂSARI 21 8 4 9 35-30 28
12. MIN. CERTEJ 21 9 1 11 33-31 28
13. MIN. LUPENI 21 9 1 11 30-38 28
14. SEVERNAV TR.S. 21 8 3 10 34-28 27
15. CFR CARANSEBEȘ 21 9 0 12 40-36 27
16. PARÂNGUL LONEA 21 9 1 11 29-44 27
17. PETR. ȚICLENI 21 8 2 11 32-32 26
18. FC VÂLCEA 21 7 4 10 23-27 25
19. ȘOIMII SIBIU 21 8 1 12 20-31 25
20. ARSENAL SADU 21 5 0 16 15-61 15

Pagină realizată de Sabin CERBU
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UN POTENTIAL FERMIER___________________»________________________
Mereu cu gândul, acțiunea 

și cu sufletul la agricultură, dl 
Mircea Părăian, din Strei- 
Săcel, își îndeplinește cu con
știinciozitate și atribuțiile ce-i 
rev.n ca salariat la S.C.

■ Sidermet din Călan. Am spus 
că este și cu acțiunea, nu 
numai cu sufletul și cu gândul 
la agricultură, pornind de la 
ceea ce a reaiizat și are, în 
continuare, în vedere să 
înfăptuiască în perioada urmă
toare în privința valorificării mai 
bune a potențialului productiv 
al ac ricuifurii private din zonă, 
în discuția pe care am purtat- 
o, interlocutorul a ținut să 
demonstreze pe bază de fapte 
că atunci când există voință și 
intprpț; ra poate face 
agricultură nu numai de 
subzistență, ci la parametri mai 
ridicați, chiar dacă nu la 
performanțe occidentale.

Ca întreprinzător și 
investitor în agricultură, dl 
Părăian a cumpărat tractor și 
utilajele aferente, iar la 
desființarea fostei cooperative 
din localitatea Strei-Săcel â 
cumpărat o parte din spațiile 
zootehnice rămase disponibile, 
unde acum crește 8 bovine, 7 

I purcei și o scroafă. Surplusul 
I de produse îl valorifică la piață 

sau la abonați, cum este cazul 
laptelui. Pe terenul ce i-a 

i revenit în proprietate se ocupă 
| de cultivarea cerealelor și a 
, furajelor necesare sectorului 
zcctehn'c în același timo mai 
lucrează sub formă de arendă 
unele suprafețe din zonă.

Pentru a folosi eficient 
potențialul existent, se 
gândește, cum a văzut că se 
procedează în zona Aradului, 
să înființeze o crescătorie de 
rațe sau de gâște, investiție 
care crede ca se va dovedi a fi 
profitabilă. în acest sens, dl 
Părăian s-a arătat a fi interesat 
de colaborarea cu alți 
producători agricoli care au 
experiență în domeniu, să facă 

schimb de informații, dorind 
totodată să stabilească 
legături directe cu fermieri 
străini, și să aibă acces la 
unele credite ce vin din afară, 
acestea fiind purtătoare de 
dobânzi mai reduse și, poate, 
acordându-se în condiții mai 
avantajoase. în context, 
consideră că este bine ca 
guvernanții români să se 
gândească mai mult la 
sprijinul agriculturii, mergând 
chiar până la a le înlesni 
producătorilor agricoli 
procurarea de utilaje agricole 
în schimbul produselor 
agricole, având în vedere un 
raport de prețuri echitabil.

Din discuție am înțeles că, 
în condițiile actuale, s-a ferit să 
apeleze la credite bancare, 
dobânzile practicate putând să 
ducă la faliment pe orice 
producător agricol. Expri- 
mându-și un anume punct de 
vedere în legătură cu deciziile 
ministeriale în domeniul 
agriculturii dl Părăian este de 
părere că aici ar trebui să 
lucreze oameni cu experiență 
practică, să aibă strategii clare 
și să-i susțină pe fermieri și pe 
toți agricultorii pentru a deveni 
oameni bogați, numai așa 
putând să fie și țara bogată. Un 
posibil exemplu pentru urmat în 
privința preocupării față de 
bunul mers al treburilor din 
agricultură l-ar constitui și 
inginerul Visirin de la Băcia, 
care a realizat aici o formă 
asociativă pentru lucrarea 
pământului, el deseori putând 
să fie văzut lucrând efectiv în 
zootehnie sau la câmp, acolo 
unde situația o impune. în con
trast, spunea interlocutorul, 
surprinde atitudinea unor 
șomeri sau oameni fără nici un 
fel de ocupație care se plâng 
că nu au de lucru, dar nu-i trage 
deloc firea spre agricultură, 
unde s-a distrus mult fără să se 
pună nimic în loc.

Bulversată, și mai ales 
nemulțumită este lumea 
satelor. în special în ultima 
vreme, parcă nemaiavând 
răbdare, oamenii se agită și 
aleargă peste tot, pe la 
primării, la Cartea funciară, la 
justiție, la organele de 
specialitate silvică, pe la arhive 
(dar unde nu se duc?), cău- 
tându-și drepturile de pro
prietate legate de pădure. 
Manifestându-și încrederea în 
puterea cuvântului scris, nu
meroși cetățeni se adresează 
ziarului, spunându-și păsurile 
și cerând ca organele abilitate 
să-și facă datoria, să asigure 
soluționarea problemelor cu 

care sunt confruntați, în spiritul 
prevederilor legale în vigoare. 
Se întâmplă însă în unele 
situații ca din lipsă de 
comunicare sau de informații, 
lucrurile să alunece pe căi 
lăturalnice, să facă abstracție 
de realitățile din teren, evident 
considerând fiecare că are 
dreptatea sa pe care pretinde 
să o recunoască și ceilalți 
factori implicați în soluționarea 
problemelor, lată unele cazuri 
concrete ce ni s-au prezentat 
din comuna Băița.

Dna Elena Adam aduce în 
atenție problemele sale în 
legătură cu demersurile făcute 
la organele silvice, inclusiv la 
Prefectură, pentru a i se 
aproba recoltarea de material 
lemnos de pe o suprafață ce a 
fost identificată la fața locului, 
pe bază de acte, ca fiind 
proprietatea sa de drept. 
Pentru ca lucrurile să nu 
rămână încurcate, am căutat 
să le lămurim împreună cu dl 
ing. Macarie, șeful Ocolul silvic 
Deva, în raza sa de activitate 
căzând și pădurea re
vendicată. Cum am aflat, 

pădurea respectivă se 
găsește în zona Ormindei, 
unde, din cauza neînțe
legerilor ivite între posesori, 
nu s-au putut da aprobări de 
tăiere a materialului lemnos, 
sistându-se împărțirea până 
ce nu se clarifică situația.

Un alt potențial proprietar, 
dl loan Radu, a adus în 
discuție posibilitatea intrării în 
posesia pădurii pe baza unor 
așa-zise acte de mână, de 
vânzare-cumpărare. De 
asemenea în unele locuri s-a 
extins perimetrul silvic 
datorită faptului că vegetația 
lemnoasă de pe aceste 
terenuri, care cândva au fost 

la categoria arător, a 
determinat schimbarea 
categoriei de folosință.' în 
astfel de situații, cum este 
invocat primul caz, nu se pot 
lua în considerație asemenea 
acte.

în cazul terenurilor care 
s-au aflat în proprietate ca 
pământ arabil, pășune sau 
fânețe, dar între timp s-au 
împădurit, este de reținut 
faptul că cei ce au asemenea 
situații pot să depună cereri 
la primărie în baza Legii 169/ 
1997, urmând ca ulterior să 
fie reglementată modalitatea 
în care ei vor primi terenul ca 
pădure în loc de alte categorii 
de folosință. Din cele 
prezentate rezultă că 
spinoasele probleme ale 
pădurii nu sunt încă nici pe 
departe soluționate. Unele 
lucruri pot să fie soluționate 
în timp, oamenii fiind rugați să 
dovedească înțelegere și 
răbdare, din partea organelor 
silvice existând preocupare 
pentru ca toate cazurile să fie 
tratate în spiritul prevederilor 
legale în vigoare.

FIRMA ALCEDO îl AJUTĂ 

PE AGRICULTORI
Dl ing. Nicolae Coca, 

reprezentant al firmei Alcedo, 
ne-a furnizat câteva informații 
de utilitate pentru toți 
agricultorii interesați de 
utilizarea produselor chimice în 
vederea sporirii producției la 
ha. în acest sens, cu privire la 
lucrările de sezon, am notat că 
în actualitate se găsește 
aplicarea tratamentelor de 
iarnă în livezi, prin 
inspectoratul de profil - pentru 
protecția plantelor - asigu- 
rându-se produse gratuite 
necesare stropirii, în sectorul 
privat utilizându-se produsul 
USV iarîn plantațiile organizate 
- US, și Aplaud. Cu referire la 
semănatul în răsadnițe, este 
indicat ca pentru dezinfecția 
solului să fie utilizate produsele 
Sintogril (care combate 
coropișnițele), Captadinul sau 
Ditanul în vederea combaterii 
bolilor coletului răsadurilor, 
astfel fiind posibil să se obțină 
răsadului viguroase și 
sănătoase.

întrucât a început semănatul 
orzoaicei, este recomandabil ca 
în cazul folosirii semințelor din 
alte surse decât cele ale 
Semromului (unde se face 
tratamentul cu fungicide), să se 
realizeze un tratament al 
acestora cu produsul Raxil 
(utilizând 150g la 100 kg 
sămânță), acest produs fiind 
oferit și de reprezentanța firmei 
Alcedo.

în altă ordine de idei, 
întrucât se apropie vremea 
folosirii pesticidelor, în 
perioada de primăvară-vară, 
este important de știut că în 
acțiunea de procurare a 
acestora, ca și la aplicarea lor, 
producătorii agricoli sunt 
ajutați efectiv de către 
specialiștii de la centrele 
agricole sau de către cei de la 
birourile agricole ale 
primăriilor, prin intermediul 
cărora se face și aducerea 

^acasă a produselor. Plata lor 

se poate face fie în bani sau 
cu cupoanele agricole.

Cum adevărații gos
podari își fac iarna car și vara 
sanie, agriculturii sunt 
invitați să-și procure din 
vreme și erbicidele de care 
au nevoie, să le aplice la 
cerealele păioase, la cartofi, 
la floarea soarelui, la soia, 
mazăre și apoi la porumb. De 
menționat că gama produ
selor ce se utilizează este 
destul de largă, erbicidele 
putându-se aplica preemer- 
gent sau postemergent. în 
același timp se poate folosi 
un singur produs sau mai 
multe produse în combinație, 
tratamentele aplicându-se 
atât pe timp însorit cât și pe I 
ploaie, erbicidele având un 
spectru larg de combatere 
chimică a buruienilor. De 
asemenea, se asigură 
produsele pentru a trata 
principalele boli ale plantelor 
agricole, între care mana la 
cartofi, ceapă, tomate, viță 
de vie. Totodată se oferă 
produse pentru combaterea 
gândacului din Colorado, a ( 
puricilor la sfeclă, la varză, a 
aridelor, cotarilor și viermelui 
mărului. Există și o serie de 
stimulatori ce se aplică pe 
vegetație și pentru culturile 
de cereale păioase, cu efect 
benefic asupra producției 
agricole. De amintit Qă, așa 
cum apreciază specialiștii, 
un rol de seamă, cu eficiență 
asupra producției, revine 
complexării erbicidelor cu 
îngrășăminte chimice foliare 
și cu produse pentru tratarea 
bolilor foliare, putându-se 
astfel aplica simultan cele 
trei tratamente.

Vorbind despre starea și 
pulsul actual al agriculturii, 
dl Coca spunea că „este 
acum o liniște prea mare în 
agricultură, care ne va costa 
scump.” ,

Grupul școlar agricol din Geoagiu mai are și ofuri

Intr-o scrisoare cu 
puternic iz de amărăciune, dl 
Ștefan Manea din comuna 
Bai u, Împreună cu fratele său 
Mtirai, ne'aduce. la cunoștință 
că ptin încheierea de 
auieiiuiikaiu m, 5<.iii33D 
-lll.R*̂*  iii Ct-itV . .... MW • «WMM WW WfcMl
al fostului raion Hațeg sunt 
posesorii de drept și de fapt 

»Ar»ni.rrilor m »u aparținut 
HÎiimsi Ier îi a*.i. I liric, 
^orhuna Rui. Tfțtrucât la 
vremea depunerii cererilor la 
Legea 18/1991 nu au găsit 
actele necesare pentru a 
putea fi puși in posesie, 
neprohinamei dlor Manea, 
espactBoroi SimBdru, 

Sim'lnai șl Rusalio au preluat 
cauză de la fosta 

cooperației agricolă fără să 
posede vreun act legal în 
acest sens.

Șanse există pentru.a 
; rezolva astfel de sitiiauOe 
depunând cerere la primărie 
în baza Legii nr. 16911997, 
însoțită de documentele de 
pr jp'ietatp ce In aveți, fie 
prin acțiunea în Justiție care 
va decide de partea oul este 

^dreptatea. J

f Pagină realizată de\ 
Nicolae TÎRCOB J

Ca unitate școlară de tradiție 
(unde activitatea se desfășoară de 
107 ani fără întrerupere), Grupul 
școlar agricol din Geoagiu ocupă 
un loc aparte, bine distinct în 
peisajul învățământului hune- 
dorean. Discuția purtată recent cu 
dl prof. Nicolae Vălean, directorul 
instituției amintite, a adus în atenție 
- cum s-a mediatizat de curând și 
prin intermediul postului național 

In sera înmulțitor a școlii se fac lucrările de sezon.
Foto: Corne! POENAR

de televiziune - o serie de probleme 
actuale și de perspectivă privind 
procesul instructiv-educativ. După 
cum ne relata interlocutorul, în 
prezent aici funcționează 31 de 
clase, cuprinzând 800 de elevi, care 
se specializează în domeniile eco
nomic, silvic, veterinar, industrie 
alimentară, topografie, viticultură, 
la care se adaugă și o clasă de școală 
profesională pentru mecanici de

Discuție cu dl director 
Nicolae VRLCAN

exploatare și întreținere a utdajelor 
agricole, aceasta cu durata de trei 
ani Elevii de aici pot urma apoi 
liceul la seral începând cu clasa a 
Xl-a. Tot aici funcționează 6 clase 
de liceu seral, cursuripentru clasele 
XI, XII și XIII.

Vorbindu-mi despre priorități, 
dl Vălean spunea că acestea se 
regăsesc în planul activităților 
practice specifice școlii și în 
activități desfășurate conform 
programului în unități cu care 
școala colaborează în vederea 
pregătirii practice a elevilor. In 
această a doua categorie de 
activități poate fi menționată 
colaborarea cu Suinprod Orăștie, 
cu abatoarele din Orăștie și Deva, 
cu S.C. PP, Agromec și Ocolul 
silvic Geoagiu, Stațiunea de 
cercetare dendrologică Simeria.

In ceea ce privește activitatea 
specifică școlară, am notat 
preocuparea pentru întreținerea 
loturilor didactice, unde accentul 
se pune pe producerea răsadurilor, 
lucrările de întreținere în livadă și 
tăierile la colecțiile de soiuri de viță 
de vie și de trandafiri In același 
timp se acordă atenție deosebită 
parcului multisecular al școlii, în 
care scop, la amenajarea aleilor, 
se contează și pe sprijinul 
primăriei, al cărei sediu se află în 
vecinătate.

De menționat că și ferma 
zootehnică proprie se găsește în 
dezvoltare, în prezent aceasta 
cuprinzând 100 de ovine (90 la sută 
din oile mamă au fătat), 20 de bo
vine, 60 de porci și doi cai In anul 
trecut veniturile de la fermă au 
reprezentat peste 84 milioane lei

Trecând la ofuri, inter
locutorul aprecia că este foarte 
important ca școlii să i se 
atribuie o suprafață mai mare 
de teren (din aproape 200 ha i- 
au mai rămas în proprietate 
numai 27 de ha în total), să fie 
alocate resursele bugetare 
necesare pentru înnoirea bazei 
tehnico-materiale (tractoarele și 
mașinile agricole au vechime de 
circa trei decenii), în acest sens 
existând unele promisiuni din 
partea Inspectoratului școlar 
județean, iar acum, o recentă 
lovitură s-a dat prin scumpirea 
carburanților, ceea ce practic 
constituie o frână în dezvoltarea 
și susținerea școlii de către 
părinții prea săraci ai elevilor 
care vin din zece județe ale țării 
(de la Dolj, Tulcea, Neamțș.a.), 
aceștia neavând hanii necesari 
plății deplasărilor în și din 
vacanțe ale elevilor.

Evident, pe bună dreptate, 
în asemenea condiții, când se 
degradează baza materială a 
școlii și a familiei, apare 
justificată îngrijorarea con
ducerii școlii față de soarta 
acestei instituții de tradiție, 
asemenea stări de lucruri 
afectând și alte unități școlare 
din județ și din țară.
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Usta cu medicii d e familie din municipiul Hunedoara
Numele șl prenumele Specialitatea Adresa unde poate fi contactat medicul

1. Anca Georgeta med.spec med.gen. aduiți Disp. urban nr. 8
Z Ardean Mircea loan med.med.gen. D.M.I. Siderurgica SA
3 Barbu Camelia med.med.gen copii Disp. Școlar nr. 5
4. Berghian Adriana Olimpia med. primar med.gen. D.M.I. Siderurgica SA

Bratu Blanduzia Camelia med.med.gen. SC Praxis Impex SRL, str. Republicii, nr. 32
6. Brebu Laurența med.spec.med.gen copii Bd. 1848, nr. 6
7. Cîrlan Maria Mirela med.spec.med.gen copii Disp. urban nr. 6
8. Chiriac Vasile med.med.gen. D.M.I. Siderurgica SA
9. Ciobanu Ioana med.spec.med.gen. copii Disp. Școlar nr. 4
10. Coposescu Maria med.gen. copii Disp. urban nr. 5
TT Costea Aurelia med. primar med. gen.aduiți Disp. urban nr. 9
12. Costea Dorina G. med. primar med.gen aduiți Disp. urban nr. 7
13. Cristea Aurora med.spec.med.gen. adu ți Disp. urban nr. 5
14. David Otilia med.spec.med.gen. D.M.I. ICSH SA
15. Grindeanu Carmen med.primar med. gen. str. Căprioarei, nr. 3A 11/32
16. Hărău Gheorghe med.spec.med.gen. copii Disp. urban nr. 8
TT lonescu Ioana Elena med.primar med.gen. aduiți Disp. urban nr. 10
18. Isai Felicia med.med.gen. copii Disp. urban nr. 4
19. Martin Georgeta med.med.gen copii Disp. urban nr. 9
2fî. Mariuț Mihaela luliana med.med.gen. SC Praximed SRL
21. Matei ^licoleta med.spec.med.gen. Republicii nr. 2
22. Mihalache Nicolae med.spec.med.gen. D.M.I. Siderurgica SA
23. Moacă Adriana Eufrosina med. primar med.gen. aduiți Disp. urban nr.10
24. Muntean Aurel med.med.gen. copii str. Viorele nr. 1, bl. 6
25. Paștiu Cristina med.med.gen. aduiți Disp.urban nr. 1
21T Păcurar Diana Adnana med.med.gen. aduiți Disp. Urban nr. 2
27. Pătrău Elena med.med.gen aduiți Disp. med.nr. 1
28. Patan Mihaela med.spec.med.gen. copii Disp. urban nr. 3
29. Păunescu Carmen med primar med.gen copii Bd Republicii, nr. 5, bl. 4
30. Picus Florentina med.med.gen. Disp. urban nr. 6
31. Poenar Florența med. primar med.gen. aduiți Disp. urban nr. 1
32. Popa Mariana Na med.med.gen. Disp. urban nr. 4
33. Popescu Graziela Renata med.med.gen. Cab. particular Praxis Republicii, 32
5Î Pus Florentina med.med.gen. Eroilor, 13, ap. 16
35. Răcean Ileana med.spec.med.gen. copii Disp. urban nr. 1
36. Roman Borza Cornelia med. primar med.gen. aduiți Disp urban nr. 2
37. Szekely Adeline med.med.gen. copii Disp. urban nr. 7
3îT Szilagy Maria Carmen med.spec.med.gen. copii Bd. Republicii, nr. 5, bl. 4
39. Tat Gheorghe med.med.gen. D.M.I. Siderurgica SA
40. Todor Aureliu med.spec.med.gen. D.M.I. Siderurgica SA
41. Vaida loan med.med.gen. FC Corvinul
42. Wagner Agneta med.spec.med.gen. copii Disp. urban nr. 3
43. Grigorescu Delia med. primar med.gen. Disp. Intr. Ghelar
44. Vlad Ariana med.spec.med.gen. D.M.C. Ghelar
45. Zainescu Ștefan med.med.gen. copii D.M.C. Ghelar
47r Chiș Șerban Ana Aurelia med primar med.gen. aduiți D.M.C. Lelese
47. Trestian Petronela med.med.gen. D.M.C. Lelese
48. Kofety Paul med.med.gen. D.M.C. Lunca
49. Cenan loan med.med.gen. aduiți D.M.C. Peștiș
50. Roman Tatiana med.spec.med.gen. aduiți D.M.C. Peștiș
51. Brănesc Smărăndița med primar med.gen. aduiți D.M.C. Teliuc
62. Cismaș Paula med.med.gen. aduiți D.M.C. Teliuc
53. Hațegan Jenica med.spec.med.gen. aduiți D.M.C. Teliuc
54, Schmidt Alfred med.med.gen. copii D.M.C. Teliuc
55. Moga Daniela med.spec.med.gen. aduiți D.M.C. Toplița
56. Veress Carmen Ionela med.spec.med.gen. D.M.C. Toplița

D.U. tir. 1 -Bdui. 1848, nr. 1, bl. 6, D.U. nr.2-Chizid, D.U. nr. 3 - Intr. Lanului, bi.Cr D.U. nr. 4 - Republicii, D.U. nr. 5-aduiți- Bdui
Cotv/n, bl 8, D.U. nr.5-copii - Republicii, D.U. nr.6- Viorele, nr. 1, bl. 6, D.U. nr.7-Dada 8/C? D.U. nr.8- Dacia 8/Cf D.U. nr. 9 -
Eroilor, nr. 13, D.U. nr. 10 - Republicii, D. Școlarnr. 2 - Victoriei, nr. 14, D. Școlarnr. 4 - Viorele, nr. 1, bl. 6, D. Școlarnr. 5- Dacia 8/C,

Lista cu medicii de familie din municipiul Orăștie
Numele și prenumele Grad profesional Adrese

1. Bonta Gabriela medic spec. med. gen. Dispensar Medical Urban nr.1
2. Cristian Georgeana medic med. gen. N. Bălcescu nr. 2
T Crișan Estera Elisabeta medic med. gen. Disp. Med. Urb. nr. 2
4. Filip Georgeta medic primar med. gen. N. Bălcescu nr. 2
5. Fulga Dana Monica medic primar med. gen. D.M.U. nr. 1
£ loanid Silvia med. med. gen. pediatrie D.M.U. nr. 2
7. Irimescu Maria med. primar med. gen. D.M.U. nr. 1
8. Maniu Aurora med. med. gen. pediatrie D.M.U. nr. 1
9. Moța Mihaela med. med. gen. D.l. Favior
10. Pomărleanu Klara med. spec. med. gen. pediatrie D.M.U. nr. 2
11. Sechi Sanda med. med. gen. D.M.U. nr. 1
12. Sido Șteblea Maria med. spec. med. gen. D.M.U. nr. 2
TT Șuta Cristina Ileana med. spec. med. gen. D.M.U. nr. 1
TT Mojic Gheorghe med. med. gen. D.M.Comunal Balșa
15. Nedelca Marcela med. med. gen. D.M.Comunal Balșa
16. Petruțiu Monica med. med. gen. D.M.Comunal Beriu
17. Samoilescu Liviu med. med. gen. D.M.Comunal Beriu
18. Cazan Sorin Toma med. spec. med. gen. D.M.Comunal Geoagiu
19. Curea Eugenia med. med. gen. D.M.Comunal Geoagiu
2CK Mitca Daniela med. med. gen. D.M.Comunal Mărtinești
2l. Teodorescu Octavian med. med. gen. D.M.Comunal Mărtinești
22. Fulga Codreanu Cornel med. spec. med. gen. D.M.Comunal Orăștioara
2T Crăciun Alina med. med. gen. D.M.Comunal Romos
24. Nonn Andrei med. med.gen. D.M.Comunal Romos
25. Gliga Paulina med. med. gen. D.M.Comunal Turdaș

Patru Angela med. med. gen. D.M.Comunal Turdaș

- Merită s-o cunoașteți pe dna 
Simona Vulcu. Predă limba 
engleză fi are rezultate deosebite. 
La acestea contribuie și 
corespondența pe care elevii 
dumneaei o poartă cu colegi dintr- 
un oraș american - mă îndeamnă 
dl prof. Gelu Minișca, directond 
școlii "Andrei Șaguna " din Deva.

- Cred că o cunoașteți! 
Simona e fostă elevă a școlii 
noastre - precizează directorul 
adjunct, dna prof. Maria Secoșan. 
Au trecut câțiva ani huni de când 
a absolvit la noi opt clase. Astăzi 
fiica dumneaei e în clasa a Vl-a.

întâlnirea cu dna prof. 
Simona Vulcu a fost deosebită. O 
frumusețe aparte îi lumina chipul 
când vorbea despre cei care i-au

elevi din SUA și corespondenții 
lor din alte țări (deci, în 
România, școala noastră!). 
Acest schimb de informații se 
face pe baza unor scrisori în 
limba engleză, oferind ambelor 
părți posibilitatea de a avea cât 
mai multe informații inte
resante, utile, referitoare la 
cultura, tradițiile, obiceiurile 
din ambele țări.

- Când a început acest 
program?

- A trecut un an și jumătate, 
răstimp în care am avut 
permanent schimb de scrisori 
între elevii noștri și cei din 
orașul Mandeville, statul 
Louisiana, SUA. Bun prilej ca 
elevii noștri să afle cât mai

„Așa învață copiii noștri,
Wșl leagă
îndrumat pașii spre meseria de 
dascăl, despre bucuria de a fi 
revenit ca profesor în școala în 
care a învățat și a crescut.

- Nici n-am sperat să ajung 
cadru didactic în școala mea! Dna 
prof. Cornelia Golda mi-a 
îndrumat pașii și m-a făcut să 
îndrăgesc limba engleză și limba 
franceză (am dublă specializare). 
Sunt aici din 1990. Până atunci 
am făcut... naveta. Cât am fost în 
Moldova am făcut lunar naveta 
Vaslui - Deva. Apoi, ajungând în 
Valea Jiului, la Școala Generală 
nr. 1 din Petrila, naveta a devenit 
săptămânală. Ajungând la Bă ița, 
am făcut naveta zilnic. Iar acum, 
aici, fac cinci minute de acasă la 
școală. M-am acomodat repede, 
am simțit sprijinul colegilor și al 
domnilor directori, în tot ceea ce 
am întreprins.

- Să înțeleg că ați fost 
susținută și în inițiativa 
corespondenței cu profesori și 
elevi de dincolo de Atlantic?

- Da. Și chiar încurajată. Eu 
lucrez la clase cu predare 
intensivă a limbii engleze iar 
satisfacția muncii este deosebită. 
Elevii care învață în aceste clase 
au fost selectați prin teste (scris și 
oral), deci sunt elevii cei mai huni, 
cărora le place acest obiect, sunt 
interesați. Am cu cine să lucrez! 
Facem dialoguri, compuneri, 
exerciții gramaticale și lexicale în 
afara manualului. Din cadrul 
acestor clase am fost cooptați de 
către American Federation of 
Teachers cu sediul în Washington, 
într-un program special pe care 
această federație l-a organizat. 
Programul constă în stabilirea 
unor legături între profesori și

multe date referitoare la 
sistemul american de 
învățământ, la cultura, 
obiceiurile lor și, bineînțeles, 
americanii să afle noutăți din 
domeniile similare de la noi. 
Chiar săptămâna trecută am 
primit o mapă cu multe scrisori 
(care mai conțineau și diferite 
obiecte: mărgeluțe, fotografii, 
monede, dolari) și în care erau 
descrise toate sărbătorile lor. 
Acum elevii noștri le răspund, 
iar în scrisorile lor, fiecare va 
pune un mărțișor. Doar e 
martie, nu? Și e un obicei al 
nostru. Corespondența copiilor 
e însoțită și de scrisori ale 
profesorilor lor. Eu corespondez 
cu prof. Karen Bordelon. Iată, 
fotografia ei. Aici sunt cei doi 
copilași ai ei. Pe fetiță a înfiat- 
o anul trecut, într-o vizită pe 
care a făcut-o în Rusia. I-a pus 
numele Nadia. Viva s-o dea la o 
școală de balet din oraș, numită 
A petri (fondată de o pereche de 
români). Gimnastica e foarte 
bine văzută în America! Acest 
schimb de scrisori are și un 
caracter educativ - instructiv, 
întrucât elevii noștri au 
posibilitatea de a lua legătură 
cu americani autentici, ceea ce 
îi ajută și în însușirea limbii.

- Cum îi “văd” americanii 
pe școlarii noștri?

- Sunt profund impresionați, 
sunt uimiți chiar de cunoștințele 
avansate ale elevilor noștri. Ne-o 
spun cu fiecare prilej!

Așa învață copiii noștri, așa 
leagă prietenii și, cine știe, 
mâine...

Lucia LICIU

Prof. Karen Bordelon i-a trimis prietenei din România - 
prof. Simona Vulcu - și această fotografie pe care a făcut-o 
alături de soțul ei, în fața pomului de Crăciun Washington, 

în jurul marelui pom se află alți 50 de pomișori de Crăciun - 
reprezentând fiecare stat american.

C ■ ----------------------------- ---------------------- x
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VÂNZĂRI 
CUMPARAR’

• Cumpărăm teren în zona 
uzinei de apă Deva. Tel. 213200 
(40871)

• Vând grădină (teren arabil) 
intravilan Archia, 42 ari. Tel. 218650 
(40877)

• Vând teren pentru cabană în 
zona Nucșoara-Pietrele. Informații 
tel. 770315 (2549)

• Tomoni loan, sat Clopotiva, nr. 
150, comuna Rîu de Mori, teren de 
vânzare, Rîu Mare Retezat. (2550)

• Vând spațiu ultracentral în 
Deva 250 mp. ~ ' 
(40870)

• Ocazie
(închiriez)
excepțională, trei nivele, 300 mp, în 
Hunedoara, lângă piață, posibilități 
privatizare, comerț, cabinete, azil, 
ateliere,birouri. Tel. 711449, orele 8- 
10, 18-22. (2615)

• Vând apartament, etaj 1, 3 
camere, boxă, confort sporit. Tel. 
621306, 217521 (40879)

• Vând garsonieră, confort 1, 
Deva, Kogălniceanu, bl.56, sc.2, 
parter, ap.22 (2633)

• Vând casă, Orăștie, Dealu Mic, 
nr. 99. Informații tel. 036/480908 
Galați (1275).

• Vând restaurant-bar-motel, 
Vata Băi. Informații tel. 056/195151 
(290)

• Vând Moskvici 1500. Tel. 
214142 (2440)

• Vând autoutilitară transport 
marfă TV 14, an fabricație 1993. 
Tel. 231475 (2610)

• Vând talon și mașină Ford- 
Taunus, fabricație 1962. Ruși nr.68, 
corn. Bretea Română (40881)

• Vând două Opel Commodore, 
unul înmatriculat și motocicletă 
Jawa 350, înmatriculată. Tel. 092/ 
728237 (1303)

• Vând Ford Sierra Break 1988, 
înmatriculat, preț convenabil. Tel. 
651579, 094/561588 (0349)

• Vând urgent imprimantă nouă 
A.4, 680.000 și calculator. Tel. 
260393 (2444)

• Caut pentru închiriere 
garsonieră (apartament două 
camere), nemobilată, prefer parter, 
sau etaj 1 . Tel. 227140 (2451)

• Vând repatriere. Tel. 622488, 
după ora 16. (2455)

• Vând serviciu de masă, 44 
piese, yena, franțuzesc, model 
deosebit, fumuriu, preț 420.000 lei. 
Tel. 215729. (2602)

Tel. 094633205

unică ! Vând 
casă nouă,

• SC Tour Impex Comserv 
comercializează prin magazinele din 
Deva bl.l, parter, b-dul Decebal și 
Brad, str. A. Iancu,bl,43 parter : 
motoferăstraie, motopompe, 
motocoase, motosape, Stihl
Germania. Toată gama de scule 
electrice de mână și generatoare de 
curent - Bosch Germania, 
motocompresoare, hidrofoare, 
aparate de sudură, utilaje fixe pentru 
prelucrarea lemnului - Electra Bekum 
Germania. Toate acestea pot fi 
cumpărate și cu plata în 12 rate lu
nare. Se asigură garanție și service. 
Informații tel/fax 054 230613 (41138)

• închiriez casă, curte și
dependințe pentru depozit sau mică 
producție. Orăștie, str. Morii nr. 6. 
Informații str. Morii nr. 10 sau Beiuș 
059/321757 (1274)______________

• Caut urgent spațiu comercial 
în municipiul Hunedoara, aproximativ 
80-100 mp, zonă centrală. Tel. 054 
217422, după ora 19 (3694)

• Societate de Valori Mobiliare 
caută spațiu și agenți pentru Deva- 
Hunedoara. Tel/fax 054 247917 
(40873)

• Pierdut pașaport pe_ numele 
Borza loan, Hunedoara. îl declar 
nul.(1304)

• Pierdut buletin de identitate, 
legitimație de nevăzător, pașaport și 
cupoanele de călătorie CFR, pe 
numele Nicula lonuț. Se declară nule.

OMEMORAR1

• Colectivul Direcției de 
Telecomunicații Hunedoara-Deva 
profund ndurerat de trecerea în 
neființă a colegului

EUGEN MACAVEI
transmite sincere condoleanțe 
familiei greu încercate. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace ! (40888)

• Un ultim omagiu distinsei 
noastre colaboratoare doamna

ANALUPU
din partea Clubului 

Constructorul Deva. (40855)

• SC Romavicom SRL 
Deva,ferma Mintia vinde începând 
cu data de 12.03.1998 pui zburați 
de la ferma proprie situată în Mintia 
platforma Mureș. Relații la tel. 
233484, între 7-15,226177 între 16- 
21 (3699) _______________

• Vând casetofon de mașină, 
nou, Blaupunkt W, 2x20 W. Deva tel. 
094 822898 (40872)

• Vând motor pentru Mercedes 
350 SE, 8 cilindri în V, complet, preț 
negociabil. Gurasada, 25. (2612)

• Vând mașini înghețată, ieftine, 
italiene și germane. Tel. 059 341639 
(40866)

• Vând SRL negociabil. Tel. 
216082 (2620)

• Vând SRL 1994, garaj metalic, 
demontabil. Deva, tel. 221395 (2618)

• Vând motor Dacia, 1398 cmc, 
stare foarte bună. Tel. 225719, după 
ora 17 (2622)

• Vând 8 oi cu miei. Sîntandrei, nr. 
42. Tel. 673142(2612)

• Spray contra ejaculării rapide, 
medicamente potentă, afrodisiace, 
092/342628, 092/342629. (OP).

• Vînd orice telecomandă pentru 
televizor (90.000), video, satelit. 092/ 
368868 (5962)

• Societatea ULTRA SERVICE 
vinde case marcaj, cântare electronice, 
telefoane diverse, stații radio-taxi, 
papetarii. Asigură garanție, post- 
garanție. Tel: 715213,715680 (0583)

• DE VÂNZARE CARTOFI 
SĂMÂNȚĂ DESIREE G1, PREȚ 
NEGOCIABIL.INFORMATl'l 
094527716, 054/247662 (1273)'

• Cumpăr rafturi magazin, tel. 
242234, orele 7-9, 20-22. (1276)

ÎNCHIRIERI

OFERTE DE
SERVICII

• Societate comercială 
angajează gestionar și agenti 
vânzări. Tel. 233600 (2454)

• Societate comercială anga
jează vânzătoare la bar, condiții 
avantajoase, localitatea Mintia, nr. 
131 A. Tel. 621144, 627521 (2543)

• SC Fincont Audit SRL Deva
execută prestări servicii în 
domeniul financiar-contabil. Tel. 
216279 (2414)_________________

• SC Beno Petrol SRL Dobra 
angajează barman-ospătar, cu carte 
de muncă. Informații la tel. 283188, orele 
8-12 și 283110, orele 18-20 (40878)

•Școlarizăm gratuit 300 de 
persoane, consilier financiar, 
asigurăm angajări.

L Informații la tel. 227209_____
• Execut șeminee marmură

albă, masive, preturi excepționale. 
Tel. 217075 (40880)_____________

• Căutăm mașini distribuție 1-2
tone. Tel. 233600 (2454)__________

• Doriți 2.000.000 lei în buzunar ? 
Sunați azi, start mâine. D.S Max 
Canada deschide în România 30 de 
noi divizii de marketing-management. 
Pregătire gratuită pentru formare. 
Experiența nu este necesară. Tel. 
627527, d-ra Melissa. (2625)

• Asociația Familială "igna" - 
autorizația 13818, cu sediul în Deva, 
având ca obiect de activitate 
reparații auto, anunță începerea 
activității. Tel. 627331 (2624)

• S.C. Optodia SRL Hunedoara 
anunță majorarea tarifelor la 
lucrările executate începând cu 
10.04.1998, cu 30 la sută. (1306)

• Locatarii blocului L3, str. Viorele, 
nr.9 Hunedoara, doresc montarea 
unei centrale termice moderne, pe 
gaz, pentru încălzire a 9 apartamente. 
Relații la adresa de mai sus. Tel. 054/ 
722833,054/722597 (1305)

PIERDERI

• Reamintim celor care l-au 
cunoscut că s-a scurs un an de 
când a plecat dintre noi, pe drumul 
fără întoarcere

OVIDIU HAGEA,
fost primar al municipiului Deva, un 
om de aleasă omenie. Florile pe 
care le așternem în calea amintirii 
lui sunt alcătuite dintr-un respect 
adânc de neuitare pentru sufletul 
lui. Dumnezeu să-l odihnească! 
Conducerea Primăriei Municipiului 
Deva și colaboratorii. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace I (2627)

£3 DECESE

• Cu nemărginită durere în 
suflet părinții loan și Maria, fratele 
Nicolae și cumnata Sia anunță 
trecerea în neființă a iubitului fiu, 
frate și cumnat

EUGEN MACAVEI
Corpul neînsuflețit este depus 

Casa Mortuară Deva.la
înmormântarea mâine 11 martie 
1998, ora 13, la Cimitirul Bejan. 
Dormi în pace EUGENE! Dumnezeu 
să te odihnească I (2627)

Un ultim pios omagiu pentru

EUGEN MACAVEI
din partea unchiului Emil, mătușii 
Ana, împreună cu verișorii Dana și 
Alin. (2627)

• Un ultim pios omagiu pentru 

EUGEN MACAVEI 
din partea fostei soții Vlădescu 
Gina, împreună cu fetele Mirela. 
Diana și nepoțica Hulya. (2627)

• Familia Samărtean Petru și 
Niculina aduce un ultim omagiu 
celui care a fost dragul nostru 
prieten

EUGEN MACAVEI.
• Un ultim omagiu din partea 

familiei Popescu Ion și Maria celui 
care a fost dragul nostru prieten

EUGEN MACAVEI
• SC Montana Service, cu sediul 
"Simeria, Șoseaua Națională 

închiriază spațiu pentru diferite 
activități. Angajează mecanic auto- 
tinichigiu. (2604)

în
• Pierdutjivret militar pe numele 

Borza loan. îl declar nul. (102)
• Pierdut carnet șomaj pe numele 

Popa Marius, îl declar nul. (1307)

Dumnezeu să-l odihnească în 
pace I(2627)

'SC Cuvântul lib
Deva

Angajează prin concurs 
ADMINISTRATOR - MERCEOLOG (BĂRBAT)!

x — .................. ......... — J

Condiții: Ș
- experiență în domoniu,
- vârstă până la 40 de ani,
- posesor al permisului de conducere auto categoriile 

B și C (deținerea unul autoturism arconstituțun avantaj)
înscrierea la concurs se va face pe baza unei cereri șl 

a unui curriculum vitae, la sediul ziarulUi "Cuvântul liber” 
din Deva, str. 1 Decembrie, nr.35 (clădirea Tribunalului 
județean), până în ziua de 12 martie a.c.

Concursul va avea loc în ziua de 17 martie 1998, ora

_____________

importator unic în partea de VEST a țării, asigură 
întreaga gamă de anvelope MATADOR, pentru 
autoturisme și autocamioane.

Utilizarea anvelopelor MATADOR prezintă o serie 
de avantaje:

- prețuri comparabile cu cele ale anvelopelor din 
producția internă, la unele tipodimensiuni chiar mai 
mici, realizând cel mai mic cost pe kilometru rulat;

- siguranță în exploatare;
- aderență sporită în orice condiții meteorologice;
- preluarea șocurilor la drum și asigurarea unei 

bune protecții a sistemului de direcție și suspensie;
- zgomot redus în habitat;
Pentru a vă convinge, echipați mașinile numai cu 

anvelope MATADOR,
Se asigură termen de garanție 2 ani și o perioadă 

de exploatare de 5 ani.
Informații la telefoane: 054/260424; 260966.

RATMIL - UZINA MECANICA 
ORĂȘTIE

cu sediul în Orăștie, str. N. Titulescu, nr. 60, cod 2600, 
jud Hunedoara, telefon 054/241040, Fax 054/241131

Organizează in ziua de 9 aprilie 1998, ora 10.00, licitație publică deschisă 

pentru achiziționarea de Tehnică de Calcul care să se constituie intr-o rețea.

Ofertanții interesați vor putea ridica de la sediu! uzinei, contra cost, 

documentația de licitație care cuprinde caietul de sarcini și Regulamentul de 

desfășurare a licitației.

Prețul documentației este de 100 USD și se va depune la casieria unității sau in 

contul4798010100300deschis la Baso Orăștie.

Ofertele se vor depune la sediul Uzinei Mecanice Orăștie până in data de 7 
aprilie 1998, ora 15.00.

Relații suplimentare la telefon 054/24)040, ini. 148, Birou Dezvoltare 

Capacități.
\ _____ _ _ j

\ UZINA MECANICĂ 0RASTIE
Orăștie, str. N. Titulescu, nr. 60, jud. Hunedoara 
Telefon 054/241040, 241041. Fax: 054/241131

Organizează licitație publică la data de 06.04.1998 și 
respectiv la data de 20.04.1998 și 27.04.1998, ora 9.00, la 
sediul unității.

Se oleră spre vânzare mijloace lixe aprobate la casare sau 
disponibilizatc (mașini de transport auto, CER, mașini-unelte, 
subansamble rezultate din casare ele.).

Documentele de înscriere și participare la licitație se depun 
la sediul unității cu cel puțin .5 zile înainte de data ținerii 
licitației.

Taxa de înscriere și participare la licitație de 30000 lei și 
garanția de 10% din valoarea licitată se depun la casieria unității. 

Informații suplimentare la sediul uzinei sau la telefoane 
. 054/241040, 241041, interior 202.

---------------- ----- -

• S.C. MINEXFOR S.A. DEVA

■ Execută prin comandă la prețuri competitive
■ și vinde din stoc următoarele produse:
2 - placaje din marmură;
■ - cruci din marmură și mozaic;
■ - sort de diferite dimensiuni;
2 - mozaic venețian;
" - vaze și scrumiere din marmură:
■ - baluștri și mână curenta;
■ - măsuțe din marmură pentru telefon și tip
2 bar;
■ - praf de marmură (șlam) pentru tencuieli;
■ - șemineuri;
■ - lemn foc și lemn lucru;

- fântâni cu instalație de foraj.
■ Toate aceste lucrări pot fi executate în
■ cadrul secției de roci ornamentale, situată în 
2 Teliuc, str. Pomilor, nr. 28 (lângă fostul CAP).
; Tel. 73.81.tth
B EXECUȚIE PROMPTĂ

ȘI DE CALITATE!
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

S.C. MINEXFOR S.A. DEVA
cu sediul în Deva, str. Titu Maiorescu, 

nr. 2, convoacă
ADUNAREA GENERALĂ 

A ACȚIONARILORI
la sediul societății, în data de 

31.03.1998, ora 12, cu următoarea 
ordine de zi:

1. Raportul de gestiune pe anul 1997;
2. Bilanțul contabil și contul de profit 

și pierderi pe anul 1997;
3. Aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli pe anul 1998;
4. Diverse.
în caz de neîntrunire a cvorumului 

prevăzut în statut, a doua adunare se va 
ține în ziua de 14 aprilie 1998, ora 12, 
cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține 
la telefon 054/622310, interior 12 și 22

Veniți, vă rog, să ne vizitați!
Vă oferim îmbrăcăminte și încălțăminte folosite, 

de bună calitate și la prețuri acceptabile.
Ofertă deosebită, în perioada 10.03 - 13.03.98, la 

îmbrăcăminte de copii.
Ne găsiți la Bretea Română, Magazinul Asociația

"Viața în Isus Hristos", zilnic între orele 8.30 - 16.00. 
Vă așteptăm și cu o mică surpriză!

u ■ - — ---------7

IC ALUMIHIU COHF SRL
CONFECȚIONEAZĂ ȘI MONTEAZĂ

Din profile de aluminiu
© uși ©ferestre © vitrine © fațade magazine
© compartimentări interioare © rafturi etc 

geamuri termopan și geamuri colorate 
(în masă sau reflectorizante)

•••» tavane false
Adresa: str. Plevnei, nr.14, Deva 2700.
Tel/fax: 054/230531.
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Consiliul de Administrație al 
Societarii Comerciale "Vinalcool" Deva S.A.•

Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, în data de 20.03.1998, ora 10,00, 
la sediul societății din Deva, strada Andrei Șaguna, nr.l

în situația în care nu vor li prezenți cel puțin 2/3 din numărul acționarilor 
înscriși în Registrul consolidat al acționarilor până la data de 01.03.1998, 
Adunarea Generală a Acționarilor se va amâna pentru data de 06.04.1998, ora 
18,00, în același loc._______________________________________________ J

Direcția de 
Telecomunicații 
Hunedoara-Deva
Anunță

Toți abonații telefonici - persoane fizice, sunt rugați ca 
la plata facturii telefonice pe luna martie 1998 sâ se 
prezinte titularul postului telefonic cu actul de identitate.

• • —

S.C. PORTA BELLA PRODIMPEX SRL 
BUCUREȘTI

FERMOARE
DIN PLASTIC Șl METAL ÎNTR-O GAMĂ 
LARGĂ DE CULORI Șl DIMENSIUNI

NASTURI Șl CAPSE
LA CELE MAI mIcI PREȚURI.

Asigurăm livrare gratuită - mesagerie.
Tel. 01.335.56.93, 01.335.56.94, Fax: 01.335.56.90
\____________ ——___________Z

/'TI

i și poți cumpăra 
________ în perioada 9-14 martie '98 

^^PujBducere de 100.000 lei televizoarele SONY, 
înmr^a^nele "Quasar" din Deva tel. 211261, 
Huned^ll9<^ir7^3139. Orâștle tel. 247540, 

ad tel 551250, Petroșani tei. 542362, Hațeg tel. 770013J 

mwcmi-ioo.ooo mu numauwsom

sa-tir

folosești cu 
eficienta banii?f

["S.C.’dÂCÎA ĂP0LD S.A." i
i
i
i
i
i
i
i
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i
i
i
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Cu sediul în Apoldu de Sus, județul Sibiu
Vinde

>
>
>
>
>
>
>
>
Licitația va avea loc în fiecare vineri, la sediul 

societății, începând cu ora 10.
Informații suplimentare la tel.: 069/553532,533294^ ‘

prin licitație publică următoarele mijloace fixe: 
Tractoare U-650, U-651, SV-445;
Pluguri;
Pompe stropit;
Motocultor (cositoare);
Combine CP-12;
Greble mecanice ți alte mașini agricole; 
Autoatelier TV 12 D;
Spolieri șl stâlpi împrejmuire.

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I 

y
S.C. PROTEUS IMPEX S.R.L. 0RĂȘTIE 
tel., fax. 054-247978,247500 te. 054-241296 

Senz*țion*le  reduceri de prețari 
în febrn rie - martie:

E/f mașini de spălat vase
f/T vase pentru cuptoare cu microunde.

>7^
Centrale termice pe gaz și calorifere

cu plata în 24 rate și avans O, 
prin magazinul CENTRAL din Orăștie 

tel. 054-247496

©GEALAN
Silita pitfllt PVC

Ferestre

Noi ne gândim astă2i la cafrtatea 
vieți dumneavoastră de mâine!

Ferestrele GEALAN au grijă de confortul 
dumneavoastră. Vă protejează fonic, se 

întrețin ușor iar consumul de energie este 
redus uimitor datorită izolației termice excepționale.

I

Pentru detalii privind producerea ferestrelor
GEALAN vă așteptăm în perioada 

12-16 martie la standul 36 în cadrul 
târgului AMBIENT CONSTRUCT - Cluj Napoca.

L

GEALAN ROMANIA
TalIFax: 1011679 42 25; 230 34 22
BIROU SIBIU
Tel/Fax: mi9| 42 91 31 ©GEALAN J

Rețeaua prin care comunici 
cu viitorul!

Conectează-te la serviciul CONNEX GSM în perioada 23.02-11.03.1998 
la unul din dealerii ADISAN Telecom 2000 din orașul tău 

și poți câștiga un pachet connexgol 
la tombola din data de 13.03.1998.

în plus, toți cei care se conectează în perioada 01.03-08.03.1998 
vor primi cadouri surpriză!

VA

COMSER
Str. 1 Decembrie nr.14,
Tel./Fax: 054/233.606

TOP INTERSERV 2000
Str. Mihai Viteazu, bl.9. parter
Tel.: 054/218.901; Fax: 054/233.300

/IDIS4N
TELECOM 2000

DEALER AUTORIZAT

TFLEFOMiF MOBlU DtOfTALĂ GSfTl'
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PRODUCȚIE ȘI 
desfacere’ PROPRII

în anii din urmă, SC 
Vinalcool SA Deva a trecut printr- 
o situație grea din punct de 
vedere economic. Au fost 
căutate soluții de redresare a 
unității de către noua conducere 
(director dl Serghei Oprea, în 
funcție din luna iunie a anului 
1997). “La sfârșitul Junii 
februarie a.c. - preciza dl inginer 
Oprea - societatea noastră a 
început, să producă băuturi 
alcoolice proprii, respectiv 
vodcă, rom, rachiuri și lichioruri, 

vcare în scurt timp vor fi

Iii@t Br-'a.aU. @

. Sâmbătă, 7 martie a.c., 
organizația locală a Partidului 
Democrat din municipiul Brad 
a organizat o masă festivă ia 
care au fost invitați lideri și 
membri ai formațiunilor 
politice din zonă.

întâlnirea de sâmbătă 
seara, organizată de PD, a fost 
dedicată in exclusivitate zilei 
de "8 Martie" și s-a dorit a fi 
un moment de recunoaștere 
și prețuire a femeii in viața

Bugetul - extremă urgență
(Urmare din pag. 1)

ai opoziției, din alte partide, 
sunt de asemenea împotriva 
actualului Guvern, actualului 
premier, cărora le impută 
multe erori, multe neîmpliniri 
și, ca un corolar, acest buget 
strâmt, sever, împovărător 
pentru țară.

înțelegând că așa este, 
cei mai mulți dintre cetățenii 
patriei și-au exprimat din 
nou, prin recentul sondaj de 
opinie CURS, disponibilitatea 
de a mai suporta o perioadă 
aceste cumplite dureri ale 
tranziției, nutrind încrederea 
că nu peste mult timp va fi 
soare și pe ulița noastră... 
românească. Gândind

(Urmare din pag. 1) Nu se stă chiar cu mâinile încrucișate
La înțelegere cu o seamă de 

agenți economici care folosesc 
în activitatea lor teren din 
domeniul public am făcut 
schimburi de teren, la echivalent 
cu teren arabil spre a putea 
satisface cererile proprietarilor 
cărora nu mai avem de unde le 
întregi proprietățile la care îi 
îndreptățește legea.

în sfârșit, în domeniul 
hotărârilor adoptate de consiliul 
local aș menționa-o pe aceea 
de majorare cu 100 a numărului 
celor care beneficiază de ajutor 
material prin cantina de ajutor 
social. Până la adoptarea 
bugetului am sporit cu zece 
numărul acestora, ceilalți 90 
urmând să beneficieze de ajutor 
după adoptarea bugetului.

- Tristă realitate trăim, 
domnule primar, dacă 
trebuie să constatăm că an 
de an a sporit numărul celor 
dependenți social, al celor 
care apelează la mila 
publică.

- Tristă dar adevărată. Nu 
de drag am adoptat o astfel de 
hotărâre chiar în condițiile unui 

diversificate. Sunt produse în 
secția de producție industrială 
a societății din Deva și vor fi 
comercializate prin unitățile 
proprii de desfacere din Deva, 
Hunedoara, Brad, Hațeg, 
Petroșani și Orăștie, la 
calitatea și standardele cerute 
pe piață.” Materia primă este 
adusă de la cunoscuta 
societate “Indagrara” Arad, cu 
care “Vinalcool” Deva a în
cheiat un contract de 
colaborare. (E.S.)

cotidiană. Deși au paticipat și 
membri ai partidelor din 
opoziție, pentru câteva ore 
s-au uitat adversitățile 
politice, cei prezenți dis
cutând amical. De asemenea, 
organizatorii au oferit 
doamnelor prezente ia 
manifestare câte un trandafir 
in semn de profund respect 
și considerație.

Corne! POENAR

acestea din unghiul 
bugetului pe 1998, cea mai 
bună soluție ar fi adoptarea 
lui, eventual într-o formă 
îmbunătățită, în cel mai 
scurt timp, apoi se pot găsi 
motive și modalități de a-l 
trimite pe Victor Ciorbea la 
Primăria Bucureștiului.

Se pare însă că nu va fi 
așa. Vocile împotriva 
bugetului sunt tot mai 
insistente, tot mai 
numeroase, anunțând că 
bugetul nu se va vota, 
guvernul și premierul vor 
cădea, zile grele ne vor 
aștepta. C-așa-i în 
democrație... la noi. Se 
anunță o săptămână de 
foc...

buget de sărăcie ci de nevoie. 
Ne-au obligat s-o adoptăm 
realitățile orașului.

X
Ce a reușit să concretizeze 

în două luni din an executivul unui 
alt consiliu orășenesc - Călanul? 
Ne răspunde domnul Petru Bora, 
primarul Călanului.

- Ca să alimentăm mai 
corespunzător cu venituri proprii 
bugetul local am adoptat o 
hotărâre privind reactualizarea 
cu coeficientul de inflație a 
impozitelor și taxelor locale, 
acestea “curgând" ritmic către 
buget

- în ce măsură vor spori 
ele valoric bugetul 
Călanului, potrivit hotărârii 
consiliului local?

- Anul trecut am realizat 
venituri proprii în sumă de 
1.131.355.000 lei, reprezentând 
doar 56,8 la șută din bugetul 
aprobat la început de an. în 1998, 
ghidându-ne după execuția 
bugetară a anului 1997, contăm 
pe un efort propriu la buget de 
1.686.000.000 de lei.

Am pregătit licitația pentru

S 9 martie 1661 - a murit 
Mazarin, om politic, diplomat și 
cardinal francez. A fost nunțiu 
papal la Paris între anii 1634 și 
1636 intrând în serviciul lui 
Richelieu, iar în perioada 1642- 
1661 a condus Franța, ca prim- 
ministru (împreună cu Ana de 
Austria) în timpul domniei lui 
Ludovic al XlV-lea.

S 9 martie 1907 - s-a 
născut Mircea Eliade, scriitor și 
filozof român, profesor de istoria 
religiilor mai întâi la Universitatea 
din București, din 1945 la Paris și 
Sorbona, iar apoi la Universitatea 
din Chicago. Opera sa beletristică 
include romanele: “Maitreyi", 
“Nuntă în cer”, “Lumina ce se 
stinge", “Noaptea de sânziene”, 
“Romanul adolescentului miop”, 
nuvelele fantastice "Domnișoara 
Cristina”, "Pe strada Mântuleasa”, 
“Nopți la Serampore”, “Nouă
sprezece trandafiri",, precum și 
“Istoria credințelor și ideilor 
religioase”, lucrare de referință 
pentru întreaga sa creație, (m. 
1986).

£ 9 martie 1944 - a încetat 
din viață Grigore Antipa, biolog 
român de renume mondial, 
fondator al Muzeului de istorie 
naturală din București, muzeu 
care astăzi îi poartă numele. A fost 
întemeietorul școlii românești de 
hidrobiologie și ihtiologie și unul 
dintre creatorii muzeologiei 
modeme.

Clădirea Căminului cultural din Romos găzduiește 
mai cu seamă nunți decât momente culturale propriu-zise. 
Dar cine mai are acum răbdarea și puterea să urmărească 

și așa-ceva?!
Foto: Eduard CHIROIU

execuție a lucrărilor de 
introducere a gazului metan în 
localitățile aparținătoare: 
Nădăștia de Jos, Călanu Mic și 
Strei. Contribuția cu 10 la sută 
din valoarea lucrărilor 
a populației localităților respec
tive s-a făcut doar pentru plata 
documentației, dar ea va con
tinua.

Tot în stadiul de organizare 
a licitației pentru execuție ne 
aflăm și în privința amenajării unui 
nou cimitir pentru oraș.

Din proiectele mai mari ale 
acestui an v-aș ruga să 
consemnați finalizarea lucrărilor 
de introducere a gazului metan 
la Strei-Săcel, Strei-Ohaba și 
parțial la Valea Sîngiorgiului. 
De asemenea, extinderea 
alimentării cu apă în localitățile 
aparținătoare Strei, Batiz și 
Călanu Mic.

X
în sfârșit, cu ce folos au 

trecut cele două luni de așteptare 
a bugetului într-o comună - 
Densuș? Ne spune primarul 
Sorin Ștefoni. Le consemnăm 
așa cum ne-au fost expuse, fără

2 12 martie 1936 - a
murit Garabet Ibrăileanu, critic 
și istoric literar român, opera sa 
remarcându-se prin analiza fină 
a particularităților creației unor 
scriitori ca M. Eminescu, M. 
Sadoveanu, I.L. Caragiale, G. 
Coșbuc etc. și prin bogăția de 
informații și asociații. S-a afirmat 
și ca romancier prin romanul 
“Adela” publicat în 1933.

2 14 martie 1854 - s-a
născut Alex. Macedonski, 
scriitor român, precursor al 
simbolismului, fondator al 
revistei “Literatorul”, apărută în 
1880. (m. 1920).

2 14 martie 1868 - s-a
născut prozatorul și dramaturgul 
rus Maxim Gorki, autor, printre 
altele, al romanelor “Mama”, 
'Viața lui Klim Samghin”, “Cei trei”, 
și al pieselor “Azilul de noapte”, 
“Micii burghezi”, “Copiii soarelui”, 
(m. 1936).

S 14 martie 1879-s-a 
născut Albert Einstein, unul 
dintre cei mai mari fizicieni ai sec. 
XX. A elaborat teoria relativității, 
a explicat legile acțiunii chimice 
a luminii, efectul fotoelectric, 
efectul giro-magnetic, căldura 
specifică a solidelor ș.a. 
devenind astfel unul dintre 
pionierii teoriei cuantelor. Pentru 
întreaga sa activitate de 
cercetare științifică a primit 
premiul Nobel în anul 1921. (m 
1955).

comentarii.
“Avem de făcut studiul de 

fezabilitate pentru Introducerea 
gazului metan în satele 
Peșteana, Peștenița, Densuș și 
Hățăgel. Anul acesta constituim 
asociațiile de beneficiari și 
comitetele de sprijin pentru 
colectarea contribuției bănești la 
lucrare a populației.

în programul pe acest an mai 
avem elaborarea studiului 
de prefezabilitate pentru 
introducerea apei curente la 
Densuș, Ștei și Hățăgel.

Mai avem de continuat 
modernizarea cu încă 1 km a 
drumului comunal Peșteana- 
Peștenița, 3 km fiind modernizați 
în anii trecuți”.

Ne-a mai spus primarul 
Densușului lucruri multe și 
interesante și promitem să 
revenim curând la ele. Nu ne 
putem totuși cenzura o părere: 
unele dintre acțiunile de care 
ne-a vorbit puteau fi cel puțin 
amorsate în faza de 
documentație (studii de pre și 
fezabilitate, avize necesare etc.).

Un anunț important care vă 
interesează!

Societatea 
Comercială "Metalul" 

S A. Peștișu Mare- 
Huiiedoara
(fosta Baza 6 Peștiș)

Amplasată pe drumul național DN 68-B Hunedoara- 
Deva, distribuitor al SIDEX Galați, INTFOR Galați, TEPRO 
lași, SANEX Cluj, ROMBAT Bistrița, ZIMTUB Zimnicea, 
TIMCO Timișoara etc. vă oferă o gamă complexă de 
produse astfel:

> toată gama de laminate de la SIDERURGICA 

Hunedoara:
[x] profile mici, mijlocii și grele;
S oțel beton lis și periodic în colaci și bare.
> toată gama de produse plate de la SIDEX 

Galați:
IS tablă laminată la rece și la cald;
[x] tablă subțire și groasă zincată și decapată.
> toată gama de țeavă rectangulară de la 

INTFOR Galați
> toată gama de țeavă neagră și zincată de la 

TEPRO lași și ZIMTUB Zimnicea
> pătrate mici, hexagoane și bandă la cald de 

la Oțelu Roșu.

Avem permanent în stoc:
> baterii auto, piese auto, electrice;
> gresie, faianță, căzi de baie, obiecte 

sanitare;
> cherestea, mobilă, parchet, pal, placaj, 

panel;
> cuie, electrozi, plasă de sârmă, confecții 

metalice (se confecționează la comandă);
> ciment, ciment alb, ipsos, var;
> șuruburi, prezoane, fitinguri, robineți, curele 

trapezoidale;
> diluant, vopsele, grund, aracet;
> bitum și carton asfaltat;
> oglindă și geam tras (se taie la cerere); 
^frigidere, congelatoare și combine frigorifice;
> mașini de spălat, de cusut și de gătit;
> roabe, pistol de vopsit și de tencuit;
> motoare electrice, betoniere, pompe apă;
> țpașini de tăjgt laminate;

> mușini du t&iât mat mitră și gresie;
> mașini de filetat și îndoit țevi;
> mașini de șlefuit parchet;
> obiecte din plastic (butoaie, folie, piese auto);
> unelte și utilaje agricole, îngrășăminte pe cupoane.

Prin magazinul alimentar oferim zilnic: pâine, mezeluri, dulciuri, 

cafea, sucuri, ulei, zahăr etc.
Prin magazinul general din unitate vă oferim produse diverse: 

încălțăminte, porțelanuri, tricotaje, metraje, vase emailate, covoare 

etc.
La comandă procurăm țiglă import Austria sau din fabricație 

internă.
Pentru valori peste 1 milion se aprobă și cu plata în rate.

Pentru valori de peste 4 milioane lei se asigură transport gratuit 

în Hunedoara. La S.C. Metalul S.A. Peștiș prețurile sunt sub nivelul 

pieței, pentru că noi ne gândim la problemele celor mulți, la perioada 

grea prin care trecem și aplicăm adaos comercial foarte mic.

Cumpărătorii vin la noi cu încredere deoarece știu că toate 

mărfurile sunt mai ieftine, nu se pierde vremea așteptând deoarece 

avem marfă permanent, avem dotările necesare, suntem bine 

organizați și suntem specialiști în meserie.

Spuneți ce aveți nevoie și noi vă facem rost în timpul cel mai scurt.

Vă a^teptăml
Ziar editat de 
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