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Conducătorii silviculturii Ungariei ne-au vizitat Județul 
S-au încheiat contracte

avantajoase
Dl Ion Crișan, directorul Direcției 

Silvice Deva, ne-a informat că 
săptămâna trecută, timp de două zile, 
după ce anterior au fost oaspeți în 
județele Mureș și Brașov, cei 22 de 
directori ai direcțiilor silvice din Ungaria, 
împreună cu secretarul de stat al 
silviculturii ungare și cu directorul 
general al privatizării din această țară, 
au fost prezenți și în județul nostru.

Cu acest prilej silvicultorii unguri au 
vizitat Parcul Național Retezat și 
ocoalele silvice Retezat, Pui și Hațeg. 
Totodată, cum ni s-a precizat, au fost 
încheiate contracte avantajoase pentru 
partea română privind comercializarea 
lemnului. în același timp a avut loc un 
larg schimb de experiență privind

ocrotirea ariilor protejate, producerea 
puieților și posibilitățile de regenerare 
naturală a ecosistemelor forestiere, 
urmărind totodată gospodărirea durabilă a 
pădurilor.

Silvicultorii unguri au apreciat 
preocuparea silvicultorilor hunedoreni 
pentru păstrarea ecosistemelor naturale 
din pădurile județului, ei exprimându-și 
părerea că din acest punct de vedere 
județul nostru a intrat de mai multă vreme 
în Europa. Asemenea aprecieri nu sunt 
gratuite, având în vedere preocuparea 
permanentă a adevăraților profesioniști 
din silvicultură pentru ca pădurile 
noastre să fie mereu sănătoase și să-și 
îndeplinească importantele lor funcții 
economice și ecologice. (N.T.)

în perioada 17-20 septembrie a.c. va avea loc 
Festivalul Surzilor, organizat de Asociația Surzilor, 
filiala Constanța, în colaborare cu Primăria și 
Consiliul Județean. Spectacolul de dans modern 
se va desfășura pe scena Teatrului "Fantasio", pe 
mai multe secțiuni: solistic, colectiv și la alegere. 
La festivitate vor fi prezenți aproximativ 100 de 
participanți din Germania, Polonia, Slovacia, 
Moldova, Ucraina și din filialele A. S. din țară.
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Azi, marți, în primul tur al cupei UEFA, F.C. Argeș I 

I va întâlni la Pitești echipa spaniolă Celta Vigo, iar I 
' Steaua va primi în Ghencea replica cunoscutei echipe : 
I iberice, Valencia, la care evoluează și românii Adrian | 

<și Sabin llie și Gabi Popescu.

Grevă generală în Valea Jiului

Minerii au rămas... 
cu ochii-n ploaie

după salarii
Sâmbătă și duminică, în 

Capitală s-a desfășurat 
Congresul Confederației 
Sindicatelor Miniere din 
România, la care Miron Cozma 
a fost reales în funcția de 
președinte. Tot acolo s-a hotărât 
ca luni, 14 septembrie a.c., 
minerii din Valea Jiului să intre 
în grevă generală pe motiv că 
nu li s-au plătit integral și la timp 
salariile.

Zis și făcut. Guvernul n-a 
putut satisface până vineri 
somația lui Miron Cozma, drept 
pentru care ieri dimineață, 
începând cu ora 5, min,erii din 
schimbul I, de la toate 
subunitățile Regiei Autonome 
a Huilei Petroșani, în loc să 
meargă la lucru, au umplut 
curtea Regiei și spațiile 
învecinate acesteia.

Colegii de la ziarul “Matinal” 
din Petroșani ne-au comunicat 
că la 8,30 s-a prezentat la locul 
faptei și liderul Miron Cozma, 
care a făcut pontajul și li s-a 
adresat minerilor în stilul său 
caracteristic, revoluționar.

Turna cu găleata la 
Petroșani, dar minerii stăteau 
cu ochii în ploaie după salarii, 
se hârjoneau, comentau dur la 
adresă guvernanților. La ora 
10,30, greviștii l-au audiat din 

nou pe lider. De data aceasta, 
el i-a îndemnat să meargă 
acasă (riu la șut - n.n.), 
urmând ca la ora 13 să facă 
pontajul tot în curtea RAH și 
nu în abataje, acolo unde le 
este locul și rostul, minerii din 
schimbul II. Ei au continuat 
să rămână pe loc până la 
venirea ortacilor. Miron 
Cozma le-a ținut și acestora 
un logos, în afara politicului, 
așa cum a ținut el să 
precizeze.

A apărut în fața minerilor 
greviști și directorul general 
al RAH, inginerul llie 
Bălănescu. Acesta le-a 
explicat celor de față (între 
care s-au aflat și reprezentanți 
ai UMIROM și IPSRUEEM 
Petroșani) situația financiară 
critică a Regiei, i-a asigurat 
că se fac demersuri pentru 
primirea banilor pentru plata 
salariilor și i-a rugat să 
meargă la lucru, deoarece 
nu au decât de pierdut. 
Nimeni și nimic nu i-a 
înduplecat pe mineri să 
înceteze acțiunea de protest 
și să se prezinte la locurile lor 
de muncă. Ei vor salariile in
tegral și imediat.

Dumitru GHEONEA

ANUL ȘCOLAR A ÎNCEPUT 
SUB AUSPICIILE REFORMEI

Aspect de la Festivitatea de deschidere a anului școlar desfășurată 
la Școala Normală “Sabin Drăpoi ” din Deva.

Foto: Traian MÂNU

Ieri, cu o zi înainte de ziua 
tradițională de 15 septembrie, a 
început anul școlar 1998-1999. 
Este un an cu implicații deosebite 
pentru mersul reformei din 
învățământ, un an care 
marchează realizarea unor pași 
importanți în schimbarea 
sistemului de învățământ 
românesc.

S-a schimbat structura 
anului școlar de la tradiționalele 
trimestre la două semestre cu... 
șase vacanțe. S-a schimbat, de 
asemenea, sistemul de notare, la 
ciclul primar renunțându-se la 
cifre în favoarea aprecierilor cu 
calificative, de la satisfăcător la 
bine și foarte bine. Religia, 
reintrodusă în școli după '89, ca 
materie facultativă, a devenit 
acum obligatorie atât în școlile 
generale cât și în licee. După o 
primă modificare realizată în 
1992, în acest an se va modifica 
din nou structura examenului de 
bacalaureat. Vara viitoare 
absolvenții claselor a Xll-a și a 
XII l-a vor susține în premieră la 
examenul de bacalaureat șapte 
probe: limba română (scris și 
oral), limba maternă, matematică 
(scris), istoria României (oral), 
limba străină (oral), proba la 
alegere din chimie, fizică, biologie 
ori geografia României oral, și o 
disciplină de profil (scris), alta 

decât cea de la probele 
precedente. Tot în premieră, la 
sfârșitul anului școlar, elevii 
claselor a Vlll-a vor susține un 
examen de capacitate - la 
limba română, limba maternă, 
matematică și cultură generală 
- în baza căruia se va face 
admiterea în licee.

Datorită ploii, la Școala 
Normală ,,Sabin Drăgoi” din 
Deva festivitatea de 
deschidere a noului an școlar 
s-a ținut în sala festivă. Astfel, 
din cei 1200 de elevi, la 
festivitate au participat, alături 
de părinți și profesori, doar 
elevii claselor I, a V-a și IX-a și 
câte cinci reprezentanți de la 
celelalte clase. După intonarea 
Imnului Național, părintele 
protopop, Alexandru Hotăran, 
a oficiat o slujbă religioasă. 
Apoi, dl. Liviu Popescu, 
directorul instituției, a prezentat 
eforturile conducerii pe linia 
asigurării unor condiții optime 
de desfășurare a procesului 
de învățământ, eforturi 
materializate prin creșterea 
fondului de carte al bibliotecii, 
schimbarea băncilor la clasele 
primare și renovarea sălii de 
sport. Apreciind că „munca

Ciprian MARiNUȚ
(Continuare în pag. 8)

“Serbările naționale 
de la Țebea”

Au intrat in tradiția 
"Serbărilor naționale de ta 
Țebea" atât momentele 
comemorativ și folcloric, cât șl 
ploaia. Dar potrivnicia vremii 
nu-i mai sperie pej-omânii fideli 
acestei manifestări, unii veniți 
cu o zi-două înainte, iar muiți 
sosiți duminică, pe ploaie. Spre 
deosebire de anii trecuți, la 
actuala ediție personalitățile 
politice de rang înalt nu s-au 
mai călcat pe picioare. Să fi 

Simpozion științific
,,Serbările naționale de la Țebea"au debutat 

cu simpozionul științific,,Revoluția română din 
1848-1849 (150 de ani)", desfășurat la Casa de 
Cultură Brad, și cu o vizită documentară ,,Pe 
urmele Revoluției de la 1848-1849 în Zarand". La 
lucrările simpozionului au participat istorici, 
cercetători științifici și muzeografi din centre 
universitare și muzee din țară.

Au fost evocate fapte, locuri și oameni care în 
timpul evenimentelor petrecute în urmă cu 150 
de ani au avut o contribuție hotărâtoare în luptele 
purtate în Țara Zarandului. La loc de cinste a 
fost prezentată figura conducătorului de oști 
Avram lancu, intrat în istoria și tradiția românilor 
ca un erou legendar.

Simpozionul a prilejuit și lansarea volumelor 
„Adunări de stări în Țările Române. Congregațiile

generale în Transilvania voievodală" și „Avram 
lancu în tradiția românilor", editate la Sibiu și, 
respectiv, la Timișoara.

Slujba de pomenire
Biserica de la Țebea a devenit neîncăpătoare 

pentru mulțimea dornică să asiste la slujba de 
pomenire a eroilor neamului. Cine intră pentru prima 
dată în acest sfânt lăcaș este impresionat de faptul 
că alături de prapuri și icoane stau portretele lui 
Avram lancu, și ale lui Horia, Cloșca și Crișan iar 
pe arcadele tavanului este pictat tricolorul, semn 
că pentru moți sunt la fel de sfinte și simbolurile 
istoriei naționale.

Viorica ROMAN, Georgeta BÎRLA 
Foto: Traian MÂNU
(Continuare în pag. 2)

înțeles ele oare mesajul lansat 
înaintea manifestării (publicat 
în ziarul nostru) detUniunea 
Munții Apuseni? Au fost în 
schimb prezente toate 
oficialitățile județului.

Sărbătoarea de la Țebea a 
fost organizată de Ministerul 
Culturii, Prefectura, Consiliul 
Județean, Inspectoratul pentru 
Cultură și Centrul Creație! 
Populare ale județului Hune
doara, Muzeu! Civilizației

Dacice și Romane Deva, 
Primăriile Brad și Baia de 
Criș, în colaborare cu 
Televiziunea Română 
București.

N-au lipsit din peisajul 
manifestării comercianții 
ambulanți și unitățile de 
alimentație publică, tarabe și 
jocuri pentru divertismentul 
celor mici și mari, toate dând 
aspectul de târg.

SCRISOARE 
DESCHISĂ

în ultimul timp a apărut o 
adevărată dispută și o serie de 
acuzații la adresa conducerii 
termocentralei în legătură cu 
furnizarea apei calde pentru 
municipiul Deva.

Doresc să informez corect 
populația municipiului Deva și 
încă d dată factorii responsabili 
ai municipiului precum și condu
cerea SC Apaterm SA Deva 
pentru a se stabili definitiv și 
obiectiv responsabilitățile.

1. Termocentrala Mintia a 
furnizat permanent în condiții 
ireproșabile agentul termic con
form contractului cu RAGCL 
Deva (azi Apaterm Deva), până 
la 10.08.1998, când a început 
reparația anuală, deși plățile în 
acest an s-au făcut greoi și 
parțial, după zeci de întâlniri la 
sediul Primăriei sau la cele două 
unități.

2. SC Apaterm Deva are în 
prezent o datorie de 25 de 
miliarde lei din care 13,2 miliarde 
lei pentru energia termică livrată 
și 11,8 miliarde lei penalități 
pentru neplată la timp etc.

Structura restanțelor pentru 
energia termică este în principal 
următoarea: 3,0 miliarde lei 
încasate de RAGCL și neplătite 
la termocentrală, 2,3 miliarde lei 
la populație și circa 5,5 miliarde 
lei datorii ale bugetului pentru 
spital, școli etc.

Precizez că relațiile con
tractuale le avem cu Apaterm - 
Deva, subordonată Primăriei.

3. Dispoziția scrisă a CONEL 
din luna august prevede că

Director,
dr. ing. Victor VAiDA

(Continuare în pag. 8)
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gWEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. D parter 
Telefon 234480 

Fax 234483 
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele in lei 
persoanelor fizice!

X la 30 de zile - 40% 
X la 90 de zile - 42%
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“Serbările
(Urmare din pag. 1)

Un sobor de preoți, în frunte 
cu PS Timotei Seviciu, episcop 
al Aradului, a oficiat slujba de 
pomenire, remarcând semni
ficația deosebită a datei de 13

lipect din timpul paratfaxului
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Spectacol folcloric
Cșnd în Cimitirul eroilor con

tinua evocarea personalității lui 
Avram lancu, băncile din jurul 
scenei amenajate în Câmpul 
Moților erau deja ocupate de cei 
care au venit special pentru 
spectacolul folcloric. Ei au avut 
răbdarea și ambiția să reziste sub 

Nicolae Furdui lancu in recital la Tebea

Soliștii hunedoreni in spectacolNoi suntem romani , cântec interpretat de public împreuna cu Nicolae Furdui lancu.

Tulntcarese

ploaia măruntă și deasă câteva ore 
bune până să înceapă programul 
artistic; merite apreciate elogios de 
dna Marioara Murărescu, 
prezentatoarea spectacolului. La 
chemarea tulnicelor, asemeni 
înaintașilor, moții au umplut 
amfiteatrul natural din apropierea 
scenei.

O dată deschis spectacolul de 
către tulnicăresele din Blăjeni și 
Bulzești, pe scenă au evoluat 

septembrie: cu exact 126 de ani 
în urmă a fost înmormântat 
,,Crăișprul munților", Avram 
lancu, în ziua care precedă 
sărbătoarea,,înălțarea Sf. Cruci”, 
crucea semnificând dintotdeauna 
pentru creștini biruința asupra

neîntrerupt, printre reprize de 
ploaie și soare până după-amiaza 
târziu, numeroși soliști și 
ansambluri folclorice. După cum 
sesizau și spectatorii, în acest an 
organizatorii s-au întrecut pe ei, 
invitând foarte mulți interpreți ai 
cântecului și jocului popular, aduse 

în scenă de grupuri compacte de 
cântăreți și dansatori din diverse 
zone folclorice ale țării. în calitatea 
lor de gazde, taraful brădean 
“Doina Crișului" și soliștii 
hunedoreni Drăgan Muntean, 
Mariana Anghel, Mariana Deac, 
Ana Almășana, Lidia Benea, 
Lenuța Evsei, Viorica Brândușan, 
Ciprian Roman, Cosmina Muntean 
și Valentin Crainic au oferit 
spectatorilor cântece inspirate de

naționale de la Tebea”
9

vrăjmașilor.
Același sobor de preoți a 

slujit (după depunerea 
coroanelor la mormântul lui 
Avram lancu) parastasul,,pentru 
toți eroii și martirii neamului 
nostru".

figura celui comemorat și de istoria 
moților. Următorul popas a fost în 
Maramureș, în compania soților 
Florentina și Petre Giurgi, solistei 
Anghelina Timiș și a unui grup de 
dansatori. Taraful “Crai nou" din 
Alba lulia i-a acompaniat pe Veta 
Biriș și lonuț Fulea, pe soliștii care

“și-au dorit de-o viață să ajungă la 
Țebea” - Leontina Pop, Petrică 
Stoian Mâțiu, Geta Postolache și 
Nineta Popa și pe cel care „l-a scos 
în lume", Nicolae Furdui lancu. 
Mesajul răzbătut din cântecele 
soliștilor acompaniați de “Crai nou" 
a fost cel mai bine primit de publicul 
care adeseori și-a unit vocea cu 
ale celor de pe scenă.

Pentru prima dată prezent la 
serbările de la Tebea, ansamblul

X
Depuneri de

coroane
Acordurile Imnului Național 

,,Deșteaptă-te române” au dat 
semnalul începerii momentului 
solemn al depunerilor de 

’ coroane. Pe fundalul sonor al 
,,Imnului Eroilor", interpretat de 
fanfara militară, un număr 
impresionant de coroane a fost 
așezat pe mormântul eroului, din 
partea instituțiilor centrale și lo
cale de stat, a unor formațiuni 
politice, organizații și asociații 
apolitice, agenți economici ș.a.

Mulți dintre cei care au 
înfruntat ploaia la Țebea au fost 
surprinși . de absența 
personalităților scenei politice 
românești. în consecință și 
cuvântările au fost puține, 
participanții reținând din mesa
jele transmise prin consilieri din 
partea președinției și a 
guvernului intenția dlui 
Constantinescu de ,,a se 
reculege la mormântul lui Avram 
lancu și după ce nu va mai fi 
președinte”.

“Ciocârlia" al Ministerului de In
terne și-a onorat cartea de vizită, 
aducând în fața celor prezenți un 
număr mare de soliști vocali și 
instrumentiști, dintre care mai 
cunoscuți sunt: Aneta Stan, 
Daniela Condurache, Nicolae 
Mureșan și, firește, Drăgan 
Muntean, directorul ansamblului. 
Acesta, împreună cu un grup de 
tineri interpreți ardeleni au dat glas 
unui vechi cântec de cătănie.

Tot tinerii au fost protagoniștii 
următoarelor momente de dans 
popular. Sfidând ploaia, cele cinci 
cete de călușeri din comuna 
Geoagiu și-au dovedit măiestria 
în execuția ponturilor. N-au fost 
mai puțin apreciați foarte tinerii 
membri ai ansamblului 
“Săpânțana”din Maramureș,care 
au debutat la Țebea și alături de 
care a cântat, dar nu la nivelul la 
care ne-a obișnuit, Gheorghe 
Turda. în schimb, ansamblul de 
cântece și dansuri "Minișireagul" 
din Târgu Mureș a revenit cu drag 
pe plaiuri hunedorene. Dintr-o 
zonă folclorică învecinată, or
chestra “Rapsozii Zarandului" 
Arad, alături de solista Cornelia 
Căprariu - Roman, au fost nevoiți 
să încheie brusc spectacolul. 
Ploaia căzută cu vrăjmășie pe 
Câmpul Moților i-a împiedicat pe 
soiișt ■ hunedoreni, ansamblurile 
devene “Getusa" și "Silvana", 
formația de dansuri pădurenești 
din Bătrâna și taraful din Vața de 
Jos să mai urce pe scenă.

Intenția declarată a orga
nizatorilor "Serbărilor naționale de 
la Țebea" de a cinsti memoria 
eroilor fără festivisme și conotații 
politice s-a împlinit. De această 
dată a predominat cu adevărat 
sentimentul respectului pentru 
eroii neamului, manifestat chiar și 
în aprecierea cântecelor în care 
aceștia se regăsesc.

Mormântul lui Avram lancu acoperit ele coroanele depuse
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Rezultatele etapei a Vl-a: Oțetul Galați - "U" Cluj 5-0; 

Ceahlăul P.N. - F.C. Argeș 1-3; Petrolul - F.C. Onești 1-0; Dinamo - 
Astra Ploiești 2-0; Farul C-ța - F.C. Național 0-1; Foresta Fălticeni - 
Olimpia S.M. 2-0; Gloria Bistrița - Univ. Craiova 1 -1; Steaua - CSM 
Reșița 2-0; F.C. M. Bacău - Rapid 1-1.

CLASAMENTUL

DIVIZIA A

Etapa viitoare: "U" Cluj - Gl. Bistrița; FC Argeș - Oțelul; F.C. 
Onești - Ceahlăul; U. Craiova - Dinamo; Olimpia - F.C. Național; 
Astra - Foresta; CSM Reșița - F.C.M. Bacău; Rapid - Petrolul; 
Steaua - Farul

1. Dinamo 6 6 0 0 20-3 18
2. Rapid 6 5 1 0 16-2 16
3. Oțelul Galați 6 5 1 0 13-4 16
4. F.C. Național 6 4 0 2 16-12 12
5. F.C.M. Bacău 6 3 3 0 11-7 12
6. Steaua 6 3 1 2 14-9 10
7. F.C. Argeș 6 3 1 2 11-8 10
8. Petrolul 6 3 0 3 7-9 9
9. Ceahlăul P.N. 6 2 1 2 9-9 7
10. Gloria Bistrița 6 2 1 3 11-13 7
11. Astra Ploiești 6 1 3 2 6-7 6
12. Univ. Craiova 6 1 2 3 6-8 5
13. F.C. Onești 6 1 2 3 10-15 5
14. CSM Reșița 6 1 2 3 4-11 5
15. Farul C-ța 6 1 1 4 8-14 4
16. "U" Cluj 6 1 1 4 2-14 4
17. Foresta Fălticeni 6 1 0 5 8-17 3
18. Olimpia S.M. 6 1 0 5 4-14 3

OROjNieA ETAPEI
Capul de afiș al etapei a 

Vl-a din Divizia A a fost fără 
îndoială întâlnirea FCM 
Bacău - Rapid. Meciul n-a 
mulțumit total pe nici una 
dintre aceste formații care 
continuă să rămână, totuși, 
neînvinse. A fost doar un 
rezultat de egalitate (1-1), 
dar putea fi și 2-1 pentru 
Rapid, dacă Lupu nu ar fi 
ratat în min. 82 o lovitură 
de ia 11 metri acordată în 
compensație de arbitrul 
Huzu, ca urmare a ușurinței 
cu care i-a pedepsit pe 
oaspeți în repriza i, când

scorul le era favorabil cu 
1-0 și gazdele au egalat.

în repriza a ll-a, treptat, 
terenul a fost numai băl
toace de apă și a avut ioc o 
luptă surdă pentru balon. 
De remarcat victoriile în 
deplasare ale echipelor FC 
Argeș la Ceahlăul, FC Na
țional la Farul. Universita
tea Craiova a trebuit să se 
mulțumească doar cu un 
punct la Bistrița. în ace'astă 
etapă Foresta a obținut pri
ma ei victorie. Dinamo se 
menține lider, însă sâmbătă 
va juca ia Craiova.

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

Rezultatele etapei: Drobeta Tr. S. - Unirea Dej 1-0; 
Jiul Petroșani - Dacia Pitești 2-1; Apulum A.l. - Extensiv 

Craiova 2-2; Corvinul - Min. Motru 2-2; Poli. Timișoara - Chimica 
Târnăveni 4-0; F.C. Bihor - U.T.A. 0-0; Gaz Metan - F.C. Baia Mare 2- 
0; ARO C.lung - Inter Sibiu 2-1; Vega Deva - A.S.A.Tg. Mureș 0-5

CLASAMENTUL
1. ARO C.lung 7 6 0 1 15-7 18
2. F.C. Extensiv 7 5 2 0’ 19-7 17
3. Gaz Metan 7 4 1 2 10-8 13
4. Poli Timișoara 7 3 2 2 17-10 11
5. Drobeta Tr. S 7 3 2 2 10-4 11
6. F.C. Bihor 7 3 2 2 6-6 11
7. U.T. Arad 7 2 3 1 12-6 10
8. Corvinul Hd. 7 3 1 3 15-13 10
9. ASA Tg. Mureș 7 3 1 3 12-12 10
10. Inter Sibiu 7 3 0 4 12-13 9
11. Unirea Dej 7 3 0 4 9-14 9
12. Jiul Petroșani 7 3 0 4 7-15 9
13. Apulum A.l. 7 1 4 2 11-11 7
14. Minerul Motru 7 2 1 4 10-13 7
15. Dacia Pitești 7 2 1 4 8-13 7
16. Chimica Târnăveni 7 2 1 4 8-15 7
17. F.C. Baia Mare 7 1 2 4 7-12 5
18. Vega Deva 7 1 2 • 4 5-14 5

Puțini sunt cei care se aș
teptau la un joc așa de slab al 
Corvinului, așa cum a fost cel de 
sâmbătă. în fața unei echipe 
care nu emite prea multe pre
tenții în acest campionat, hune- 
dorenii s-au împotmolit și au ce
dat primele puncte pe teren pro
priu, deși jocul putea fi câștigat 
ușor. Din păcate nu toți compo- 
nențli lotului hunedorean au în
țeles că o victorie este nece
sară în perspectiva celor două 
deplasări care urmează.

Jocul a început în nota de 
dominare a Corvinului care și-a 
creat câteva ocazii de gol dar 
nefinalizate. în min. 10. N. Mitrică 
l-a încercat cu un șut de la 16 m 
pe portarul Vladoi care a scos 
în corner pentru ca în min. 15 
același Mitrică să șuteze sec de 
la 30 m portarul oaspete res
pingând în corner.

în min. 21 în urma unui con
traatac hunedorean Mocioi îl 
faultează pe linia de fund a tere
nului, în careul de 16 m, pe Cos- 
tăchescu, iar arbitrul întâlnirii a

FC CORVINUL 
MINERUL MOTRU 2-2

dictat prompt penalty pentru gaz
de. A executat și a transformat 
Mitrică, cel mai bun jucător din 
această partidă.

în min. 22, imediat după golul 
hunedorean, am asistat la o ne- 
sincronizare între apărătorii Cor
vinului care i-au permis incisivului 
Baiu să pătrundă în careul gaz
delor și cu un șut plasat a înscris 
restabilind egalitatea.

După gol minerii au ieșit mai 
mult la joc și pe lângă desele frag
mentări cu trimiteri ale balonului în 
tribune sau simulări de faulturi 
dure care au adus în teren echipa 
medicală, au atacat mai mult poar
ta lui Cedan.

Arbitrul S. Saftoiu a trecut cu 
vederea acest lucru și nu a sanc
ționat conform regulamentului.

FC Corvinul a beneficiat în 
primele 45 de minute de alte trei 
ocazii de a înscrie. în urma unor 
faulturi de joc arbitrul a acordat 
lovituri libere din zona careului de 
16 m dar execuțiile lui Mitfică nu 
s-au finalizat în gol, de fiecare 
dată balonul trecând peste trans
versală.

în min. 68 am asistat la lovitură 
de teatru: poTtarul gazdelor l-a 
agățat pe Nedelea, în careul de 
16 m, propriu într-o zonă care nu 
mai permitea desfășurarea unei 
acțiuni foarte periculoase. Arbitrul 
de centru a acordat ușor penalty, 
executat de Petre Narcis și va fi 
2-1 pentru Minerul. Din acest mo
ment s-a jucat în disperare cu 
ochii la tabela de marcaj. Militaru și 
apoi Cernica, în min. 77 și 80, au

semănat panică în rândul hune- 
dorenilor, s-au aflat singuri în 
careul’hunedorean, dar șuturile 
lor au fost defectuoase. în min. 
75 Scarlat a ratat și el înscrierea 
unui gol pentru gazde. Abia în 
prelungiri, în urma unui contra
atac hunedorean, Sterean a re
luat cu capul în gol, la o centrare 
venită de partea dreaptă de la 
Bordeian.

Fluierul final al arbitrului a 
marcat primul egal înregistrat 
de FC Corvinul în acest cam
pionat dar așa cum a mențio
nat Oct. Cojocaru, președin
tele executiv al clubului, în 
partidele următoare echipa va 
fi radical schimbată și vor fi 
promovați jucători care vor să 
joace fotbal.

CORVINUL: Cedan - Călu
gărița (min. 66 Chira), Haidi- 
ner, Sterean, Procorodie (81 
Bordeian), Costăchescu, Che- 
zan, Andrei - Șandor, Păcurar 
(46 Scarlat), N. Mitrică.

Nico/ae GAVREA

Etapa viitoare: UTA - Drobeta Tr. S; Min. Motru - Poli. Timiș.; 
Chimica - F.C. Bihor; ASATg. M. - Corvinul; U.Dej-Jiul; Extensiv - 
ARO; Dacia-Apulum; Inter-Gaz Metan; F.C. Baia M. -Vega Deva.

Rezultatele etapei a Vil-a: Petr. Drăgășani - Constr. 
Craiova 1-0; Min. Berbești - Min. Lupeni 6-1; FI. Vâlcea - Petr. 
Țicleni 7-0; Pandurii Tg. Jiu - Min. Mătăsari 3-1; Min. Certej -

Min. Uricani 4-2; Gl. Reșița - Aluminiu Slatina 3-1; Aurul Brad - Șoimii 
Sibiu 1-4; Electroputere Craiova - Forestierul Stâlpeni 5-0; Record 
Mediaș - Flacăra Moreni 4-2; Petrolul Stoina - Progresul Caracal 4-0r

CLASAMENTUL
1. GLORIA REȘIȚA 7 6 1 0 21-3 19
2. FL. HOR. VÂLCEA 7 5 1 1 18-6 16
3. MINERUL CERTEJ 7 5 1 1 20-9 16
4. ȘOIMII SIBIU 7 5 1 1 14-5 16
5. ELECTR. CRAIOVA 7 4 3 0 20-5 15
6. PANDURII TG.JIU 7 5 0 2 17-7 15
7. PETR. STOINA 7 4 0 3 10-8 12
8. FLACĂRA MORENI 7 4 0 3 11-10 12
9. ALUMINIU ȘLATINA 7 3 0 4 8-8 9
10.MIN. URICANI 7 3 0 4 13-16 9
11.PETR. DRĂGĂȘANI 7 3 0 4 9-13 9
12.FOREST. STÂLPENI 7 3 0 4 12-17 9
13.CONSTR. CRAIOVA 7 3 0 4 10-15 9
14.PETR. ȚICLENI 7 3 0 4 8-23 9
15. MIN. BERBEȘTI 7 2 1 4 15-20 7
16. RECORD MEDIAȘ 7 2 0 5 15-16 6
17. AURUL BRAD 7 2 0 5 8-15 6
18. MIN. MĂTĂSARI 7 1 2 4 6-12 5
19. MIN. LUPENI 7 1 1 5 7-20 4
20. PROG. CARACAL 7 0 1 6 4-18 1

Victoria greu obținută la li
mită, în ultimul minut de joc a 
devenilor din etapa trecută, în 
fața echipei Gaz Metan, a re
născut speranțele în rândurile 
suporterilor gândind că încă trei 
puncte în partida de sâmbătă cu 
ASA Tg. Mureș ar fi adus mult 
dorita "eva0qre".de pe ultimul 
loc al clasamentului Diviziei B, 
seria a ll-a. Drept urmare, au ve
nit mulți spectatori la acest 
meci. Nici cei mai pesimiști spec
tatori nu s-au așteptat la o în
frângere la un asemenea scor 
de-a dreptul umilitor!

De la început, oaspeții au 
tras un semnal de alarmă pentru 
gazde, "sărind" peste acea peri
oadă de tatonare, alimentând cu 
pase precise pe vârfurile lor de 
lance Stanciu și FI Miclea, care 
ne-au demonstrat cât de repe

O înfrângere umilitoare

VEGA DEVA - ASA Tg. Mureș 0-5!
de trebuie desfășurate acțiunile 
de atac. Aceste semnale fie că n- 
au fost receptate pe banca teh-' 
pică a dpvenilor și de către apă
rătorii echipei gazdă, fie că n-au 
avut antidotul necesar. Și în min. 3, 
Stanciu, lansat pe stânga, trece în 
plină viteză de Danciu, nu poate fi 
oprit nici de Berindei, și specu
lează plasamentul greșit al lui Cio- 
botariu și înscrie, din apropierea 
colțului careului de 16 m 0-1. Nu 
trec decât 2 minute și același Stan
ciu (tehnic, cu bună viteză) se 
lansează pe centru și trecb de 
Berindei, Ciobotariu vrea să-i iasă 
în întâmpinare, dar nu mai ajunge 
la adversar, care a șutat în plasă

0-2. Devenii au acuzat șocul și 
abia în min. 12 pune în pericol 
poarta adversă. Apărătorii deveni 
încearcă să blocheze acțiunile 
ofensive și la 0-2 mai sperau să- 
și revină, măcar să egaleze. Și în 
două rânduri, puteau marca și ei. 
în min.18, înaintașii deveni erau în 
careul oaspeților, se produce o 
învălmășeală în care mureșenii 
erau preocupați să degajeze iar 
devenii să trimită mingea în plasă, 
în aceste secunde Preda aflat cu 
spatele ia 4-5 metri de linia porții 
nu poate să plaseze balonul în 
plasă. După numai trei minute, Gigi 
Ștefan pătrunde cu balonul la 
picior, Bendorfean iese și res-

A 
pinge balonul în corner. Și ceea 
ce nu izbutesc gazdele, reu
șesc mureșenii în min. 37 când 
Miclea este faultat în careu și 
lovitura de la 11 m este transfor
mată de Stanciu 0-3.

Toți speram ca după pauză 
oaspeții să primească o replică 
mai puternică din partea gaz
delor. E drept că devenii au ata
cat mai mult în această parte a 
meciului și că și-au creat ocazii 
de a înscrie dar au ratat și golul 
de onoare (min. 86 Naniu, singur 
cu portarul). Nu au reușit jucând 
haotic, fiecare ce vrea și știe, 
fără acea mobilizare generală în 
joc. Pragmatici mureșenii au mai 
punctat de două ori prin Miclea 
(min. 72 și 83) încheind victorioși 
cu un scor categoric, al etapei, 
0-5!

Sabin CERBU
- 2

s

Etapa viitoare: Constr. Craiova - Min. Certej; M. Lupeni - Petr. 
Drăgășani; Petr. Țicleni - M. Berbești; M. Mătăsari - FI. H. Vâlcea; Al. 
Slatina - Pandurii Tg. Jiu; Șoimii Sibiu - Gl. Reșița; Forest. Stâlpeni - 
Aurul; FI. Moreni - Electro Craiova; Progresul Caracal - Rec. Mediaș; 
Min. Uricani - Petr. Stoina._______________________________________ y

Portarul oaspeților a limitat proporțiile scorului

CFR MARMOSIM - CIF AUMAN BRAD 7 013-0)

(r
încă neputincioși în depla

sare, de unde n-au reușit să 
aducă nici un punct, brădenii au 
mai gafat o dată și pe teren 
propriu. E adevărat, sâmbătă, 
Aurul a întâlnit una din echipele 
de top ale seriei astfel că supă
rătoare nu este atât înfrângerea 
cât diferența mare de scor con
semnată de tabela de marcaj. 
Scorul final și chiar acel 0-4 
consemnat la un moment dat 
este mult prea sever pentru ce a 
fost în realitate în teren. în afara 
golurilor, la care o contribuție 
importantă au avut gafele porta
rului Selimeș și ale fundașilor 
centrali Nan și Filipaș, sibienii n- 
au mai avut alte ocazii clare de 
gol. în schimb, brădenii au avut 
un gol anulat pentru un ofsaid 
discutabil, o bară, un penalty 
refuzat de arbitru și ocazii cât 
roata carului ratate incredibil. în 
prima repriză s-a jucat aproape

Un scor prea sever

AURUL BRAD - ȘOIMII SIBIU 14 (0-2)
de la egal la egal iar în cea de-a 
doua inițiativa a aparținut brăde- 
nilor, sibienii acționând cu precă
dere pe contraatac. Dar așa-i în 
fotbal. Ocaziile ratate se răzbună, 
șansa este de partea celor puter- 

' nici iar experiența și omogenitatea 
fac diferența între o echipă de 
top și una încă în formare.

Echipa in»provizată de Virgil 
Stoica, în care noile achiziții M. Stoi
ca, Șerban și apoi Vereș nu s-au 
integrat, a început ezitant. Sibienii, o 
echipă matură cu o apărare pu
ternică și precisă, cu un mijloc teh
nic și laborios și cu vârfuri percu
tante, au profitat și înainte de mi
nutul 20 scorul era 0-2. în minutul 4 
Scridon l-a găsit cu o diagonală pe 
Munteanu, acesta a preluat pe

piept între Nan și Filipaș și a șutat 
sec la colțul scurt și 0-1. Apoi, în 
minutul 14 Șerban a avut o ocazie 
uriașă de egalare dar a tras în 
portar. în minutul 17 Filipaș a res
pins greșit, Huzoaică a reluat din 
voie de la 20 m iar Selimeș a plonjat 
în contratimp și 0-2. Nemaiavând ce 
pierde gazdele s-au năpustit în 
atac. în minutul 25 Aslău a șutat din 
careul mic dar Panpea a respins în 
bară. Un minut mai târziu Achim a 
înscris dar arbitrul a anulat golul 
pentru ofsaid. Până la pauză ocazii 
uriașe au mai ratat Achim (30) 
Șipoș (41) și Șerban (42).

în primele 15 minute ale reprizei 
secunde poarta sibiană a fost 
practic asediată, brădenii exe
cutând o mulțime de cornere și

lovituri libere din preajma careului. 
Golul plutea în aer dar contrar 
cursului jocului el a venit la poarta 
brădeană. în minutul 61 Munteanu 
a scăpat pe contraatac, a șutat 
din unghi, Selimeș a respins greșit 
iar Scridon a înscris din apropiere 
și 0-3. Tot pe contraatac șoimii au 
reușit și golul patru. în minutul 84 
Comăniciu a degajat, Tarcea a 
preluat la 30-35 metri și a șutat 
puternic iar Selimeș a plonjat din 
nou cu întârziere și 0-4. Cu două 
minute înainte de final, când si
bienii erau mai mult cu gândul la 
berea de după meci, Aslău a 
prins o torpilă de la 15-16 metri 
lateral stânga și a marcat golul de 
onoare al brădenilor și 1-4.

AURUL: Selimeș - Gomoi, 
Filipaș, Mihăilă (46 Vereș), 
Nan - Stoica, Șipoș, Aslău, M. 
Lupea (13 C. Lupea) - Achim, 
Șerban (62 Toderită).

Ciprian MARINUȚ

- ■

Superiori la toate capitolele 
jucătorii gazdă nu și-au pus nici 
un moment problema victoriei. 
Principala lor preocupare fiind 
cea a golaverajului având în ve
dere că la un scor de 12-0, CFR 
s-ar fi instalat în fotoliul de lider 
chiar dacă rivalii de la Victoria 
Călan ar fi învins în deplasare la 
Hunedoara.

După aspectul jocului chiar 
un rezultat de 12-0 nu ar fi sur
prins pe nimeni. Elevii antreno
rului loan Bădoi au dominat te
ritorial întreaga echipă, asediind 
pur și simplu poarta brădeană. 
Chiar și după minutul 65 când F. 
Biri a fost eliminat iar simerienii au 
evoluat în inferioritate numerică, 
ei tot au mai înscris trei goluri. în 
schimb, oaspeții au trecut doar 
arareori de mijlocul terenului și

atunci pe contraatac. Cel care s- 
a opus ca tabela să arate chiar 
scorul dorit de gazde a fost por
tarul oaspeților Borbely care prin 
intervențiile sale deseori sal
vatoare a limitat serios proporțiile 
scorului.

Golurile au fost marcate de 
Bal (min. 9), Hriscu (min. 30, 48, 
67, 89) și Zalomir (min. 37, 76).

CFR MARMOSIM: Motroc 
- Stan, Jolvinschi, David - Hris
cu, Bal, Guică (1 Avasiloaie - 
63 F. Biri), Varga (62 Sârbu), 
Sicoe - Zalomir, Moldovan (54 
Popovici).

ALIMAN BRAD: Borbely - 
Rus, Steluță, Mureșan, Tomo- 
dan (87 Miclea), Jurcă - Rusu, 
Sabău, Tot, Ursuț, Stega.

C. MARINUȚ

Rezultatele etapei a V-a din 13.09.1998: Minerul Ghelar, 
Metalul Crișcior 4-0; Minerul Teliuc- Minerul Aninoasa 1-1; FC 
Paroșeni - Vulcan - Minerul Bărbăteni 4-0; CFR Marmosim Simeria 
- CIF Aliman Brad 7-0; Constructorul Huned. - Victoria Călan 0-2. 
FC Dacia Orăștie și Parângul Lonea au stat.

CLASAMENTUL

Aninoasa - FC Dacia Orăștie; Minerul Bărbăteni - Minerul Teliuc; CIF
Aliman Brad - FC Paroșeni - Vulcan; Victoria '90 Călan - CFR 

l Marmosim Simeria. Constr. Hd. și Minerul Ghelari stau.
......... - ............ ......... 7

1. VICTOR IA'90 CĂLAN 4 3 0 13 13-1 9
2. CFR MARMOSIM 4 3 0 1 11-2 9
3. FUDACIA ORĂȘTIE
4. PARÂNGUL LONEA

3 3 0 0 7-1 9
4 3 0 1 7-1 9

5. MIN. ANINOASA 5 2 1 2 5-4 7
6. MIN. BĂRBĂTENI 5 2 1 2 2-7 7
7. FC PAROȘENI-VULCAN 4 2 0 2 6-4 6
8. MIN. TELIUC 4 1 2 1 5-5 5
9. MIN. GHELARI 4 1 1 2 6-6 4
10. CIF ALIMAN BRAD 4 1 1 2 3-17 4
11. CONSTRUCT. HD. 4 1 0 3 4-8 3
12. METALUL CRIȘCIOR 5 0 0 5 2-15 0

Etapa viitoare: Metalul Crișcior - Parângul Lonea; Minerul
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“Ploile acestei veri au distrus ceea

• i

risipim. Mici reparații și întrețineri ■ 
de drumuri avem în permanență 
în atenție, căci lucrări mari nu ne 
putem permite din aceeași cauză 
a banilor puțini. Din păcate, 
precipitațiile acestei veri au 
distrus și ceea ce am realizat în 
anii precedenți. Au fost câteva 
ploi torențiale, cam trei-patru, 
care au spălat piatra așternută 
pe drumuri, fenomen cu care ne

Luncoiu de JosL—-.... - , J

Departe și totuși aproape

Dna Ileana CIUCLAN, 
primarul comunei 

Luncoiu de Jos

confruntăm în ultimii 2-3 ani, cu' 
atât mai mult cu cât localitatea 
este situată în zonă de deal și 
munte. Puținul pe care-l realizăm 
în fiecare an este dus la vale de 
apa. Noi punem piatră ca să 
facem drumurile practicabile și 
ploaia ne-o coboară. La micile 
refaceri încercăm sări antrenăm 
și pe cetățeni. Sunt cinci sate, toți 
oamenii au probleme și 
încercăm să-i înțelegem pe toți.

- Cum este apreciată 
asistența medicală în comună?

- La dispensar este un medic 
la care s-au înscris majoritatea 
sătenilor, cu mici excepții. în 
acest an avem în comună 20 de 
nou-născuți, iar mortalitatea cu 
ceva mai mult, adică 22.

Noi nu ne-am confruntat cu 
fenomenul cu care s-au 
confruntat alte comune, adică 
plecarea tinerilor spre oraș. Copii 
sunt mai puțini, dar populația nu- 
i îmbătrânită; tinerii locuiesc cu 
vârstnicii în aceleași gospodării

- Care sunt problemele de pe 
agenda zilei, stimată dnă primar 
Ileana Ciuclan, ce se mai 
întâmplă în comună?

- După reparațiile făcute la 
școala din centrul de comună, au 
urmat școlile din Luncoiu de Sus 
și Podele, în prezent făcându-se 
ultimele finisaje după igienizări și 
reparațiile de la pardoseala unei 
săli de clasă. (La Stejărel s-au’ 
făcut anul trecut lucrări similare). 
Ne-am preocupat de asigurarea 
combustibilului și energiei 
electrice pentru toate școlile, 
astfel ca elevii să înceapă 
cursurile noului an școlar în spații 
curate, încălzite.

încercăm să rezolvăm 
problema iluminatului comunei, 
atât cât se poate în condițiile unui 

^buget de austeritate, fără să
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rDotarea agriculturii
OFERTĂ 1)E COMBINE

și se descurcă.
- Șomajul a afectat și 

populația acestei zone rurale.
- Cei care au fost dați în 

șomaj lucrează în propriile 
gospodării, stau cu părinții care 
au câte o pensie și cresc 
animale. Situații deosebite sunt 
foarte puține la noi. Avem un 
singur caz ( o familie cu șapte 
copii) care beneficiază de 
ajutor social pe comună. 
Ceilalți se descurcă, unii având 
ajutoare de șomaj ori de sprijin, 
sau copii care beneficiază de 
burse școlare, alții s-au 
reîncadrat, iar persoanele care 
au fost în șomaj tehnic s-au 
reîntors la locurile de muncă, 
în concluzie, nu putem spune 
că este o prosperitate la noi, 
dar lumea poate cât de cât sa
și ducă traiul, nu au apărut 
situații majore care poate există 
în orașe.

- Se spune că dialogul 
primăriei cu oamenii este 
apropiat, continuu.

- Ușa primarului este 
deschisă tot timpul pentru 
cetățeni. Și nu doar ușa 
primarului ci și a viceprimarului. 
Omul vine cu o problemă și 
intră direct în birou, nu trebuie 
să facă anticameră. Vin și 
acasă la noi, căci toți salariații 
(inclusiv funcționarii primăriei) 
suntem locuitori ai satelor 
acestei comune. Deci, în 
permanență pot apela la noi cu 
problemele ce le au. Suntem în 
mijlocul lor și ne înțelegem cu 
ei. La rândul lor, sunt receptivi 
când îi deranjăm acasă pentru 
vreo problemă.

Dna Lucreția IGNAT, 
factor poștal

După saluturile și prezentările 
de rigoare le-am dat celor din 
Primăria Bunila un ziar... proaspăt. 
“Vine și ziarul nostru imediat", ne-a 
spus primarul Petre Pițian. Și, într- 
adevăr, în jurul orei 10 a intrat 
triumfător în birou cu ziarul ce tocmai 
sosise. Ne-a bucurat promptitudinea 
cu care el ajunge în această comună

îndepărtată și izolată, dar mai ales 
să aflăm că avem foarte multe 
abonamente în satele risipite pe 
culmi și pe văi.

Despre satul Poienița Voinii ni s- 
a spus că are abonamente la 
"Cuvântul liber" aproape în fiecare 
casă. Din păcate pe doamna Rozica 
Muntean, poștășiță aici, n-am putut- 
o întâlni. Ne-a transmis că trebuie să 
meargă 1a Alun, sat cu doar câteva 
case locuite, în care drumurile 
noastre însă nu s-au întretăiat. Și e 
destul de greu să întâlnești un factor 
poștal care are de acoperit o 
suprafață de teren foarte întinsă.

Am avut mai mult noroc cu 
doamna Lucreția Ignat, sosită de la 
Cernișoara Florese, unde locuiește, 
la Primăria Bunila să ridice ziarele și 
corespondența. Pentru jumătate din 
satul Bunila și pentru Cernișoara 
Florese are 60 de abonamente la 
ziarul nostru. Sunt și case cu două 
abonamente (unul la “Adevărul"), 
pentru că oamenii sunt dornici să se 
informeze, să știe ce șe petrece în 
lumea la care ajung foarte rar, iar unii 
niciodată. Doar casele unde e câte 
o bătrânică singură, care nu prea știe 
să citească, n-au abonamente, 
ceilalți pensionari fiind obișnuiți să ne 
citească. Ne-au spus-o câțiva săteni 
din Alun pe care i-am simțit aproape

de noi, deși sunt atât de departe 
ca distanță. Dna Lucreția Ignat 
lucrează ca poștăriță de 8 ani și n- 
a avut probleme deosebite. Le are 
în schimb - și nu sunt neglijabile - 
pe cele zilnice. Ca să urce din satul 
său la Bunila zilnic face 2 ore (5 
km la pas). Apoi străbate traseul 
din centrul de comună și coboară 
la Cernișoara Florese, așezare 
întinsă pe o suprafață foarte mare, 
cu distanțe apreciabile de la o 
gospodărie la alta. Și până cade 
zăpada e mai ușor de străbătut 
drumul, dar nici așa “nu rentează 
atâția kilometri pentru 6 ore", cu cât 
este încadrată, program pe care-l 
depășește cu mult zi de zi. Iar când 
drumurile sunt troienite, face în jur 
de 5 ore zilnic doar să urce după 
ziare și corespondență și să 
coboare în satul natal. Iar 
distribuirea acestora la oameni îi 
ia foarte multe alte ore.

E greu, dar face această 
muncă, ca și alte colege, pentru că 
altceva n-ar găsi în comună și din 
respect pentru cei care o așteaptă 
nerăbdători în poartă. Un respect 
pe care-l împărtășim și noi cei care 
le "trimitem" vești cât mai diverse 
pentru a răspunde nevoii lor de a 
se informa, pentru a avea un per
manent dialog cu acești oameni 
care își găsesc oricând timp să ne 
citească.

In așteptarea Jucâriilar

.z

Bujoara
„regina" satului

De curând, la expoziția-târg 
de animale consacrată 
revigorării rasei de taurine 
Pinzgau, l-am întâlnit și pe dl M. 
Ardelean din satul Bretea 
Mureșană. A venit la târg cu 
gândul să cumpere o vacă de 
rasă, care să-i asigure laptele 
necesar consumului familial, nu 
neapărat și disponibil pentru 
valorificare la piață. Dacă îi 
rămâne și zer din prelucrare, nu 
este nici o problemă deoarece îl 
poate folosi cu bune rezultate în 
creșterea porcilor, având din 
acest punct de vedere o 
minifermă destul de bine 
consolidată.

Discutând cu dl Ardeleanu 
am înțeles că a pus ochii pe 
vaca cu numele Bujoara, 
având-o ca proprietar pe dna 
Ileana Costea din satul Țebea. 
Târgul a fost făcut rapid, noul 
proprietar oferind prețul cerut, 
deoarece i-a plăcut cum arată 
vaca prezentată în expoziție.

,,Ea va fi, cred, spunea dl 
Ardelean, ,,regina" satului și 
mă gândesc că și pe Valea 
Mureșului va crește la fel de 
bine și va da lapte ca și în zona 
Brad unde a crescut până 
acum". Nu avem nici un fel de 
argument să contrazicem cele 
spuse de către interlocutor.
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(recoltaturi
CARTOFILOR

eși mai erau câteva 
ite până la începerea 

anului școlar, discuția noastră cu 
educatoarea Marioara Benea, de 
la Grădinița din Luncoiu de Jos, a 
avut și câțiva martori de vârstă 
preșcolară; micuții vizitatori, 
nerăbdători “să înceapă odată 
grădinița" și văzănd-o pe doamna 
educatoare intrând aici, dăduseră 
buzna în clasa lor (pregătită deja 
să-i întâmpine), încingându-se la 
joacă sub privirile îngăduitoare 
ale “doamnei".

Deși numărul celor care nu 
peste multi ani vor deveni 
grădinași e în continuă scădere 
(doar trei copii născuți anul trecut 
în Luncoiul de Jos, față de zece, 
nouă sau șapte în anii anteriori), 
în actualul an școlar cele două ■

grupe vor fi mai numeroase (23 
de copii). Până acum unitatea 
preșcolară amintită era singura 
de pe raza comunei, cea de la 
Stejărel funcționând doar din 
această toamnă. Așa încât și aici, 
la fel ca în multe alte localități 
rurale, copiii din satele înde
părtate sunt nevoiți să străbată 
kilometri întregi pentru a ajunge la 
grădiniță. Cu toate acestea, 
menționează dna educatoare, 
frecvența este foarte burtă; "de 
altfel, de când lucrez aici (la sat. 
în general), copiii de la grădiniță 
n-au creat probleme de disciplină, 
de comportament ori de altă 
natură. Spre exemplu, acum am 
copii ai căror părinți mi-au fost, la 
rândul lor, grădinași și multora le 
mărturisesc că-i pot recunoaște .

în copiii lor. Cu alte cuvinte, 
educația de acasă își spune 
cuvântul..."

Dacă prezența zilnică a 
celor mici la grădiniță nu prea 
dă dureri de cap cuiva, o 
anumită absență însă ar putea 
provoca “simptomul” amintit: 
“Nu mai avem păpuși, jucării, 
iar anul trecut am reușit să 
cumpărăm patru jocuri cu 
ajutorul părinților", precizează 
interlocutoarea noastră. Poate 
mașina care transportă 
materialul didactic din partea 
Inspectoratului școlar (de la 
care, cu excepția unei tăblițe de 
scris, nu s-a mal primit nimic în 
ultimii zece ani) va'poposi mai 
des (sau măcar curând) și la 
grădinița din Luncoiu de Jos...

arătat că se

Societatea comercială 
Semănătoarea S.A. Bu
curești vine cu o ofertă 
generoasă pentru dotarea 
agricultorilor cu combine. în 
ce constau facilitățile 
oferite?

Din capul locului trebuie 
percepe

cumpărătorului doar un 
avans de 20 la sută din 
costul combinei, diferența 
urmând să fie achitată în 
rate lunare pe o durată de 5 
ani, cu credite obținute de la 
Banca Comercială Română. 
Important de relevat este că 
se poate lua drept garanție 
combina care face obiectul 
contractului.

Pe lângă această posi
bilitate de cumpărare și 

^dotare cu asemenea utilaje,

se mai oferă și 
posibilitatea refabricării 
combinelor folosite la un 
preț negociabil, în funcție 
de gradul de uzură 
constatat de specialiști, 
ceea ce denotă interesul, 
pe de o parte, al 
fabricanților de combine 
de a contribui la dotarea 
agriculturii cu tehnică 
modernă, iar pe de alta, 
dorința agricultorilor de a 
ieși din starea de sărăcie 
și de a face față în condiții 
mai bune mecanizării 
recoltatului cerealelor. 
Este de așteptat ca 
această ofertă să își 
găsească acoperire și în 
privința solicitărilor din 
partea beneficiarilor 
agricultori. >

între lucrările aflate la 
ordinea zilei în județul nostru 
un loc de seamă îl deține 
recoltatul cartofilor. Produ
cătorii particulari au destinat 
acestei culturi o suprafață de 
aproape 7000 ha. Deși o 
parte dintre terenurile culti
vate cu cartofi au fost inun
date și s-a compromis 
recolta, au rămas și zone 
unde producția, în raport de 
tehnologia aplicată, acoperă 
în bună măsură cheltuielile, 
asigurând totodată și un 
profit rezonabil produ
cătorilor.

Din datele centralizate la 
DGAA a județului Hunedoara 
rezultă că, până la începutul 
acestei săptămâni, cartofii 
au fost recoltați de pe mai 
mult de 2000 ha, în 
majoritatea cazurilor ur
mând ca aceste terenuri să 
fie însămânțate cu cereale 

^păioase de toamnă.______ j
Cei mai nerăbdători copii “s-au prezentat” la grădiniță înaintea începerii anului școlar. 

Foto: Traian MÂNU

Pagină realizată de
Estera SÎNA, Viorica ROMAN, 

Georgeta BÎRLA, Nicoiae TÎRCOB
Foto: Traian MÂNU

ESTE VORBA DOAR DESPRE ÎNȚELEGERE SAIJ, 
MAI EXACT SPLS, DESPRE NEÎNȚELEGERE

lucrați la CAP Teiu, probând cu 
martori acest lucru, în vederea 
întocmirii dosarului de pensie de 
agricultor, au rămas până acum 
fără rezultat. Așa stând lucrurile, 
dna C.D. consideră că nu este 
vorba decât de rea voință din 
partea celor ce trebuie să-i dea un 
răspuns clar, documentat, sau.să 
îi rezolve solicitarea.

Unele neplăceri, cum se arată 
în scrisoare, le are și cu vecinii de 
pe strada unde locuiește. Pe lângă 
că unii lasă gâștele să-i strice 
straturile cu flori, este deranjată și 
de construcția unei cotărci pentru 
porumb în apropierea casei sale, de 
unde apa se scurge pe un perete.

X

Dna Dorica Ciupei, 
consecventă abonată și 
cititoare a ziarului nostru, 

domiciliată în Dobra, str. Oborului 
i nr. 11, ne-a scris în repetate 

rânduri aducând în discuție 
numeroase probleme, aproape de 
fiecare dată aceleași.

Dincolo de toate aspectele 
ridicate, înțelegem necazurile și 
suferințele ce le are, pierzându-și 
unicul fiu și pe deasupra având 
unele boli pentru tratatarea cărora 
consumă apreciabile sume din 
pensia și așa prea mică pe care o 
primește.

Din conținutul ultimei scrisori 
^se desprinde faptul că întâmpină

numeroase greutăți provocate, 
cum ne scrie, de către Primăria 
comunei Lăpugiu de Jos, care nu 
o sprijină să fie pusă în posesie 
cu tot pământul ce îi revine de 
drept ca unică moștenitoare, în 
satul Coșești găsind că terenul i-a 
fost însămânțat de către un alt 
pretins proprietar. Cu toate că s-a 
adresat primăriei - respectiv 
comisiei locale pentru aplicarea 
Legii fondului funciar, în vederea 
clarificării lucrurilor, acestea au 
rămas tot încurcate.

în altă ordine de idei, petenta 
ne scrie că și intervențiile repetate 
ce le-a făcut pentru a primi o 
adeverință pentru cei 20 de ani

în plus mai intervin și 
supărările ce i le provoacă, în 
joaca lor, copiii de pe stradă și din 
împrejurimi, unii adresându-i chiar 
injurii. Reclamațiile ce le-a făcut în 
acest sens la primărie sau la poliție 
au rămas, deocamdată, fără ecou, 
deși părinții copiilor în cauză au 
fost avertizați să-și schimbe 
comportamentul față de o femeie 
suferindă.

Fiind în vârstă și în 
singurătate, dna Ciupei dorește 
doar să găsească înțelegere și să 
fie ajutată să-și soluționeze 
problemele ce o neliniștesc. Doar 
atât și nimic mai mult.

y
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Automobilul Peugeot 206 va 
fi prezentat în premieră mon
dială la ediția din acest an a 
Salonului Auto București & Ac
cesorii, cu circa două săptămâni 
înaintea Salonului Auto de la 
Paris, a anunțat în cadrul unei 
conferințe de presă Paul Schia- 
ucu, președintele Asociației Pro
ducătorilor și Importatorilor de 
Automobile (APIA).

Cea de a Vl-a ediție a SAB 
va avea loc în perioada 18-27 
septembrie, în organizarea APIA 
și a firmei Expoline International, în 
calitate de contractant general.

Organizatorii speră că lan
sarea ultimului model al companiei 
Peugeot va fi completată de cea a 
modelelor Ford Focus și Merce
des Clasa S. De asemenea, cu 
ocazia SAB, va fi lansat și noul 
model al companiei Volkswagen, 
New Beetle, precum și mărcile 
Rover și Land Rover - construc
torul achiziționat de BMW.

între constructorii de auto
mobile care și-au anunțat pre
zența la ediția din acest an a 
SAB se mai află Audi, BMW, 
Opel, Porsche, Citroen, Renault, 
Fiat, Subaru, Honda, Mitsubishi, 
Nissan, Suzuki, Toyota, Kia și 
SsangYong.

Compania Daewoo va pre
zenta modelul Matiz, înlocuitorul 
lui Tico, care urmează să fie 
asimilat și la uzina din Craiova. 
Dintre societățile autohtone, vor 
participa Dacia, Aro, Rocar și 
Roman.

La SAB '98 - ediție națio
nală - vor fi expuse produsele 
a peste 560 mărci de auto
mobile față de 450 la ediția de 
anul trecut, care a avut ca
racter internațional. Suprafața 
de expunere este de 19.000 
metri pătrați, față de 18.000 în 
1997, iar numărul expozanților 
va fi de circa 200, în raport 
cu 171 la SAB '97.
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SNCFR VA APROBA ] 
5.000 DE CERERI DE i 
DISPONIBILIZARE }

SNCFR va aproba cel mult 25.000 de cereri de|
disponibilizare, depuse de angajații căilor ferate. "Nu l 
vom accepta mai mult de 25.0000 de cereri de dispo- . 
nibilizare. Noi încercăm să mulțumim pe toată lumea, ■ 

| dar nu putem accepta ca toți angajații unei stații să | 
| plece în grup", a declarat președintele SNCFR, Viorel ■ 
! Simuț. 6

I Termenul limită de depunere a cererilor este 14 I 
| septembrie. Numărul cererilor depuse se ridica joi, 10 |
■ septembrie, la 12.338. Cele mai multe cereri se înre- ■
■ gistrau la Craiova (2.077), Cluj (1.672) și București J
1 (1.499). I
| Președintele SNCFR crede că, în următoarele zile, |
■ numărul lor va crește considerabil. "Potrivit Ordonanței ■
■ 69/1998 , privind protecția socială a persoanelor dis- ■
I ponibilizate, foștii angajați care încep o afacere pel 
|,cont propriu, nu plătesc impozit timp de doi ani. Aceas-1 
I ' ' ‘ ' ' ' '
I

tă măsură îi face pe mulți să solicite desfacerea con- . 
tractului lor de muncă ", a adăugat Simuț. 8

Numărul total al angajațilior SNCFR este de | 

| 128.000. j
Potrivit Ordonanței 69/1998, angajații dispo-. 

■ nibilizați beneficiază, în funcție de vechimea în muncp, I 
| de sume compensatorii la nivelul a 12-15-20 salarii | 
| lunare, la care se adaugă ajutorul de șomaj. SNCFR i 
! dispune însă de o sumă care poate acoperi maximum ! 
I 30.000 de cereri. î
L—_——__————————J

PROIECT DE LEGE PRIVIND 
REGIMUL STRĂINILOR

Persoanele care găzduiesc străini 
vor trebui să anunțe poliția în termen de 
48 de ore, potrivit Legii privind regimul 
străinilor, adoptată de Senat.

Hotelurile vor trebui să anunțe Poliției 
prezența străinilor în termen de 24 de 
ore de la cazare. Legea prevede că per
soanele fizice și juridice nu pot găzdui 
străini care nu au documente de călă
torie și vize valabile. Eliminarea acestui 
articol din lege, propusă de senatorul 
UDMR Ekstein Peter, a fost respinsă cu 
34 de voturi pentru și 60 împotrivă.

Legea introduce obligativitatea pre
zentării unei invitații scrise din partea 
unei persoane fizice sau juridice române, 
însoțită de acordul Ministerului de Interne, 
pentru cetățenii statelor "recunoscute cu 
tendințe de emigrare” care solicită viză 
de intrare în România. Invitația trebuie să 
conțină, pe lângă acordul Ministerului, 
angajamentul persoanei care invită că va 
suporta cheltuielile ocazionate de șede
rea străinului pe teritoriul României și cele 
impuse de înapoierea acestuia în țara de 
origine, ca și dovada unei garanții ban
care la nivelul stabilit de către Ministerul 
de Interne. Societățile de turism prin care

străinii din aceste țări intră în România au 
și ele obligația de a constitui garanții ban
care.

Viza poate fi refuzată de autoritățile 
române, potrivit acestei legi, dacă străinul 
nu face dovada că are mijloace de între
ținere pe timpul șederii în România, dacă 
există "indicii temeinice" că intenționează 
să rămână în România, dacă suferă de 
boli care pun în pericol sănătatea publică 
sau dacă a săvârșit diverse infracțiuni.

Legea stabilește și durata maximă a 
tipurilor de vize care se pot acorda ce
tățenilor străini. Vizele pentru afaceri și 
pentru angajare în muncă se vor acor
da pe o perioadă de maximum 30 de zile, 
cu posibilitatea prelungirii în țară pe noi 
peribade de până la 6 luni. Aceeași re
glementare este valabilă și în cazul zia
riștilor străini. Viza turistică poate fi 
acordată pentru 60 de zile, cu posi
bilitatea prelungirii, o singură dată, pen
tru alte 60 de zile, iar viza de tranzit va 
avea o durată de 3 zile, fără posibilitatea 
prelungirii.

Legea a fost respinsă, în 1996, de 
Camera Deputaților, după ce fusese 
adoptată în Senat.

Expoziția Van Gogh 
de la Washington

Aproximativ 170.000 de persoane și-au cum
părat deja bilete pentru marea retrospectivă Van 
Gogh, care se va deschide pe 4 octombrie la 
National Gallery of Art din Washington, transmite 
AFP.

Conducerea muzeală, care aplică pentru prima 
oară acest sistem de rezervare de bilete pentru o 
expoziție, a declarat că manifestarea face obiectul 
unui interes fără precedent.

încă din primele zile de vânzare a biletelor, zeci 
de mii de americani au stat la cozi, de la 6 dimi
neața, în fața muzeului.

Cu cele 70 de pânze care vor fi expuse, mani
festarea reprezintă cea mai importantă retros
pectivă consacrată pictorului olandez, organizată 
în ultimii 25 de ani în afara teritoriului Olandei. 
Tablourile vor rămâne la Washington până'pa 3 
ianuarie 1999, iar din aprilie vor fi expuse la Los 
Angeles.

National Gallery of Art .va pune în vânzare 
numeroase obiecte-suvenir, postere, eșarfe, 
ceasuri, calendare, jocuri de puzzle.

Anul trecut, o manifestare similară consacrată 
lui Pablo Picasso a atras în muzeu o jumătate de 
milion de vizitatori.
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Schimbarea carnetelor de 
conducere și certificate 

auto
Conducătorii auto care au permise de condu-1 

cere și certificate de înmatriculare a autoturismelor | 
eliberate înainte de 1995 trebuie să schimbe 
aceste acte în următorii doi și, respectiv, trei ani, | 
potrivit unei Ordonanțe aprobate joi de Guvern.

Conform noilor reglementări, posesorii car
netelor de conducere eliberate anterior apariției 
HG 778/1995 vor solicita preschimbarea lor în 
termen de un an, pentru cei născuți în ani pari. Cei 
născuți în ani impari au la dispoziție doi ani pentru 
schimbarea carnetelor de conducere.

în privința certificatelor de înmatriculare a 
autoturismelor, acestea vor fi schimbate în termen 
de un an de la apariția acestei hotărâri, în cazul 
celor care au obținut actul în primele zece zile ale 
lunii. Deținătorii certificatelor emise între 11 și 20 
ale lunii vor schimba certificatele în doi ani și în trei 
ani cei cu certificate emise în ultimele zece zile ale 
lunii.

în cazul în care poliția constată, la un control 
rutier, că șoferul nu a schimbat cele două acte, ele | 
vor fi reținute în vederea înlocuirii și vor fi eliberate : 
numai după plata cheltuielilor de schimbare a lor. '

Ordonanța de urgență 
privind regimul zonelor 

defavorizate
Executivul a aprobat o ordo

nanță de urgență privind regimul 
juridic al zonelor economice de
favorizate, care aduce com
pletări Legii dezvoltării regionale.

Consilierul guvernamental 
Marcel Macarovski a declarat 
că, prin ordonanță, se stabilesc 
o serie de dispoziții suplimentare 
referitoare la criteriile de decla
rare a zonelor economice spe
ciale și la facilitățile acordate în 
aceste perimetre.

Criteriile de identificare a 
zonelor speciale privesc rata 
șomajului (cu 50 la sută mai ma
re decât media pe țară), struc
tura producției industriale (mo- 
noindustrială), nivelul conce
dierilor colective (în jur de 25 la 
sută din oersonalul angajat). 
Autoritățile locale vor elabora 
documentația privind caracterul 
special al zonei și o vor înainta 
Guvernului, cu propunerea de 
declarare a perimetrului drept 
"zonă economică defavorizată".

"S-a crezut la început că zo
nele vor cuprinde județe întregi", 
a spus Macarovski, adăugând 
că, de fapt, acestea vor cuprin
de perimetre bine definite (orașe 
sau localități) sau arii determi
nate, aflate chiar și pe limita din
tre județe.

Investitorii în aceste zone 
vor beneficia de o serie de faci
lități privind regimul fiscal, indi
ferent dacă pornesc investițiile 
după aprobarea acestui act nor
mativ sau au afaceri deja aflate 
în derulare. Facilitățile (reduceri 
de impozite și taxe) vor fi condi
ționate, însă, de crearea de lo
curi de muncă.

Populația va beneficia, de 
asemenea, de sprijin, prin redu
cerea tarifelor la transport, a im
pozitelor pe salarii și pe venitul 
agricol. Potrivit lui Macarovski, 
diferențele de tarife vor fi su
portate, până la înființarea Agenției 
Naționale de Dezvoltare, din fon
durile consiliilor locale, așa cum s- 
a întâmplat și până acum, acolo 
unde aceste facilități există deja.

Consilierul guvernamental a 
mai spus că Agenția de Dez
voltare va fi finanțată mai puțin din 
resurse bugetare și, în principal, 
din fonduri extrabugetare atrase. 
"Există destule fonduri extra
bugetare care pot fi atrase în 
dezvoltarea regională", a mai 
afirmat Macarovski. în termen de 
45 de zile de la aprobarea pre
zentei Ordonanțe, Consiliul pentru 
Reformă și Ministerul Industriilor și 
Comerțului vor elabora normele 
metodologice de aplicare a ei.

Evreii din Rusia cer vize de intrare în 
Israel

Oamenii de afaceri și academicienii ruși de origine evreiască au luat 
cu asalt biroul Agenției evreiești din Moscova (Sohnut), pentru a obține 
vize de intrare în Israel și a scăpa, astfel, de criza financiară cu care se 
confruntă Rusia, informează AFP, care citează oficiali israelieni.

"în mod normal, primim cinci cereri de viză pe zi provenind din 
Rusia, dar ieri numai biroul nostru de la Moscova a primit 175 de cereri 
și foarte multe apeluri telefonice de la persoane care cereau informații", 
a declarat Avraham Burg, directorul Agenției Evreiești, organism para- 
guvernamental israelian, însărcinat cu imigrarea în Israel.

Printre evreii ruși care vor să imigreze în Israel figurează și un mare 
număr de oameni de afaceri și de studenți, care iau legătura pentru 
prima dată cu Agenția Evreiească, a precizat Burg. "Câțiva oameni de 
afaceri ruși de origine evreiască și academicieni s-au înscris la cursuri 
intesive de ivrit (ebraica modernă), iar numărul studenților s-a dublat 
față de anul trecut", a adăugat Burg.

El a declarat că Agenția Evreiască pregătește o serie de planuri 
pentru a face față eventualei veniri în Israel a 20.000 de imigranți ruși, 
anul viitor, în plus, față de cei 50.000 deja așteptați.

Din 1989 până acum, aproximativ 860.000 de evrei originari din 
fosta URSS s-au instalat în Israel.

Boxerul Jake LaMotta a intentat proces 
companiei Swissair

Fostul campion mondial de box Jake LaMotta, al cărui fiu a murit în 
accidentul avionului Swissair în largul coastelor canadiene, a fost prima 
persoană care a intentat un proces companiei elvețiene în urma 
catastrofei, informează AFP, care citează o declarație a avocatului 
acestuia.

Jake LaMotta a depus o plângere, miercuri, la un tribunal federal din 
Brooklyn (New York) la adresa companiei Swissair, acuzând în același 
timp și compania aeriană americană Delta Air JJnes și firma producătoare 
de avioane, McDonnell Douglas, constructoare a aparatului MD-11 
prăbușit în Canada, precum și firma Boeing, pentru că aceasta a 
cumpărat compania McDonnell Douglas.

în total, LaMotta cere despăgubiri în valoare de 50 de milioane de 
dolari.

Avocații fostului boxer afirmă că accidentul a fost provocat de o 
"pană electrică și/sau mecanică în structura aparatului, ca urmare a 
neglijenței, imprudenței, lipsei de atenție și/sau unei greșeli deliberate".

Swissair nu a comentat plângerea, dar a declarat că se așteaptă și 
la alte inițiative de acest gen, Statele Unite obișnuind să depună plângeri 
penale cu ocazii similare

Proteze de o "naturalețe" desăvârșită
Maria Nino și-a creat un început 

de celebritate în Japonia, inventând 
proteze pentru sâni, degete, urechi 
și alte părți ale corpului, ale căror 
culoare variază în funcție de căl
dură, astfel încât sunt de o "natu
ralețe desăvârșită", relatează AFP

Maria Nino, o dansatoare de 62 
de ani, afirmă că invenția ei repre
zintă o premieră mondială. Prote
zele capătă culoarea roz ștunci 
când sunt scufundate într-o baie 
călduță și se înroșesc când sunt 
expuse la frig.

Deși specializat în proteze ma- 
mare, atelierul pe care Maria Nino îl 
conduce poate furniza la comandă 
și proteze pentru degete, foarte utile 
în special pentru membrii clanurilor 
din mafia niponă Yakuza, care 
sunt obligați să își taie auricularul 
când nu reușesc să îndeplinească 
un angajament.

Maria Nino a început să se 
gândească la realizarea 
acestor proteze în urmă cu 11 
.ani, când a suferit o extirpare de 
sân. în noaptea dinaintea inter
venției chirurgicale "am plâns 
singură, privindu-mi sânul pe 
care aveam să-l pierd și care 
părea perfect sănătos", spunea 
ea. Inventatoarea a studiat teh
nici de reconstrucție în chirurgia 
plastică în Marea Britanie. După 
șapte ani de eforturi, ea a reușit 
să pună la punct un implant ma- 
mar din silicon, conținând pig
menți ale căror culoare se 
schimbă la variațiile de tempe
ratură.

în ceea ce privește prețurile 
practicate, un deget artificial costă 
350.000 de yeni, iar un implant de 
sân merge până la 1,65 milioane 
de yeni, adică 12.000 de dolari.

Oamenii grași care au puține șanse să 
slăbească

Cu cât ești mai nemulțumit de 
corpul tău, cu atât este mai greu să 
pierzi din greutate, se arată într-un 
studiu publicat miercuri în Annals of 
Behavioral Medicine, transmite AFP.

Persoanele care nu agreează 
aspectul lor fizic au de două ori mai 
puține șanse să piardă în greutate 
decât celelalte. Conform cerce
tătorilor de la Facultatea de Medi
cină a Universității Stanford, posibi
litatea "nemulțumiților" de a slăbi 
este de 26 la sută față de 55 la 
sută, a celor care nu își fac nici un 
fel de probleme în ceea ce privește 
înfățișarea lor. Aceasta s-ar putea 
explica prin faptul că aceia care nu

se simt bine în pielea lor sunt mai 
puțin dispuși să facă exerciții fizice 
în public, afirmă principalul autor al 
studiului, Michaela Kieman.

De altfel, persoanele care au 
pierdut deja în greutate de mai multe 
ori, recâștigând acele kilograme de 
fiecare dată, au și ele șanse de 
două ori mai mici de a slăbi, se arată 
în studiu.

Ancheta a fost realizată timp 
de un an pe un eșantiorî format din 
117 bărbați și femei obezi, dintre 
care o parte au urmat un regim 
alimentar și au făcut un antrena
ment sportiv, în timp ce restul nu au 
respectat decât un regim alimentar.
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ANIVERSARI

• Cu ocazia zilei de naștere 
a dlui director Remus Borza, 
IMPEX Deva, familia Azamfi- 
roaiei îi urează "La mulți ani!” 
(6023)

vanzăriM <
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan 
Deva, livadă pomi fructiferi. Tel. 
213474, 233198. (5989)

• Vând :1) teren viran în 
Deva D.N.7 2800 mp. 2) teren 
construibil drum Cozia 4000 
mp. Telefon 622867. (5898)

• Cumpăr teren pentru ga
raj. Telefon 626326 după ora 
16. (5998)

• Vând două case, anexe, 
apă, grădină. Relații telefon 
220822, 213474. (5989)

• Vând urgent apartament 
două camere, decomandat, 
ultracentral, 120 milioane 
negociabil. Telefon 213219. 
(5997)

• Vând urgent casă excep
țională, ultracentral. Telefon 
626306. (5005)

• Cumpăr apartament 2 
camere , Brad, zonă centrală, 
etaj 1-3, tel. 650921. (8535)

• Vând urgent apartament 
3 eamere, beci plus terasă, 
parter, Deva, str. T.Maiorescu, 
70 milioane, tel. 241918. 
(6095)

• Vând casă, neterminată, 
1600 mp și camion Daf, 12,5 
tone, tel. 241730 (6099)

• Vând Ifron 204 D, reparat 
capital, înmatriculat, neex
ploatat. Telefon 260936. 
(5981)

• Vând tractor U 650, utilaje 
agricole, (eventual rate). Tele
fon 625941. (5990)

• Vând automacara 12,5 
tone. Informații tel. 063/ 
215198, fax: 063/215802.

• Vând Ford Escort 1987, 
înmatriculat, opțiuni, stare bună, 
681579, 094/661588 (8540).

• Vindem și montăm orice 
tip de parbrize și geamuri auto. 
Relații Complex Eurovenus, 
boxa 9. Telefon 219167. (5902)

• Vând calculator 486 DX. 
Telefon 092/397328. (5967)

9.00

MARȚI
15 septembrie 
TVR I
VR Cluj 10.05 TVR

lași 11.00 TVR Timișoara 
13.00 Natacha (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 Em. 
pt. persoanele cu handicap 
16.00 Em. în Ib. maghiară 
17.00 Simba, regele Leu (d.a)
17.30 în flagrant 18.10 
Hollyoaks (s) 18.35 Stăpânul 
lumii (d.a) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 301) 19.50 
Agenda Festivalului inter
național „George Enescu” 
19.55 Doar o vorbă... 20.00 
Jurnal .meteo, sport 20.30 
Concertul orchestrei sim
fonice din Barcelona, dirijor 
Lawrence Foster. 21.45 
Biblia: lacov (dramă SUA 
1994) 23.30 Jurnalul de 
noapte , /

TVR 2
9.00 Justiție militară (s/r) 

^9.50 Un cântec pt. fiecare

Telefon 213637. (5972)

• Vând căței Boxer German. 
Telefon 624195. (5985)

• Vând caroserie Dacia 
papuc (două locuri), fabricație 
1997, ușor avariată. Telefon 
667307. (5994)

• Vând televizor, motocul- 
tivator, congelator, bicicletă 
medicală, aparat vibromasaj, 
uscător rufe, presă călcat len
jerie. Telefon 212463. (5004)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (95.000 lei), 
video, satelit. 092368868. (OP)

• Vând mașină de găurit,
G13, cu coloană și abricht. 
Relații str. Zlaști, 16 A, Hune- 
doara. (6022)_______________

• Vindem tablă zincată cu
tată 2000/800/0,75 - 6999lei/kg, 
plus TVA. Tablă zincată dreaptă 
2000/1000/0,50 - 66.000 lei/ 
coală. Deva, 227929, 226168, 
213637. (OP)

ÎNCHIRIERI

• Caut de închiriat gar
sonieră sau apartament mo
bilat, exclus Micro 15, ofer 80 
DM. Telefon 092/752Q87 sau 
215428 după ora 20. (5959)

OFERTE DE
SERVICII

• Societate particulară de 
construcții angajează urgent 
zidari. Informații la telefon 
216795 între orele 7-15. (5960)

• Doriți 2 milioane / lună în 
buzunar? Sunați azi, start ime
diat. DS Max Canada deschide 
în România 30 de noi divizii de 
marketing - publicitate. Pre
gătire gratuită pentru formare. 
Experiența nu este necesară, 
054/627527. (5909)

• S.C. Ramis Design S.R.L. 
Deva angajează urgent croito- 
rese. Telefon 217709.(5969)

• Montez gresie, faianță, 
parchet, tapet, zugrăvesc. 
Telefon 624195. (5985)

• Angajăm cantabil șef cu
experiență și studii superioare. 
Relații la telefon 221113. 
(5982)_____________________

• Doriți să câștigați între 
150-200.000 lei/zi? Sunați la 
092/477097. (5993) 

10.00 în fața dv. (r) 11.00 
Lumea sălbatică a anima
lelor (do) 11.30 Scena po
litică (r) 12.00 Sunset Beach 
(s/r) 12.45 Doar o vprbă săț- 
i mai spun! (r) 13.00 Nimic 
sfânt (s/r) 14.00 Conviețuiri 
(mag.) 15.10 Limbi străine. 
Franceză 15.35 Viață de 
câine (d.a) 16.00 Dragostea 
contează (s) 16.55 Santa 
Barbara (s) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 
18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! (cs)
19.10 Dosarele istoriei (do)
20.10 Natacha (s) 21.00 
Sensul tranziției 22.00 
Teatru TV: „Jocul de-a 
vacanța”

ANTENA I
10.00 Planeta vie (do) 

10.25 Animal Show (s) 11.00 
Caracatița 2 (s/r) 12.00 Omul 
cu o mie de fețe (s/r) 13.00 
Vrei să ne distrăm sâmbătă 
seara? (div./r) 13.25 Denver, 
ultimul dinozaur (d.a) 14.00 
Știrile amiezii 14.10 Sirenele

DIVERSE

• Medic tratez disfuncții 
sexuale, impotență, ejaculare 
rapidă, tratamentul 189000. 
01 6376273, 092 342629. (f)

PIERDERI

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Turke Tiberiu. îl declar 
nul. (6020)

COMEMORĂRI

• Se împlinesc 2 ani de la 
dispariția celui care a fost un 
bun soț, tată și bunic

prof. IOAN FRĂȚILĂ

Familia.

DECESE

• Cu adâncă durere în suflet 
deplângem dispariția fulgeră
toare a celui care a fost un bun 
soț, tată, socru și bunic

LOGHIN BODE

înmormântarea are loc astăzi, 
I5 septembrie 1998,în Cimitirul 
Bisericii Ortodoxe din satul 
Păuliș. Dumnezeu să-l odih
nească în pace. Familia. (5995)

• Familia Gheorghiță Octa
vian mulțumește tuturor rude
lor, cunoștințelor și colegilor de 
serviciu de la Sucursala Teliuc 
și UP Teliuc care au fost alături 
de noi la greaua încercare a 
pierderii scumpei noastre 
mame și bunici

GHEORGHIU MARIA

din Sălașu de Jos. (6021) 
z “ X

TRAGEREA 
LOTO SPECIAL

“6/49” 
din 13.09.1998

22-44-42-10-14-49
Fond de câștiguri: 
6.040.612.862 lei

TRAGEREA 
NOROC

din 13.09.1998

3-2-2-9-3-2-3 
Fond de câștiguri: 

456.431.890 leiX_________________________ z 

(s, ep. 6) 15.10 Descoperiri: 
Orinoco (do) 16.05 Iluzii (s, 
ep. 44) 17.00 Legea lui 
Burke (s) 18.00 Decepții (s, 
ep. 28) 19.30 Dallas (s, ep. 
87) 20.20 La dhtm (co. SUA 
1981) 22.00 Hombres - 
Războiul sexelor (s, ep. 67) 
23.00 Știri/Sport 23.15 
Puterea banilor (s, ep. 2)

PRO TV
9.10 Suflet de femeie (s/ 

r) 10.00 Tânăr și neliniștit (s/ 
r) 10.45 Alien II (f/r) 12.30 
Seinfeld (s/r) 13.00 Audiența 
națională (r) 14.00 Punctul 
pe i (r) 15.00 Tânăr și ne
liniștit (s) 16.00 Nano (s, ep. 
120) 17.00 Știrile PRO TV
17.30 Suflet de femeie (s, ep. 
26) 18.45 Știrile PRO TV 
19.20 Chestiunea zilei 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Spitalul 
de urgență (s, seria a IV-a, 
ep. 2) 21.30 Pensacola - 
Forța de elită (s) 22.15 Știrile 
PRO TV 22.20 Chestiunea 
zilei 22.30 Veronica (s, ep. 
2) 23.00 Știrile PRO TV /

Atentie la Grivei!
9

Mă număr printre admiratorii 
necuvântătoarelor. Mai nou am pus 
ochii pe un porumbel alb cu nuanțe 
verzi-cenușii. S-a prins că-i preferatul 
meu și cum mă zărește pe balcon 
vine să mă întrebe de sănătate. Sigur 
că imediat mă execut și-i rup o bucată 
de pâine. Cu iuțeală coboară în picaj 
și alți confrați de-ai tui și nu o dată am 
rămas fără un colț de pâine. Când 
sunt tare flămânzi iar eu întârzii la 
întâlnire, îmi bat cu ciocul în geam, 
ordin să vină chelnerul!

Un vecin are în custodie doi 
motani țanțoși suverani în apartament. 
Nici măcar vreun dulău n-are șanse 
în fața lor. Zi și noapte le este 
întredeschis geamul de la bucătărie, 
așa că la orice oră pot intra sau ieși, 
urcând sau coborând taman două 
etaje pe vița de vie. Tot ce se găsește 
mai gustos la Comtim sau-Fresh li se 
asigură cu dărnicie.

Dar cele mai alese rânduri le-am 
dedicat lui Grivei, câinele vagabond. 
Poate pentru că soarta lui se 
aseamănă mult cu cea a omului sau 
viceversa. El te oprește pe stradă, 
dă bucuros din coadă și-și oferă 
"serviciile". E în căutarea unui stăpân, 
fiindcă așa s-a pomenit pe lume, să 
aibă un ocrotitor căruia să-i fie 
credincios pentru un os de ros. Cel 
mai bine s-a orientat Bobita, o 
cățelușă drăgălașă, care și-a asi
gurat doi "sponsori" permanenți și mai 
mulți de ocazie. Mai are în companie 
un fiu, o fiică (se vede după blană

"DE IA 14000 IA UN MUON DE IE"
în Deva funcționează mai multe 

unități de tehnică optică medicală, 
existând o adevărată concurență 
între ele, mai cu seamă că fiecare 
oferă varietate de modele pentru 
ochelari, la prețuri pentru toate 
buzunarele. încât cel nevoit să 
poarte ochelari de vedere se de
cide mai greu la care dintre aceste 
magazine să apeleze.

Am intrat într-o după-amiază la 
"Tehno-optimed" SRL, situată în 
cartierul "Dacia". Dnii Liviu Tomo- 
dan și loan Meteșan își făceau 
meseria de opticieni, în același timp 
ocupându-se și de servirea 
clienților.

Cerându-i opinia vizavi de 
servire, în condițiile funcționării în 
paralel a mai multor unități de 
același profil, dl Tomodan spunea: 
"în mod firesc, este necesar să ne 
purtăm bine, să explicăm omului cu 
răbdare, fiecăruia în parte, ce îl 
avantajează și ce ochelari îi 
trebuie. în cazul că este vorba de 
o hipermetropie mai accentuată, să 
le recomandăm lentile din plastic, 
cu suprafață întăritoare, antireflex, 
care clarifică mai bine imaginea; 
sau la cei cu minus cu atât mai b _____________

Profit 23.30 Profesiunea 
mea, cultura

ACASĂ .
7.00 Uneori averii aripi (s/ 

r) 8.00 Sărmana Maria (s/r) 
9.00 Căsuța cu povești (d.a)
9.30 Marielena (s/r) 10.15 Te 
iubesc (s/r) 10.45 Din toată 
inima (s/r) 11.00 Tenis Roma
nian Open (d, București) 17.30 
Uneori avem aripi (s, ep. 8)
18.30 Sărmana Maria (s, 2 
ep.) 19.30 Căsuța cu povești; 
Casper (d.a) 20.00 Dragoste 
și putere (s, ep. 172) 20.45 
Misterioasa doamnă (s, ep. 
35) 21.30 Verdict: crimă (s)
22.30 Piciorul meu stâng 
(dramă Irlanda/Anglia 1989)

PRIMA TV
10.00 Călătorii în lumi 

paralele (s/r) 11.00 1999 (s/r) 
12.00 Pretutindeni cu tine (s/ 
r) 13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 16.00 
Emisiune de știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 

că-s rude de gradul unu) și câțiva 
curtezani. După nenumărate drumuri 
bătute zilnic de la un "sponsor" la 
altul, mica ceată a început să respecte 
trecerile de pietoni. Din când în când 
se reped la câte o mașină, însoțind-o 
câțiva zeci de metri cu un lătrat 
profesionist. Cineva afirma că nara 
lor fină sesizează mașinile furate. Eu 
cred, totuși, că griveii vor să-și etaleze 
viteza și calitățile vocale.

într-o zi am rămas însă con
trariat. Un domn venea de la spital, 
bandajat la pulpa dreaptă. Cu câteva 
ore mai devreme a fost mușcat rău 
de un dulău vagabond în vecinătatea 
Casei Cărții. A trecut pe lângă câinele 
ce era tolănit pe trotuar și fără să 
intre în conflict cu el, s-a trezit înșfăcat 
zdravăn de picior. Scăpat din gura 
patrupedului s-a dus urgent să i se 
dea primele îngrijiri. Injecțiile antirabice 
și rănile îl dureau de mama focului. 
Trebuie să urmeze tratament câteva 
luni. Cu o zi înainte, în același loc a 
fost mușcată o doamnă. De la spital 
am aflat că sunt zile când se prezintă 
chiar 10 oameni mușcați de câini.

Gata, prietene Grivei. Se schimbă 
situația. Păi așa ne fu vorba? Nu-ți 
dai seama că dacă află cu ce te ocupi 
tu primăria va da poruncă să fie 
adunați toți câinii hoinari în rezervația 
de la Stadion? S-a zis cu libertatea! 
Acolo ți-e locul până vei primi serviciu 
în vreo curte particulară. Pa și pu!

loachim Lazăr
Deva

mult cu cât aceștia îi poartă per
manent. îi recomandăm un helio- 
matic, de calitate în primul rând, iar 
pe calitatea execuției ochelarului 
punem accent în mod deosebit."

în ceea ce privește prețurile, 
același interlocutor sublinia: "Eu zic 
că sunt destul de concurente în 
sensul că avem prețuri de la cele 
mai mici până la cele mai mari, în 
funcție de posibilitățile financiare 
și de calitate. Mă refer la rame, căci 
la lentile prețurile sunt deja stabilite 
dinainte, fiind aduse cam de la 
aceiași furnizori. Deci aici nu prea 
poate să încapă concurența. Rame 
avem de la 14000 de lei până la un 
milion."

Notăm că meseriașii care lu
crează aici au o vechime de 15- 
20 de ani și pregătire în domeniu, 
față de alte unități similare nou 
înființate unde sunt numai vân
zători, cei care lucrează efectiv 
având atelierul în altă parte, ceea 
ce constituie un dezavantaj. "Noi 
avem atelierul în același spațiu cu 
magazinul, orice nelămurire, orice 
problemă a clientului rezolvându- 
se pe loc" - mai spunea dl Liviu T. 
(E.S.)

Prietenul nostru Jake (s)X 
18.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 19.00 Știri 19.45 
Alo, Costinești! (div.) 20.00 
Meșterul casei (s) 20.30 
Rivalii (do) 21.20 Viață de 
noapte (f. gr. SUA 1991) 
23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe (talkshow)

PRO TV - DEVA
06.35-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 
07.00-09.00 “Bună dimi
neața, PRO TV e al tău!” 
(coproducție) 10.00-10.45 
Program comercial PRO TV 
Deva 17.00-17.15 Știrile 
PRO TV Deva (coproducție)
22.15- 22.30 Știrile locale 
PRO TV Deva

ANTENA 1-DEYA
10.00-10.15 Știri (r)

10.15- 10.30 Plai de cânt și 
dor 10.35-11.00 Muzică, 
promo 16.35-17.30 Pro
gram muzical 17.30-17.55 
Interviul săptămânii 
17.55-18.00 TEJ-EX 22.05- 
22.15 Știri locale (r) J

Marți, ÎS septembrie

O BERBEC
Aveți intenții frumoase dar 

pentru că vă grăbiți s-ar putea 
să vă scape un amănunt 
esențial. Ar fi în avantajul dv 
dacă ați asculta sfaturile 
altora.

O TAUR
Cineva dorește să vă ajute, 

dar vă trezește multe semne 
de întrebare. Omul este bine' 
intenționat, nu-l suspectați 
degeaba. Vă interesează 
activitățile sportive.

O GEMENI
Stare psihică labilă, evitați, 

compania prietenilor care au 
probleme, pentru a nu vă 
impresiona prea tare. Evitați să 
faceți reproșuri persoanei 
iubite pentru a nu avea o 
dispută cu aceasta...

O RAC
Doriți să vă manifestați într- 

un cerc mai larg de prieteni și 
nu reușiți. De unde vă 
așteptați mai puțin, va sosi un 
ajutor. Totul este să nu intrați în 
panică.

O LEU
Atenție la ce și cât vorbiți, 

deoarece ați putea face gafe, 
care vă vor scădea 
popularitatea. Relațiile cu șefii 
nu sunt strălucite, așa că fiți 
mai modest.

O FECIOARĂ
Nu faceți bine că vă 

neglijați sănătatea, căci s-ar 
putea să apară complicații ce 
vă vor întârzia punerea în 
practică a planurilor ce le aveți. 
Cineva vă reproșează ceva.

O BALANȚĂ
O cunoștință se află în 

spital. Nu-i nimic grav, însă 
știrea vă tulbură și nu mai 
sunteți bun de nimic. încercați 
să vă reveniți, pentru a-i veni 
în ajutor.

O SCORPION
Ați putea avea un câștig 

datorita unei gperații 
economice reușite. Nu uitați să 
mulțumiți persoanei care v-a 
ajutat să puneți la punct planul 
de bătaie. La drum scurt, este 
posibil să aveți o realizare.

O SĂGETĂTOR
Este posibil să aveți o 

neînțelegere cu tatăl sau cu o 
autoritate. Fiți cât mai calm, 
altfel veți avea de pierdut.

O CAPRICORN
Se vor defecta instalațiile 

casnice, ceea ce va necesita 
cheltuieli neprevăzute. La 
serviciu, lucrurile merg bine, 
iar rezultatele încep să se 
arate.

*

O VĂRSĂTOR
Drumurile vă răpesc mult 

timp la serviciu și acasă. Vă 
deranjează că rămâneți .în 
urmă cu treburile. Nu uitați 
care sunt prioritățile.

O PEȘTI
Tensiunile acumulate vor 

găsi o modalitate de des
cărcare în relația.cu par
tenerul de viață. încercați să 
faceți mai puține reproșuri, 
altfel veți avea o mulțime de 
probleme.
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EUROVENUS s.r.l.
(Complex comercial Sântuhalm - DN7)

ta ctid/tajcțda ctc&t*ieauaa4t'iâ
Cel mai mare și mai modern magazin de 

prezentare și desfacere a mobilei din țară, în 
suprafață de 300 mp, vă invită să-l vedeți, să 
alegeți, să cumpărați cele mai noi și mai frumoase 
produse de mobilă, transportate și montate de

S.C. AGROTRANSPORT 
S.A. Hunedoara-Deva

Str. Portului, nr.2, Deva
Organizează în data 

de 28.09.1998 concurs 
pentru ocuparea postu
lui de contabil șef. Se 
cer studii superioare de 
specialitate și 5 ani ve
chime în domeniu.

Informații suplimen
tare la tel: 214341.

firmă la domiciliul dvs.
^camere de tineret (indigene și import 

Franța)
(SJcolțare din pluș (diferite nuanțe)
23 mochetă import Belgia (modele și culori 

variate)

0 toate la cele mai avantajoase 
prețuri

3 zilnic între orele 8-18

5.C. "FARES" S.A. Orăștie 
împreună cu parlener străin angajează inginer 

chimist pentru dezvoltarea unor noi tehnologii de producție. 
Cerințe:
dorință de afirmare, aptitudini de muncă în colectiv, 

spirit de inițiativă, interes pentru perfecționare 
profesională, vârsta maximă 35 ani.

Se oferă salariu atractiv cu posibilități de mărire. Relații la tel: 
247574; 094/620153 sau la sediul firmei din Orăștie, str. Plantelor, 
nr.5O.

LICEUL 
TEORETIC 

"AUREL VLAICU" 
ORĂȘTIE

054/641823
Solicită oferte de preț 

pentru lucrări de repa
rații și îmbunătățiri la 
calculatoarele din dotare. 
Relații suplimentare cât 
și caietul de sarcini se pot 
primi de la conducerea 
liceului. Ofertele se vor 
depune în plic închis 
până în ziua de 25 sep- 
lembrie 1998.

PHILIPS

0 Biq Dutchman
GmbH - Germany

Lider mondial în echipamente 
pentru creșterea 

păsărilor și porcilor 
oferă:
• Furajare
• Adăpare
• Ventilație și încălzire asistate de calculator

► • Boxări pentru halele de porci
• Baterii ecologice pentru găini

Rezultatul:
• Economie de furaj și energie
• Condiții igienice deosebite
• Microclimat ideal In hale în

orice anotimp ,
(IZOMfl S.fl. DANBOS SJtJj.

ARAD Tel./Fax: 057/28.87.31 BUCUREȘTI Tel./Fax: O1/23O.25.612

Societatea TRACY FRANCE
Prin distribuitorul exclusiv pentru ROMÂNIA

PROTEUS IMPEX SRL Orăștie -
tel/fax 054-24.79.78,24.75.00, tel: 054-24.12.96

Electrocasnice:
0 aspiratoare,
0 cafetlere,
0 filtre,
[3 hote, 
0 mașini spălat vase

Arcopal și Cristal Franța

N Centrale termice pe gaz și calorifere 
cu plata de rate avans

,'/ î V ■ prin magazinul CENTRAL Orăștie 
tel: 054-24.74.96.

Prețuri minime doar ia PROTEUS INJPEX SRL Orăștie.

S.C. COMAT DEVA S.A.
Puteți obține, în cele mai avantajoase 
condiții, ȚIGLĂ CERAMICĂ, import 

Yugoslavia, de la COMAT DEVA S.A.
Informații suplimentare vă sunt 

oferite la sediul firmei din Deva, str.
Depozitelor, nr. 5 sau la 

telefon 054-233137, interior 148.

/”----------------------------------------------------------------““N
| Școala Sanitară Postliceală "Carol Davila" | 
I Filiala Orăștie |
I Face înscrieri pentru anul școlar 1998-1999 la specialitățile: I 

{ □ asistent generalist;
î □ asistent farmacie. j
, înscrierile se fac în perioada 14.09.98 - 25.09.98, |
! orele 17-19, la secretariatul școlii din cadrul Spitalului vechi . 
I Orăștie.

______________________________________ — _y

«V ■ VM ■■aVMCt

SC SCORPION COMPANY

EXIM SRL
vinde prin depozitele situate în:

Toate preferințele dvs. legate de

PHILIPS
♦
♦

Hunedoara, Strada C-tin Bursan, nr. 1
Complex Eurovenus Sântuhalm Stand nr. 1 
următoarele produse la prețuri fără concurență:

• Parizer porc import Ungaria
• Parizer pasăre import Ungaria
• Parizer curcan import Ungaria
• Pui Grill import Ungaria
• Pulpe pui import Ungaria
• Ouă
• Ulei

17.000 lei/kg 
17.000 lei/kg
17.000 lei/kg
17.837 lei/kg 
18.000 lei/kg

IMPORTATOR AUTORIZAT ÎN ROMÂNIA
Deva, Bd. Decebal, bl.R, parter

Tel. 004.054.222999 Fax: 004.054.222999

La cantități ce depășesc 1 tonă se negociază și se distribuie la client. 
Căutăm distribuitori._____
Relații la telefoanele: 717439. 718293.
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Principiile de mediu în aplicarea 
Protocolului de la Montreal

La 16 septembrie, se sărbătorește 
"Ziua Internațională a Protecției Stratului 
de Ozon”, manifestare deosebjt de 
importantă având în vedere observațiile 
legate de reducerea stratului de ozon și 
amenințarea pe care o produce acest 
efect asupra Pământului.

din California arăta rolul nefast al CFC, 
în particular al R. 11 și R. 12-asupra 
stratului de ozon, se contura o viziune 
apocaliptică pentru omenire prin 
dispariția totală a stratului de ozon, care 
protejează ființele vii contra efectelor 
nocive ale radiațiilor solare ultraviolete.

La 17 ani după primele 
observații asupra reducerii stratulu 
de ozon care înconjoară Pământul, 
un acord istoric a' fost semnat la 
Montreal, pentru reducerea 
producției și consumului de 
cloroflorocarburi (CFC). Este intr-adevăr 
istoric ca pentru prima dată un acord'de 
protecție preventivă a umanității contra' 
pericolului susceptibil să apară în 
perioada 2030-2060, să fie adoptat cu 
un asemenea elan de către organizațiile 
internaționale, reprezentate în programul 
Națiunilor Unite pentru mediul 
înconjurător (PNUE).

Savanții, politicienii, industriașii și 
nu în ultimul rând ecologiștii sunt 
conștienți de pericolul pe care îl prezintă 
cloroflorocarburanții asupra diminuării 
stratului de ozon și creșterea efectului 
de seră. Se recunoaște pentru prima dată 
necesitatea limitării utilizării anumitor 
CFC-uri, existând riscul diminuării cu 
25% a stratului de ozon, în and! 2060, 
dacă consumul acestor substanțe se 
menține la nivelul anului 1986 - 1987. 
Doar o scădere cu 5% față de nivelul 
anului 1987 ar antrena o recrudescență 
a bolilor de piele cu riscuri mortale 
pentru omenire.

încă din anul 1974 când 
departamentul de chimie al Universității

“Ziua Internațională a 
Protecției Stratului de Ozon” J

P.S.D.R. își reafirmă programei
Periodic, de regulă din două 

în două săptămâni, atunci când 
se află în repausul săptămânal, 
parlamentarii hunedoreni 
aparținând partidelor care 
alcătuiesc alianța la guvernare 
susțin în teritoriu conferințe de 
presă. Pentru.unele partide care 
nu fac parte din alianță și chiar 
și pentru unele dintre cele 
participante la guvernare, o 
spunem fără vreo urmă de 
malițiozitate, conferințele de 
presă reprezintă singura 
activitate politică în teritoriu. Nu e 
cazul partidului la a cărui 
conferință de presă am fost 
poftiti vineri 11 septembrie - 
P.S.D.R.

Conferința de presă, prin 
programul de desfășurare, le-a 
oferit fruntașilor județeni ai 
partidului prilejul de a reafirma 
programul social-democrat al 
acestuia și o parte din 
modalitățile prin care el se 
înfăptuiește în Parlament ca și în 
viața publică.

Ziariștii prezenți au luat 
cunoștință de protocolul semnat 
la nivelul organizațiilor județene 
ale P.S.D.R. și P.Â.p.R. cu care 

primul urmărește să constituie 
un nucleu social-democrației 
veritabile iar în timp chiar 
fuziunea.

Am fost informați pe larg de 
doctorul loachim Oană asupra 
preocupărilor partidului la nivel 
național și județean pentru 
ieșirea din impasul cronic în 
care se află sectorul de 
sănătate public.

Și au mai fost informați 
ziariștii, prin . intervenția 
deputatului Dumitru Ifrim, despre 
preocupările de la începutul 
actualei sesiuni ale comisiei

în martie 1985, la convenția de la 
Viena se stabilește ca obiectiv realizarea 
unui protocol în vederea protecției 
ozonului. Anul 1986 aduce noi date 
asupra problematicii. în primul rând s-a 
stabilit o legătură între CFC și efectul de 
seră care antrenează încălzirea 
progresivă a solului și conduce la 
modificări climatice. în al doilea rând s-a 
stabilit, prin observații, din satelit, o breșă 
în stratul de ozon, deasupra Antarcticii.

A fost numai începutul, au urmat 
semnarea la 16 septembrie 1987 a 
Protocolului de la Montreal, la 29 iulie 
1990, Amendamentul de la Londra și alte 
reglementări menite a preîntâmpina 
dispariția stratului de ozon, bazate pe 
baza celor două principii de mediu, cel 
al prevenirii: "este mai Ușor să previi decât 
să refaci”, și al precauției: "nu este 
permisă amânarea luării deciziilor, pe 
motivul incertitudinii științifice atunci când 
sunt previzibile efectele ireversibile."

Ing. Georgeta BARABAȘ, 
Director A.P.M.- Deva

izolații de conducte.
Ca agent de expandare 

societatea comercială folosește un 
clorofluorocarbonat în speță CFC 
11, substanță care prin emisia în

atmosferă epuizează stratul de ozon. Pentru 
respectarea convențiilor internaționale, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1993, prin 
care România a aderat la Convenția de la Viena, 
Protocolul de la Montreal și Amendamentul de la 
Londra, unitatea a făcut demersurile necesare 
solicitând finanțare străină - UNIDO Viena, pentru 
realizarea unui program în trei etape.

Faza I a programului derulat în anii 1995 -1997 s- 
a materializat prin u.tilizarea cu 5 tone/an, mai puțin 
compuși de tip CFC 11, decât cantitatea utilizată în 
anul 1994 și folosirea unui alt spumant mai puțin 
periculos pentru atmosferă, respectiv HCFC -141 a.

Faza a Il-a a programului, cu derulare în 1998- 
2000, prevede utilizarea cu încă 5 tone/an mai puțin 
agent de expandare tip CFC 11 și uitlizarea a HCFC- 
141.

Faza a li l-a a programului, cu derulare în perioada 
2001-2005, prevede schimbarea tehnologiei actuale 
de spumare și a instalațiilor cu folosirea ca agent de 
expandare a dioxidului de carbon sub presiune.

Măsura prevăzută reprezintă o soluție pe termen 
mediu și lung de implementare a reglementărilor 
internaționale care asigură protecția mediului.

Constantin TEODORAȘCU, 
inspector șef ia A.P.M. Deva

pentru agricultură a Camerei 
Deputaților.

Din prezentarea făcută de 
doctorul loachim Oană a reținut 
în mod deosebit atenția presei 
faptul că, deși cu sprijinul Băncii 
Mondiale, un număr de 8 
dispensare rurale au fost 
reabilitate la standarde europene 
de funcționalitate, din motive 
financiare ele nu asigură o 
funcționalitate pe măsură. 
Absența unor puncte 
farmaceutice în mediul rural face

J «uraufi
aproape imposibilă sau extrem 
de costisitoare aprovizionarea 
populației de aici cu 
medicamente.

Strădaniile depuse de 
conducerile Direcției sanitare și 
ale spitalelor au condus la 
colectarea și vărsarea la bugetul 
asigurărilor de sănătate a 
sumelor datorate de agenții 
economici în proporție de circa 
80 la sută. Dat județului nu i-au 
revenit prin buget nici 30 la sută 
din aceste fonduri.

întrebat cum vede realizată o 
mai bună corelare între 
contribuția județului ia bugetul 
asigurărilor de sănătate și 
sumele repartizate pentru 
cheltuire în scopuri de sănătate 
doctorul loachim Oană a 
răspuns:

.,Noi nu venim în contact cu 
banii. Ei se colectează prin 
efortul conjugat al nostru și al 
organelor finanțelor publice, dar 
se varsă în bugetul central. Dacă 
ceea ce colectăm la nivel de 

județ din cota de 2 la sută 
datorată bugetului pentru 
sănătate ar rămâne la 
dispoziția județului noi nu am 
mai avea prea multe probleme 
financiare. Dar în condițiile 
lipsei autonomiei financiare 
acest lucru nu este posibil".

Domnul deputat Dumitru 
Ifrim a șocat printr-o afirmație 
anume că Statul Român a 
pierdut un proces cu niște firme 
elvețiene care în anii 1990- 
1991 au liv.rat României 
pesticide în valoare de peste 
10 milioane de dolari, bani care 
n-au mai putut fi recuperați de 
la cei ce au cumpărat 
pesticidele, Statul Român fiind 
obligat să plătească acești 
bani. Problema s-a discutat în 
comisia pentru agricultură,a 
Camerei Deputaților, comisie din 
care dl Ifrim face parte.

întrebat dacă în comisie s- 
a discutat și despre 
oportunitatea acelui import de 
pesticide și despre posibilitatea 
recuperării banilor de la agenții 
importatori, dl Ifrim a spus:

,,S-au pus întrebări în 
legătură cu acel import în 
comisie. El a fost făcut la 
cererea unor oameni care la 
timpul respectiv făceau parte 
din structurile de decizie și 
probabil mai fac parte și acum. 
E vorba de oameni care aveau 
interese personale. Ei au 
încasat comisionul de 
importatori, n-au mai reușit să 
strângă banii de la cei ce au 
folosit pesticidele, iar datoria o 
plătește Statul Român".

Mai multe clarificări, poate 
cu alt prilej.

ion CiOCLEi

SOLUȚIE NOUĂ 
PENTRU PROCESUL 

TEHNOLOGIC LA 
CHIMICA ORĂSTIE»

SC Chimica SA Orăștie fabrică spume 
polimetanice semifabricabile cu pelicula convențională 
și integrală pentru repere auto și spume rigide pentru

ANUL 
ȘCOLAR A 

ÎNCEPUT...
(Urmare din pag. 1) 

noastră este învățătura”, prof 
Liviu Popescu le-a spus 
elevilor: „Vrem să cereți mult 
de la noi pentru că noi vom 
cere totul de la voi pentru a fi și 
în acest an prin rezultate una 
din școlile de elită ale’județului.” 
După festivitatea de 
deschidere, elevii claselor a 
Xlll-a au primit, contra cost, 
broșura ,.Totul despre 
Bacalaureat 1999", iar cei ai 
claselor a VIIl-a - broșura „Totul 
despre examenul de 
capacitate".

Despre debutul anului 
școlar la Școala Generală Nr. 1 
Deva am discutat cu doamna 
director Alexandrina Breaz. Și 
aici s-au făcut eforturi pentru 
punerea la punct a localului 
școlii prin zugrăvirea sălilor de 
clasă și reamenajarea 
cancelariei. Alexandrina Breaz 
consideră că noua structură a 
anului școlar este benefică 
elevilor, în special celor din 
clasele I și a Vlll-a, iar 
introducerea calificativelor la 
religie este, de asemenea, 
.binevenită. La ambele instituții 
școlare vizitate o parte 
însemnată a manualelor este 
asigurată gratuit de școală iar 
restul pot fi procurate contra 
cost.

Tuturor celor care au 
început ieri școala le urăm 
succes la învățătură!

» ; ' --------- - -

Modificări în mersul 
trenurilor:

1. fncepănd cu data de 15 septembrie 1998 următoarele trenuri 
se anulează:

• tren 9185/9188 pe relația Caransebeș-Oțelu Roșu hc. și retur;
• tren 9768/9769 pe relația Oțeiu Roșu hc.-Oțeiu Roșu și retur;
• tren 2751/2752 pe relația Hațeg-Subcetate și retur;
• tren 2755/2756 pe relația Hațeg-Subcetate și retur;
• tren 2759/2760 pe relația Hațeg-Subcetate și retur;
• tren 2761/2762 pe relația Hateg-Subcetate și retur;
• tren 3211/3220; 3213/3222; 3215/3224; 3217/3226; 3223/3214; 

3225/3216; 3227/3ț18 și 3221/3212 pe relația Băile Felix-Oradea 
Vest și retur;

• tren 3219 pe relația Băile Feiix-Oradea.
2. Din data de 30 septembrie 1998 se introduce în circulație 

vagonul de dormit WLAB-CFR nr. 120 pe relația Bucureșți-Nord - 
Paris și retur, care va circula numai în zilele de miercuri și joi, fiind 
atașat la trenul 372/373 "Muntenia" (trenul 372 pleacă din București 
ia ora 23,50, sosește în Arad ia ora 10,04, pleacă din Arad la ora 
10,07, sosește la Budapest Keleti la ora 14,07, pleacă din Budapest 
Keleti ia ora 17,00, sosește la Paris ia ora 10,23. La înapoiere, 
pleacă din Paris la ora 17,49, sosește în Budapest Keleti ia ora 
12,03, pleacă din Budapest Keleti ia ora 15,15, sosește ia Arad la 
ora 20,45, pleacă din Arad ia ora 20,48, sosește la București ia ora

\07,21).

DE CE LIPSESC CAPACELE ?
într-o vreme era la modă în toate localitățile urbane să fie furate capacele 

din fontă de la instalațiile de canalizare. Se pare că de această boală s-au mai 
lecuit oarecum amatorii de chilipiruri din mediul urban, găsind probabil alte afaceri 
mai profitabile. Lecuirea n-a fost însă definitivă deoarece se pare că de asemenea 
îndeletniciri s-au molipsit amatorii din zona rurală, acolo unde există asemenea 
materiale "recuperabile și refolosibile", care se pretează, adică, să fie sparte și 
vândute cumpărătorilor de metal.

Un caz concret despre atacul asupra capacelor rurale l-am văzut și duminică, 
semn că "opera" este comisă de mai multă vreme, în satul Săntuhalm, pe strada 
bisericii, locul unde s-au furat două capace, a căror lipsă este marcată cu niște 
crengi așezate vertical, ca un boschet. Fără îndoială că aici este clar vorba 
despre o sustragere. în veritabil stil românesc, nicidecum despre o probă de 
testare a atenției și îndemânării șoferilor ce trec cu mașinile pe această stradă.

Poate că n-ar fi câtuși de puțin lipsit de interes ca și celor ce au astfel de 
îndeletniciri să li se întindă câte o capcană, să li se dea o lecție din care fiecare 
să înțeleagă că asemenea năravuri trebuie neapărat schimbate, să-și găsească 
alte preocupări mai puțin periculoase și nepăguboase pentru colectivitățile Io- I 
cale. (NT). ___________‘_______ _____________________

SCRISOARE DESCHISĂ
(Urmare din pag. 1) 

reluarea furnizării agentului termiț, 
după finalizarea lucrărilor de 
reparații, se va face doar după ce 
SC Apaterm SA Deva va achita 
datoriile acumulate până la 
30.05.1998, iar datoriile acumulate 
în lunile iunie, iulie și august să fie 
achitate eșalonat până la 
30.09.1998.

în 21.08.1998 și 01.09.1998, 
conducerea termocentralei a 
informat toți factorii responsabili 
privind imposibilitatea reluării 
furnizării agentului termic până să 
se efectueze plățile necesare.

Deci nivelul de competență 
pentru aprobarea reluării furnizării 
apei calde si a căldurii este la 
CONEL - București si nu la 
directorul termocentralei, cum 
greșit susține domnul primar 
Muntean și unii consilieri municipali.

De aceea mă surprinde că 
domnul primar și unii consilieri nu 
cunosc sau nu vor să cunoască 
acest lucru, deși au fost informați 
în propriul birou de la Primărie și în 
multe alte ocazii. Mă surprind de 
asemenea declarațiile fulminante 
și tendențioase pe care le-a făcut 
domnul primar și unii consilieri care 
cred că cunosc foarte bine ce 
răspundere le revine direct pentru 
asigurarea plăților agentului termic.

4. CONEL pentru a achita 
cărbunele livrat de RAH - 
Petroșani pentru termocentrala 

CASA AUTO HMIȘOARA
partener autorizat pentru zona de 
vest a României vă oferă:

toată gama de autovehicule Mercedes-Benz și Ford
- Vânzare și în sistem de leasing
- Service și piese de schimb

Timișoara, Calea Șagului, nr. 142.
Tel: 056-216946; 056-216947; Fax: 056-216948.

Mintia a luat recent un credit de 
30 miliarde de lei, iar 
termocentrala are mari restanțe 
la achitarea facturilor restante 
și la lucrări de reparații 
executate la grupurile 
energetice.

5. Consider că este normal 
ca fiecare dintre factorii 
responsabili cu furnizarea, 
distribuirea și achitarea 
agentului termic să-și rezolve 
propriile probleme și apoi să 
arunce vina pe parteneri.

Noi considerăm că odată ce 
am livrat permanent agentul 
termic, ne-am efectuat reparațiile 
necesare și ne-am asigurat 
stocul de combustibili necesari, 
ne-am făcut în totalitate datoria 
față de municipiul Deva și față 
de partenerul de contract.

Așteptăm ca cei res
ponsabili cu achitarea facturilor 
să răspundă corect și legal și 
să nu apeleze la mijloace ilegale 
și incorecte.

Termocentrala poate livra în 
orice moment apă caldă și apoi 
agentul termic pentru căldură.

Rămâne ca partenerii noștri 
să-și rezolve problema 
financiară.

Am încredere că în 
continuare această problemă 
complexă va fi bine înțeleasă de 
toți factorii responsabili, și nu vor 
mai fi confuzii privind 
responsabilitățile.

yt Ziar editat de
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