
Grnva generală a minerilor din Valea Jiului s-a stins
& ÎNCEPUT PLATA SALARIILOR PE LUNA AUGUST

Vindea carne infestata
Ceea ce era de așteptat să 

se întâmple s-a întâmplat. 
Greva generală a minerilor din 
Valea Jiului, declanșată în 
dimineața zilei de luni, 14 
septembrie a.c., s-a încheiat în 
după-amiaza aceleiași zile. 
Lecția lui Miron Cozma de a 
testa loialitatea ortacilor față 
de fostul și actualul lider al 
Confederației Sindicatelor 
Miniere din România - același 
Miron Cozma - a reușit. Minerii 
s-au dezlănțuit în fața Regiei 
Autonome a Huilei, pe o ploaie 
torențială și pe un vânt tăios, 
împotriva mai marilor zilei, 

pentru neplata salariilor pe 
luna august.

După 12 ore s-a găsit 
soluția: acordarea RAH
Petroșani de către Banca 
Comercială Română a unui 
credit de 20 de miliarde lei, 
rambursabil până la 31 
decembrie a.c. Măsura putea fi 
luată și fără a-i provoca pe 
mineri la acțiune disperată, 
încă din cursul după-amiezii de 
ieri, la toate exploatările 
miniere din Valea Jiului a 
început plata salariilor pe luna 
august.

Dar, iată, suntem la 
jumătatea lui septembrie și 
vine vremea acordării 
salariilor pe această lună. 
Ministerul Industriilor și 
Comerțului trebuie să 
găsească soluții de plată a 
oamenilor pentru munca 
prestată, de soluționare a 
datoriilor imense pe care le 
are mineritul - în general - la 
furnizorii de energie electrică, 
îndeosebi, ca și la stat. 
Restructurarea în domeniu se 
cere accelerată.

Dumitru GHEONEA

Prin sentința Judecătoriei 
Hunedoara loan Adrian 
Coșerqar din Hunedoara a fost 
condamnat la 1 an și 6 luni 
închisoare și plata unei 
despăgubiri civile către diverse 
părți vătămate și instituții 
sanitare în sumă totală de 
aproape 9 milioane de lei.

Apelul făcut la Tribunalul 
Hunedoara i-a fost admis iar 
sentința de la instanța de fond a 
fost parțial desființată în sensul 
că s-a dispus ca pedeapsa de 1 
an și 6 luni închisoare să fie 
executată prin muncă la S C. 
"Fortis Prest ConT'SRL Batiz.

De ce a trebuit să plătească 
inculpatul despăgubiri atât de 
substanțiale plus pedeapsa 
executării prin muncă a 1 an și 6 
luni de închisoare?

Ca să-și mai rotunjească 
veniturile, Coșergar cumpăra 
porci, îi sacrifica, îi tranșa și 
vindea carnea. Știa regulile 
sanitar-veterinare, anume că 
înainte de consum carnea 
trebuie verificată trichinelo- 
scopic. în ziua aceea nefastă 
pentru el a recoltat pentru analiză 
părți din animal neconcludente 
pentru a se putea depista 
trichinela. Aducătorul probelor a 

fost trimis înapoi să «cucă 
probe din zonele indicate. 
Coșergar n-a mai avut răbdare 
să aibă confirmare că produsul 
e bun de consumat și a început 
să vândă. Toți cei care au 
consumat carne cumpărată de 
la el au încheiat aventura la 
spital. Animalul era infestat cu 
trichinella spiralis. Toți i-au 
pretins despăgubiri iar spitalul 
care i-a tratat s-a constituit 
parte civilă la despăgubiri cu 
suma de peste 7 milioane de 
lei, iar Coșergar n-a avut 
încotro, a trebuit să plătească.
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Cine pe cine sacrifica?
Asistăm cum în loc de 200 

s-au cam dus 600 de zile în care 
puterea n-a prea putut de
monstra, cu ecuația celebrului 
său algoritm, mai nimic din ceea 
ce a promis la alegeri. Cei 
15.000 de specialiști în toate și 
în nimic au reușit în scurt timp 
să ducă țara pe ultimul loc în 
Europa în privința căderii 
economiei și a nivelului de trai 
al populației, având șansa să 
batem orice record în materie de 
alunecare spre sărăcie, nefiind 
exclus să candidăm la un ultim 
loc pe glob în clasamentul 
națiunilor din acest punct de 
vedere. Preocupați mai mult de 
plata unor polițe, de restaurări, 
restituiri și demolări, de 
căpătuială, și mai puțin de 
soarta națiunii, de combaterea 
corupției (în hora căreia s-au 
prins, se pare, vârtos mulți aleși 
ai națiunii de la toate nivelurile) 
sau a altor neajunsuri ce duc,
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"Oamenii ne-au ales să
facem treabă, nu politică”

- Care este die Lupaș pro
blema cea mai acută cu care se 
confruntă astăzi primăria din 
Vălișoara?

- Bugetul. Mai ales că pe raza 
comunei nu avem nici o societate 
comercială de la care, potrivit 
legii, să încasăm ceva fonduri.

- Totuși, din venituri proprii, 
căt se încasează?

-18.000.000 de lei. Sunt bani 
doar din impozite și chirii. Foarte 
puțini față de cerințe.

- Da, dar vă sprijină Consiliul 
județean, nu?

- Desigur. în acest an este 
prevăzut un buget de 420 
milioane de lei.

APARE LA DEVA
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văzând cu ochii, societatea de 
râpă, guvernanții și parlamentarii 
nu uită să-și facă de cap pe banii 
contribuabililor, ba cu salariile, ba 
cu privatizarea și reforma, cu 
grâul, inflația, PIB-ul sau cu te 
mai miri ce.

DE LA PROMISIUNI LA 
FAPTE E CALE LUNGĂ

în ciuda schimbărilorîn bine, 
promise cu aproape doi ani în 
urmă, asistăm, din păcate, cum 
s-au pulverizat toate nădejdile și 
obiectivele electorale. Cum 
macrostabilizaiea economiei, 
atragerea investitorilor străini cu 
miliardele lor de dolari, 
rezolvarea problemei locuințelor 
pentru tineri, formarea clasei de 
mijloc în mediul rural și din 
oameni de afaceri, electrificarea 
tuturor localităților, pietruirea și 
asfaltarea drumurilor se găsesc 
cam în același punct mort, dacă

Discuție cu dl Petru 
Lupaș, viceprimarul 
comunei Vălișoara

- Unde se duc banii aceștia, 
pe ce sunt cheltuiți?

- Am avut și avem mai multe 
lucrări începute. D0 exemplu 
repararea căminului cultural de 
la Săliștioara. Aici sunt finalizate 
lucrările interioare. S-a făcut o 
treabă bună acolo, zicem noi. Și 
la Dealu Mare am început 
reparațiile la cămin. Aici s-a 
făcut exteriorul și a rămas de 
renovat interiorul. Tot anul 
acesta am finalizat dispensarul, 
după care l-a luat "sănătatea". 
Am mai acumulat niște datorii... 
Practic, în momentul de față nu 
mai avem cu ce lucra.

- Dar drumurile, cum se 
prezintă ele la Vălișoara?

- Față de cum au fost, 
zicem că sunt mai bune.

- Pe ce vă bazați când spu
neți asta?

Pe faptul că pe

A consemnat 
Valentin NEAGU

(Continuare in pag. 2) 

nu și mai rău decât atunci, 
aceasta denotă că între 
promisiuni și fapte mai este 
încă o cale lungă de străbătut, 
în ritmul de până acum nu este 
nici un semn că lucrurile se' 
găsesc pe calea cea bună, 
fiind mulți oameni dezamăgiți 
chiar și din rândul puterii, care 
doreau, totuși, binele 
amărâtului de român, care a 
suferit destul, pentru ca să nu 
merite și el o soartă mai bună 
în această țară bogată.

Ne amintim că un slogan 
la modă în vremea alegerilor 
era cel referitor la sacrificii, în 
sensul că “poporul s-a 
sacrificat destul, acum fiind 
rândul conducătorilor să se 
sacrifice1’. Sacrificii să se 
numească oare numeroasele 
vizite ale demnitarilor peste

Nicolae TÎRCOB
(Continuare In pag. 2)
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12 imiiliiaurdle die lleii dlaitoriiii
Datoriile consumatorilor de apă din Valea Jiului către RAAVJ se 

ridică la aproximativ 12 miljarde lei. Datorii mari înregistrează din cauza 
blocajului financiar RAH România și firme importante dependente di
rect de RAH, cum sunt UMIROM S.A. și UPSRUEEM. Se adaugă pe 
lista datornicilor mulți dintre minerii care s-au disponibilizat. în același 
timp RAAVJ este datoare Regiei Apele Române, CONEL și firmelor 
distribuitoare de carburanți. Numai la Regia Apele Române datoria 
se cifrează la un miliard de lei. Un blocaj financiar general, un cerc din 
care la nivel macroeconomic nu ieșim de aproape 10 ani, ceea ce se 
răsfrânge asupra consumatorilor. (AI.H.)

Căminul cultural - o instituție perimată?
Din toate timpurile, obștea 

satului avea un loc, o casă, 
unde in zilele de sărbătoare 
oamenii se adunau și își 
petreceau timpul liber, derulând 
tradiții și obiceiuri ancestrale, 
denumind această zidire 
„gazdă".

A venit regimul comunist, și 
fie că ne place sau nu, au apărut 
în aproape toate satele, 
nemaivorbind de centrele de 
comună, căminele culturale. 
Deși activitatea lor era dirijată, 
oamenii care administrau 
aceste cămine culturale, fiind în 
marea lor majoritate dascăli, au 
reușit să aducă în prim-planul 
muncii obiceiurile și tradițiile 
locale păstrate cu sfințenie în 
iada de zestre a satelor.

•- Doctore am avut o

noapte îngrozitoare. 

N-am putut închide un 

ochi.

- Care ochi?

WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. D parter 
Telefon 234480 
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Județul Hunedoara a avut 
norocul ca printre așa-ziși 
„activiști culturali județeni" să 
existe oameni cu mare dragoste 
de folclor care s-au implicat 
nemijlocit în descoperirea, 
valorificarea și conservarea iui, 
bătând cu piciorul județul de la 
un capăt la altul, în condiții 
numai de ei știute, pentru a 
vedea la fața locului obiceiul 
autentic.

îmi permit să enumăr câțiva 
dintre cei cu care am colaborat 
în peste 25 de ani de activitate 
culturală, cerându-mi scuze 
dacă nu i-am pomenit pe toți, dar 
pot spune cu mâna pe inimă că 
locuitorii satelor îi cunoșteau, îi 
așteptau, se adunau la cămin. 
Este vorba de Constandin

Satele comunei Bunila au sta
tute diferite. Dacă în Poienița Voinii. 
și Cernișoara Florese se mai 
întâlnesc inclusiv tineri iar Bunila e 
parțial părăsită, satele Alun și Vadu 
D.obrii mai au doar câteva case 
locuite. Am dorit să vedem satul Alun, 
pentru că aici există o carieră de 
marmură și o impozantă biserică 
alături. Cum microbuzul Primăriei 
Bunila rămăsese pentru o mică 
reparație la Ghelar și ni s-a 
recomandat să nu folosim mașina 
redacției pe drumul de legătură spre 
sat, am pornit-o, însoțiți de 
viceprimarul Mircea Bistrian, pe 
Dosul Voinii. Ziua era însorită și 
caldă iar aerul nepoluat avea 
transparența cristalului.

Marmura - un lux pentru 
alții

După urcușul abrupt, ne-am 
oprit câteva clipe la Cariera Alun, 
aparținătoare de Marmosim Simeria, 
aflată chiar la intrarea în sat. Primele 
ființe întâlnite au fost doi câini, 
paznici, ca și ai păcurarului cu al 
cărui ciopor de oi ne-am întâlnit la 
întoarcere. Cu pikamerele, doi

Biu'ricn nrtijnu'i din salul tlun siuistrultâ din marmură 
între unii 1937.1939.

Foto: Traian MÂNU

Clemente, Va sile Chevereșan, 
Minei Bodea, loan Sicoe, Mircea 
Ocoș, Vasile Mo/odeț, Marcel 
Lapteș și mulți alții, care iși 
făceau meseria cu dragoste de 
cultură și de oameni. Folclorul 
hunedorean le datorează foarte 
mult.

Datorită unor astfel de 
oameni au apărut, pe scenă și la 
televiziune, pădurenii de ta 
Ghelar, Ruda, Feregi, Cerbăl, 
dubașii de la Almaș-Săliște, 
Stîncești, Ohaba-Rădu/ești, zeci 
de formații de călușeri pe câte 
trei-patru generații de ia 6-80 de 
ani cu câte 50-60 de dansatori. 
Pădurenii, călușerii și dubașii 
sunt reprezentativi pentru întreg 
județul Hunedoara. întrebarea 
care mi-o pun acum este: ce-i 

muncitori înlăturau colțurile 
blocurilor de marmură. Primul, un 
tinerel blond, a refuzat să stea de 
vorbă cu noi. Despre cel de-al 
doilea, Dorel Costea, ni s-a spus 
că ar fi inginer de profesie dar 
lucrează ca miner de suprafață, 
în baraca ce servește lucrătorilor 
de adăpost și loc pentru servitul 
mesei l-am găsit pe Ionel Bistrian, 
care lucrează aici de 23 de ani, 
timp în care.a bătut zilnic pe jos 
drumul din Cernișoara Florese la 
carieră (câte 2-3 ore de mers) și 
retur.

Pentru că șeful de formație 
Aurel Costea era plecat la Simeria 
n-am putut afla prea multe date 
despre activitatea carierei. Am 
reținut totuși că acum lucrează 
doar 7 oameni, într-un singur 
schimb, față de 23 câți erau 
altădată. Se fac în jur de două 
pușcări pe săptămână, după care 
blocurile sunt scoase cu utilajele,

Estera SÎNA, 
Viorica ROMAN

(Continuare în pag. 2)

determina pe acești zeci și 
sute de oameni să se 
mobilizeze la asemenea 
activități, când toți aveau o 
slujbă într-o întreprindere sau 
lucrau pământul? Faptul că 
nu exista atâta grijă a zilei de 
mâine, că se trăia mai bine ca 
azi, că aveau asigurat un loc 
de muncă și un acoperiș 
deasupra capului, le permitea 
oamenilor să se mai și 
distreze. Acuzăm azi 
„Cântarea României", dar nu 
vedem lucrurile bune reieșite

loan CÂNDROi, 
director al căminului 

Cultural din Certeju de Sus
(Continuare în pag. 2)
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Căminul cultural
(Urmare din pag. 1)

din acest festival național. Cu 
ce-i mai bună o manifestare a 
Generației... știu eu care, decât 
un spectacol ai cenaclului 
„Flacăra", spre exemplu? Se 
mai știe că ia intrărea în Aiba- 
iuiia, Mihai Viteazul a fost 
întâmpinat de cete de căiușeri 
sau ia serbările Astrei 
participau sute de asemenea 
dansatori?

Tinerii din generația anilor 
’80-’85 cântau pe un stadion 
arhiplin" Lancea iui Horea", 
„Doina"iuiEminescu, „ Treceți 
batalioane” și aite cântece de 
țară? Așa știam noi atunci. Se 
pot compara asemenea 
cântece, adevărate imnuri 
naționale cu, hai să zicem: „La 
Sovata, unde face Nicu- 
armata". Să fim serioși!

Nu am nimic împotriva unui 
anume gen de muzică, dar prea 
e de tot...

Sunt atâtea țări în Occident 
care datorită importului a tot 
felul de curente artistice, 
nespecifice fiecărei națiuni, azi 
nu mai au propiui folclor. Aici 
vom ajunge și noi dacă 
activitatea acestor centre de 
păstrare a datinilor populare 
care sunt căminele culturale nu 
va fi repusă în drepturile ei, nu 
va fi sprijinită financiar și nu va 
fi încadrată cu oameni de 
specialitate. Baza materială a 
rămas cea din anii 
comunismului, dotări nu poți să 
faci decât din venituri proprii,

Cine pe cine sacrifică?
(Urmare din pag. 1)

hotare rămase fără nici un 
rezultat practic pentru țară? Sau 
sacrificii adevărate să fie salariile 
mari, trase din buzunarul 
contribuabilului tocmai în 
momentul când acesta este pus 
în situația să nu mai poată 
supraviețui din cauza birurilor ce 
i se pun mereu în cârcă? în 
condițiile când economia este 
;cronic și grav bolnavă, iar 
exporturile sunt la pământ, piața 
internă fiind invadată de 
importuri, care îl sugrumă pe 
micul și slabul producător român 

venituri care nu există, din 
subvențiile de ia buget abia ie 
poți menține să nu se prăbu
șească. Activitatea culturală ia 
cămin o mai pot face doar cu 
copii, și eu zic că de aici 
trebuie plecat într-un nou 
început.

Eu mă străduiesc să 
formez un ansamblu de copii 
clasele i-iV, nu pentru a avea 
doar activitate, ci din con
vingerea că ia vârsta lor 
fragedă o dată prins gustul de 
folclor îi vor uita mai greu.

Deși munca artistică și 
culturală cu acești copii este 
foarte grea, ai avantajul că ei 
încă nu sunt „poluați” din 
acest punct de vedere. Mă rog 
ia D-zeu să vină o zi când 
ministrul Culturii să fie un 
etnomuzicoiog român auten
tic, care să țină ia această 
bogăție incomensurabilă a 
poporului nostru, care este 
folclorul, să stimuleze și să 
revita Uzeze viața și activitatea 
căminelor culturale. Toate 
etniile iși cer dreptul la cultură 
proprie. Suntem de acord cu 
acest drept, dar dați-ne, iubiți 
guvernanți, și nouă românilor 
dreptul ia cultura tradițională 
și mai ales sprijiniți-ne 
financiar să o putem face.

„ Țineți cu țara ca să nu 
rătăciți”, zicea un mare patriot 
român pașoptist. Poate că va 
veni o zi când algoritmul 
valoric va prima în fața 
algoritmului politic!

(nicicând încurajat cum i s-a 
promis), este greu de imaginat 
că vom răzbi să ne redresăm, 
să-i ajungem din urmă pe 
albanezi sau pe bulgari, care nu 
sunt chiar așa de dezbinați și 
blestemați curri îi credeam noi. 
Indiferent de conjunctură (dacă 
sunt bântuite de criză țările 
asiatice, Rusia sau alți giganți 
economici) un lucru este foarte 
limpede, anume faptul că printr- 
un buget de austeritate, prin 
care unii suferă iar alții profită 
în țara noastră, economia nu 
poate fi salvată

—----------------------- Jf

(Urmare din pag. 1) 

fasonate (așa cum am văzut și noi) 
și numerotate. Când s-a creat un 
stoc de blocuri și la Simeria este 
nevoie de marmură pentru a fi 
prelucrată vine mașina și ia materia 
primă.

Marmura înseamnă bogăție a 
subsolului, este folosită pentru 
monumente, opere de artă sau 
ornamentarea unor clădiri, deci are 
o finalitate artistică, de lux. Dar la 
Alun marmura nu-i îmbogățește nici 
pe cei care-o exploatează (au 
încadrări mai mici decât minerii din 
subteran), nu le asigură avantaje nici 
pensionarilor care-au mai rămas în 
sat.

Va deveni biserica 
mănăstire?

Sub soarele blând de toamnă 
satul părea adormit. .Doar zgomotele 
carierei îi tulburau liniștea. Existența 
ei în capătul satului i-a ajutat pe 
aluneni să-și înalțe, la sfârșitul anilor 
'30, când satul era în întregime locuit, 
o impunătoare biserică din marmură, 
unică din acest punct de vedere. Prin

Minerul de suprafață Dârei 
?astea, de la cariera de marmură 
Alun, pregătind un bloc pentru 

MARMOSIM Simeria.

anii '60 biserica a fost zugrăvită și 
este o mândrie pențru săteni. Din 
păcate puținii credincioși rămași nu 
se pot bucura de slujbe religioase în 
fiecare duminică.

„Vine preotul de la Ruda aici, - 
ne spunea dl Gheorghe Stăncoane 
- să nu ne lase ai nimănui. Părintele 
loan Dan e un om foarte cumsecade, 
cum rar sunt. împreună cu noi, 
sătenii, a propus să se facă o 
mănăstire de maici. S-a făcut și o 
adresă către Episcopie și așteptăm

Alun - m sat care visează să renasca
răspunsul".

Despre speranțele sătenilor 
aflasem anterior de la Primăria 
Bunila. Dacă ele s-ar materializa, 
acest lăcaș de cult n-ar ajunge să se 
degradeze prin nefolosire. în plus, 
casele și clădirile fostei școli generale 
de 8 clase, ale internatului și cantinei, 
acum părăsite, ar putea fi folosite de 
potențialele noi locatare. Iar existența 
unei mănăstiri i-ar determina pe multi 
credincioși să vină în pelerinaj, ceea 
ce ar avea ca efect imediat scoaterea 
din uitare a satului, reanimarea lui, 
oprirea exodului spre oraș. Și, poate, 
ar avea și alte urmări benefice de 
ordin social-economic.

„Pierduți de lume”
Case mari și frumoase, 

împrejmuite cu garduri din beton, în 
care stăpână absolută e doar liniștea, 
dau impresia că satul e părăsit. 
Totuși, mai viețuiesc aici încă 13 
familii. Nostalgia vremurilor trecute 
când Alunul era una dintre cele mai 
înstărite între cele din jur, când toți 
copiii satelor din zonă veneau aici la 
școală, îi încearcă tot mai mult pe 
săteni. Acum Școala de 8 ani cu 
internat a rămas de domeniul 
amintirilor, fiind desființată din anul 
1980.

„Prin anii ’39-'4O - spunea dl 
Gheorghe Stăncoane - erau în sat 
110 numere. Cu timpul, rând pe rând, 
oamenii au plecat la oraș. Mai vin la 
casele lor în timpul verii să-și pună 
în grădini cartofi, ceapă, zarzavaturi, 
își lucrează pământul de pe lângă 
case.

Cei care au rămas încă în sat, 
au media de vârstă de 70-80 de ani.”

Cum am aflat la primărie, dl 
Stăncoane este unul dintre cei zece 
consilieri care „se zbate mult pentru 
problemele satului, este omul de 
nădejde în Alun”. Lucra la otavă când 
am ajuns la poarta casei, dar a lăsat 
lucrul și ne-a vorbit sincer despre 
frământări și neajunsuri: „Toți suntem 
aici pensionari de la mină, altfel am 
fi muritori de foame. Aici trebuie să 
muncești, să ții animale. Eu am două 
vaci și o junincă... Pâirte luăm de la 
Poienița Voinii pentru câte o 
săptămână. Nu, n-avem nici un 
magazin în sat. Dacă ar veni și la noi 
o dată pe săptămână cu pâine și cu 
zahăr, ulei, sare și celelalte... Dacă 
s-ar face drumul... Promisiuni am 
avut că se va face drumul între 
Poienița Voinii și Alun. Distanța nu-i 
un kilometru... Și dacă s-ar face ar 
beneficia și alte sate din jur.”

Nu-i rezolvat nici 
iluminatul pe timp de noapte

„Doar 3-4 becuri am solicitat. 
Promisiuni au fost, dar nu s-a făcut 
nimic.” Nu este nici telefon. Dacă 

apare vreo urgență, oamenii se duc 
până la Poienița Voinii să dea un 
telefon. „Până atunci, bolnavul poate 
să moară. Suntem aici pierduți de 
lume" - spunea și soția consilierului, 
Victoria Stăncoane.

De izolarea în care sunt obligați 
să trăiască ni s-a plâns și dl Lazăr 
Popa, un vechi abonat și fidel cititor 
al ziarului nostru. Trăiește singur de 
când i-a murit nevasta dar nici nu se 
gândește să se mute la oraș, la copii, 
căci simte că ar muri în scurt timp.

“Oamenii ne-au ales să 
facem treabă, nu politică”

(Urmare din pag. 1)

majoritatea am băgat piatră. Vă 
spun sincer, eu de patru duminici 
sunt tot la drumuri.

- Duminica lucrați la drumuri?
- Atunci prindem oamenii pe 

acasă. în cursul săptămânii, toată 
lumea are de făcut câte ceva.

- Spuneați că aveți datorii. La 
cât se cifrează datoriile primăriei 
de la Vălișoara?

- La 50.000.000 de lei, iar 
bugetul este așa cum este. 
Sperăm s-o scoatem la capăt.

- Cu ce alte probleme de 
actualitate s-a mai ocupat 
viceprimarul Petru Lupaș ?

- Am avut în atenție din vreme 
aprovizionarea cu lemne a 
școlilor, dispensarului, primăriei, a 
tuturor instituțiilor de pe raza 
comunei. La această oră avem 
lemne suficiente peste tot.

- Școlile sunt pregătite pentru 
noul an de învățământ?

- Sigur, avem oameni care s- 
au interesat îndeaproape de 
acest lucru. Nu sunt probleme.

- Cu cetățenii comunei aveți 
necazuri în vreun fel?

- Nu. Singura dificultate ar fi 
tottiși cea privind lemnele de foc. 
Toată ziua vin pe la noi și fac 
cereri. Este și firesc, iarna-i 
aproape. Treaba este că cei de la 
Ocolul silvic vin mai rar pe la noi. 
Degeaba au oamenii pădure, 
lemnele trebuie marcate.

- Apropo de pădure, care-i 
situația la Vălișoara?

- Aproximativ 300 de hectare 
au primit oamenii de la noi. Am 
făcut toate demersurile necesare 
în ceea ce ne privește. De acum 
depinde de alții.

Pe ulițele satului ne-a ieșit înadins 
în cale un domn mutat la Hunedoara 
dar care venise cu mașina să-și vadă 
casa din Alun. Era atât de pornit pe 
primar, din cauza stării drumului, încât 
n-am mai apucat să-l întrebăm de 
nume. Am văzut și noi porțiunea de 
drum cu pricina (despre care aflasem 
încă de la plecarea spre Alun) și pe 
care cândva s-â pus piatră dar apa 
de ploaie a spălat-o și a dus-o pe 
coastă la vale.

- Din ce partid faceți parte 
die Lupaș?

- Eu sunt de la PSDR.
- Dar primarul?
- De la Partidul Democrat.
- S-au ivit vreodată pro

bleme între primar și 
viceprimar?'

- Niciodată. Aici suntem 
cetățeni ai comunei. Inclusiv cei 
9 membri ai consiliului local, 
chiar dacă fac parte din partide 
diferite. Nu putem trage unul la 
stânga, iar altul în dreapta. 
Oamenii ne-au ales șă facem 
treabă, nu politică la primărie.

- Cu ce probleme mai 
importante vin cetățenii la 
primărie?

- Mai nou, vin cei tineri care 
sunt în șomaj.

- Din Vălișoara au lucrat 
mulți în minerit. Mulți au mizat 
pe banii de pe "ordonanță”, dar 
nu s-au gândit că aceasta este 
valabilă un an. Acum sunt 
șomeri. Avem cred că mai bine 
de 50 asemenea cazuri.

- S-au apucat să lucreze 
pământul?

- Da, asta-i unica lor 
speranță.- La noi s-a trăit din 
agricultură și minerit. Iar cum 
mineritul este pe ducă...

- Se trăiește greu la Vă
lișoara?

- Nu prea greu, deși zona-i 
mai sărăcuță

- Mai greu sau mai ușor 
decât înainte de 1989?

- Cam tot așa. Acum trebuie 
să te ții serios de treabă.

- Vremurile s-au schimbat, 
dar oamenii?

- S-au mai schimbat și ei, 
pentru că n-au avut încotro. 
Sperăm să fie mai bine.

Ce este ozonul? iPretoceluill die Hai Moirtireaill
Ozonul este o formă de 

oxigen, care are în moleculă trei 
atomi de oxigen, față de molecula 
de oxigen obișnuită, care conține 
numai doi atomi de oxigen, fiind o 
moleculă biatomică, formă tipică 
pentru gaze. El se formează pe 
cale naturală, în straturile înalte ale 
atmosferei terestre, prin acțiunea 
radiației ultraviolete, radiație de 
înaltă energie, provenită de la 
soare.

Radiația ultravioletă de 
energie înaltă rupe molecula 
biatomică de oxigen în doi radicali 
liberi de oxigen. Acest radical liber 
de oxigen este foarte reactiv și se 
atașează la molecula de oxigen 
obișnuită și formează în condiții 
optime molecula de ozon cu trei 
atomi de oxigen. Se estimează că 
90% din cantitatea de ozon din 
atmosfera situată în stratosfera ia 
o înălțime cuprinsă între 15-55 km 
de la suprafața Pământului, se 
formează pe această cale. 
Cantitatea de ozon existentă în 
stratosferă este mică, concentrația 
maximă apreciată ca existentă la 
înălțimea de 20-25 km de la 
suprafața Pământului este 
aproximată la numai 10 părți pe 
milion.

Molecula de ozon este 
instabilă. Radiațiile solare de înaltă 
energie sunt capabile de a rupe

moleculele de ozon, recompunând 
oxigenul molecular și atomii de 
oxigen liberi. Rezultă astfel un 
fenomen dinamic în natură cu o 
frecvență mare, un echilibru chimic 
natural de formare și rupere a 
moleculelor de oxigen. 
Schimbările produse în mediu prin 
chimicalele evacuate influențează 
acest echilibru și sistemul suferă, 
nemaiputându-se reface. Ajunse 
în stratosferă noxele evacuate și 
în special chimicalele intervin în 
fotochimia ozonului, epuizând 
stratul de ozon.

Cercetările efectuate de 
specialiști au dovedit existența 
acestui fenomen și ireversibilitatea 
lui. Comunitatea internațională a 
reacționat prompt, adoptând 
măsuri energice pentru limitarea 
fenomenului. Protocolul de la 
Montreal privind substanțele care 
epuizează stratul de ozon, adoptat 
la 16 septembrie 1987, este primul 
act internațional în care se aplică 
principiul “precauției", adică faptul 
“că nu este permisă amânarea 
luării deciziilor, pe motivul 
incertitudinii științifice, atunci când 
sunt previzibile efectele 
ireversibile."

ing. Georgeta BARABAȘ 
Director A.P.M. Deva

La 16 septembrie 1987, a fost adoptat Protocolul de la Montreal, 
privind reglementarea internațională la care au aderat peste 160 state, 
care reglementează substanțele care diminuează stratul de ozon. 
Protocolul de la Montreal, intrat în vigoare la 1 ianuarie 1989, stabilește 
următoarele reglementări:

- producția și consumul anual de cloroflorocarburi din țările 
dezvoltate, reglementându-se ca până în anul 1990 să nu se depășească 
nivelul anului 1986, din 1994 o reducere cu 20% față de 1986 și din 
1999 o reducere cu 50% față de 1986;

- producția și consumul anual în țările în curs de dezvoltare, astfel 
încât să nu se depășească nivelul anului 1986;

- interzicerea importului din 1989 și a exportului din anul 1993, pentru 
țările ce nu au semnat protocolul;

- pentru țările în curs de dezvoltare restricția prevede limitarea 
consumului anual de CFC la 0,3 kg/locuitor, acces la substituenți ce vor 
produce credite pentru dezvoltarea unor tehnologii noi, asistența tehnică 
din partea țărilor în curs de dezvoltare;

- direcționarea cercetărilor pentru regenerarea și distrugerea CFC, 
reducerea scăpărilor, producerea de substituenți inofensivi pentru 
atmosferă.

Reuniunile internaționale care au urmat în cadrul PNUE, 
Ahnendamentul de la Londra din anul 1990, au arătat faptul că este de 
fapt necesară o reducere cu 85% a înlocuirii CFC-urilor. S-au conturat 
astfel noi reglementări prevâzându-se măsuri și soluții atât pentru 
reducerea diminuării stratului de ozon cât și pentru micșorarea efectului 
de seră prin:

- soluții imediate de prevenire a scăpărilor de CFC în timpul 
proceselor de fabricație sau în perioadele de exploatare;

- soluții pe termen mediu de ameliorare a eficienței și randamentelor 
diferitelor tehnologii de fabricație, utilizarea agenților parțial halogenați 
mai puțin distrugători ai ozonului, utilizarea amoniacului ca agent frig
orific;

- soluții pe termen lung de studiere și testare a unor substituenți 
eficace, a unor tehnologii noi care nu mai folosesc CFC. Ajustarea 
Protocolului realizată prin măsurile legislative luate de țările membre, 
față de industriile producătoare de substanțe și echipamente care conțin 

substanțe care epuizează stratul de ozon, reprezintă o acțiune a opiniei 
publice pentru creșterea responsabilității față de problematica de mediu, 
față de amenințarea pe care o prezintă cloroflorocarbonații asupra 
planetei. Această acțiune a fost încununată cu succes și în țara noastră 
prin adoptarea Legii nr. 84/1993 prin aderarea României la Convenția 
privind protecția stratului de ozon adoptată la Viena în martie 1985 și 
la Protocolul privind substanțele ce epuizează stratul de ozon adoptat 
la Montreal la 16 septembrie 1987 și Amendamentul privind substanțele 
ce epuizează stratul de ozon, adoptat la Londra în 27-29 iunie 1990.

SALVAREA STRATULUI DE OZON, 
O ACȚIUNE CONCRETĂ A 

FIECĂRUI CETĂȚEAN
*

Pentru salvarea stratului de ozon 
fiecare acțiune contează. Problematica 
responsabilităților pentru luarea 
măsurilor necesare față de substanțele 
care epuizează stratul de ozon revine 
fiecărui cetățean. Adoptarea unor 
legislații internaționale și naționale în 
domeniu, comerțul cu substanțe, 
măsurile adoptate pentru protecția 
stratului de ozon, performanțele obținute 
în eliminarea substanțelor care 
epuizează stratul de ozon, informațiile 
despre starea stratului de ozon 
reprezintă câteva din progresele 
înregistrate de omenire în supra
vegherea și înțelegerea fenomenelor 
fotochimice care au loc în atmosferă, 
precum și pentru înțelegerea efectului 
nociv al distrugerii stratului de ozon 
asupra sănătății oamenilor, a 
ecosistemelor acvatice și terestre.

Fiecare cetățean poate fi un factor 
activ al acestei acțiuni, un bun militant

al măsurilor întreprinse pentru salvarea 
și protecția mediului, asigurând:

- răspândirea informațiilor și 
cunoștințelor despre modul în care 
este distrus stratul de ozon, despre 
măsurile întreprinse în acest sens și 
legislația adoptată pentru protecția 
stratului de ozon;

- cumpărarea numai a produselor 
care nu conțin sau nu folosesc în 
fabricație substanțe care epuizează 
stratul de ozon;

- lărgindu-și cuhoștințele nece
sare în acest domeniu, contribuind la 
asigurarea protecției mediului 
înconjurător, la protecția naturii;

- creșterea responsabilității față de 
problematica de mediu și 
conștientizarea cetățenilor.

Constantin TEODORAȘCU, 
inspector șef A.P.M. Deva
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Mâine in Cupa Cupelor

RAPID-
VALERENGA

Rapidiștii se află în fața 
unui nou examen: meciul 
din Cupa Cupelor cu echipa 
norvegiană Valerenga. După> 
tragerea la sorți, mulți cre
deau că Rapidul va trece cu 
ușurință de norvegieni, dată 
fiind poziția lor modestă în 
clasamentul primei divizii din 
Campionatul norvegian, 
între timp însă, chiar Mircea 
Lucescu care este și un bun 
cunoscător al fotbalului nor
vegian, atrăgea atenția că 
nu trebuie tratată cu superfi
cialitate această partidă, 
norvegienii fiind bine dotați 
fizic, ce practică un fotbal 
bine apreciat’în Europa, an
trenorul echipei fiind fostul 
selecționer al naționalei nor
vegiene, Lars Tjaernes. Nu 
întâmplător, Valerenga a în
vins în etapa trecută cu 3-1 în 
deplasare la Kongsvinger.

De aceea, elevii lui M. Lu
cescu s-au pregătit cu multă 
dăruire și vor aborda meciul 
de mâine cu toată seriozitatea. 
Sperăm și noi într-un rezultat 
bun, care să-i asigure Rapi
dului calificarea încă din tur.

S. CERBU

Universitatea Remin Deva
DWAR Craiova 21-17

Desfășurat sâmbătă, 12 sep
tembrie a.c., la Craiova, meciul 
echipei Remin cu echipa craio- 
veană a fost deosebit de disputat, 
în acest joc compartimentul forte al 
echipei Remin a fost apărarea 
unde a excelat jucătoarea Codruța 
Zavragiu. Deoarece apărarea a 
fost foarte bine organizată, au 
rezultat o serie de situații de con-

rea tehnică, asigurată de prof. 
Marcel Șerban, antrenor prin
cipal, și prof. I. Mătăsaru, direc
tor tehnic, are mare încredere în 
următoarele evoluții ale echipei. 
Până la următorul meci care se 
va derula la Brașov, Remin con
tinuă să-și pregătească jocul cu 
maximă seriozitate. Dacă în jocul 
cu IASON Brașov, echipa

HANDBAL FEMININ
traatac pentru Universitatea Remin 
Deva. în atac pozițional, echipa s-a 
subordonat disciplinei tactice im
puse de antrenor.

în repriza a ll-a s-a constatat o 
cădere fizică a echipei gazde, 
DWAR Craiova, în timp ce Remin a 
jucat în mare forță depășindu-și 
net adversarele în toți factorii de 
joc.

în acest moment, Universita
tea Remin Deva se află în plină 
ascensiune de formă. Conduce-

Universitatea Remin Deva va 
învinge, aceasta are șansa de 
promovare în liga națională,

Realizatoarele celor 21 de go
luri sunt: Melinda Toth 9; Codruța 
Zavragiu 4; Diana Pătru 3; Lăcră
mioara Alunge, Simona Bozan, 
câte 2 și Clara Ciucea 1.

Arbitrajul bun a fost prestat de 
brigada de arbitri compusă din 
Gheorghe Beldiman și Pavel Crivăț, 
din Arad.

Cristina CÎNDA

* Monica lagăr-Dinescu se numără printre cele mai bune 
săritoare din lume. Recent la Cupa Mondială de atletism ce s-a 
desfășurat la Johannesburg sportiva noastră a realizat 1,98 metri la proba 
de înălțime, urcând pe prima treaptă a podiumului. • La Campionatele 
Mondiale de canotaj, echipajul românesc format din Doina Ignat 
și Ioana Olteanu din barca de 2 vâsle a câștigat medalia de 
bronz. La această probă țara noastră s-a clasat pe locul 3, după Marea 
Britanie și Olanda. Locuri bune au ocupat și echipajele feminine de 4 rame 
fără cârmaci (5), de două rame fără cârmaci (4) și echipajul masculin de 
patru rame fără cârmaci (5).

eSport—-----
Divizia D

VICTORIA CĂLAN 0-2
Ploaia intensă, de adevărată zi de toam

nă, a împiedicat pe multi spectatori să parti
cipe la atractiva partidă din cadrul Campio
natului Diviziei D la fotbal dintre Construc
torul Hunedoara și Victoria '90 Călan. Se știe 
că oaspeții și-au declarat intenția ca în acest 
campionat să promoveze în Divizia C. Drept 
urmare, și-au întărit rândurile și cu doi ju
cători foști de-ai lor și plecați în Valea Jiului 
pe o perioadă de timp - Ocolișan și Lazăr -, 
în timp ce gazdele, din cauza greutăților fi
nanciare, au avut o singură posibilitate: să 
promoveze cu mult curaj juniori, crescuți 
chiar de actualul antrenor al Constructorului, 
Horvâth.

în această situație, oaspeții vizau și la 
Hunedoara obținerea punctelor puse în joc 
și au desfășurat acțiuni de atac la poarta 
hunedorenilor și în minutul 6 am notat prima 
acțiune periculoasă a oaspeților, când Oco
lișan, talonat de doi apărători, pătrunde până 
la careul de 16 m și șutează de puțin pe lân
gă poartă. Gazdele întreprind la rândul lor 
atacuri spre careul advers, unul mai "legat" a 
fost în min. 12, când Darie a centrat bine de 
pe stânga, dar apărarea a fost la post. în 
minutul următor, oaspeții reușesc deschi
derea scorului prin IVIovilă ce finalizează un 
contraatac: 0-1. După golul primit, la îndem
nurile antrenorului principal Horvâth, gaz
dele se avântă cu mai multă ambiție în atac, 
dar din păcate pentru ele, acestea se sting la

marginea careului de 16 m, așa s-a ratat din 
situații bune, cufn a fost în fazele din mi
nutele 18, 21, 25, 32, 33 și 43. Victoria, mai 
sigură în joc, cu o apărare în bună formă a 
respins atacurile și pe contratac Ocolișan și 
Matei, bine sprijiniți de Socaci, Movilă și 
Surugiu, au pus destule probleme apărării 
adverse (min. 27, 36, 40).

Dacă în prima repriză oaspeții au ținut să 
nu primească gol, să păstreze rezultatul, 
impresionați de antrenorul lor, Titi Alexoi, au 
ținut să-și ia măsuri de prevedere, să-și 
asigure victoria. Ceea ce au și reușit în min. 
57. Victoria beneficiază de o lovitură liberă 
de la 20-22 m puțin lateral, Surugiu (bun la 
asemenea lovituri) șutează puternic pe 
poartă. Szocs nu poate reține și respinge și 
Socaci reia în poartă 0-2. Deși nu renunță la 
luptă, gazdele nu reușesc nici măcar să 
reducă din handicap. în schimb, oaspeții au 
reușit câteva acțiuni bine lucrate pe atac și 
chiar în min. 90, Socaci a ratat un gol ca și 
făcut.

VICTORIA: luga, Ailoaie, Kollman, 
Bordean, Movilă, Căslariu, Socaci, Ocolișan 
(82 Papp), Matei (85 Gogan), Neagoe (5 
Budeic).

CONSTRUCTORUL: Szocs, Roșu, 
Szbenghea, Bacali, Ureche, Romeghea, 
Postolache (48 Arsenie), Nanu, Darie (52 
Major), Spătaru, Istina (72 Dubinciuc).

Sabin CERBU

Slmcna (Universitatea Remin Deva) Intr-o 
acțiune de atac spre poarta adversă

Q 8/I7ZM 8/

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Sportul Stud. - Dacia Brăila; Chindia - 
Tractorul; Metrom - Rulmentul Alex.; Petr. Moinești - Nitramonia; 
Gloria - Cimentul; Dunărea Galați - Rocar; Poiana - Laminarul; FC 
Brașov - Precizia; Midia - "Poli" lași.

N,----------- -  - ------------- --------------------------------

1. FC BRAȘOV 7 5 2 0 14-2 17
2. PRECIZIA SĂCELE 7 4 1 2 14-9 13
3. PETR. MOINEȘTI 7 4 1 2 11-8 13
4. MIDIA NĂVODARI 7 4 0 3 14-10 12
5. TRACTORUL BV. 7 4 0 3 8-9 12
6. POIANA CÂMPINA 7 3 2 2 8-7 11
7. CIMENTUL FIENI 7 3 2 2 13-13 11
8. RULMENTUL ALEX. 7 3 1 3 8-4 10
9. CHINDIA TÂRG. 7 3 1 3 10-8 10
10. GLORIA BUZĂU 7 3 1 3 9-7 10
11. ROCAR BUC. 7 3 1 3 10-9 10
12. POLI IAȘI 7 3 1 3 9-9 10
13. NITRAMONIA FĂG. 7 3 1 3 6-8 10
14. LAMINORUL ROMAN 7 3 0 4 9-13 . 9
15. DUNĂREA GALAȚI 7 2 2 3 6-13 8
16. METROM BRAȘOV 7 2 0 5 9-10 6
17. SPORTUL STUD. 7 2 0 5 5-12 6
18. DACIA BRĂILA 7 0 2 5 3-15 . 2

Rezultatele etapei a Vll-a: Dacia Un. Brăila - Gloria Buzău 1-2; 
Cimentul Fieni - Poiana Câmpina 3-1; Laminorul Roman - Dunărea 
Galați 3-0; Nitramonia Făg. - Chindia Târg. 2-1; Tractorul - Metrom 2-1; 
Rulmentul Alex. - Sportul Stud. 3-0; Precizia Săcele - Midia Năvodari 4- 
3; Rocar Buc. - FC Brașov 0-0; Poli lași - Petr. Moinești 0-0.

f ’ -............. ........... .....

DIVIZIA D > JUNIORI
Rezultatele etapei a V-a din 13.09.1998

Minerul Ghelari - Metalul Crișcior 22-0;
Minerul Teliuc- Minerul Aninoasa 1-3;
FC'Paroșeni - Vulcan - Minerul Bărbăteni 3-2;
CFR Marmosim Simeria - CIF Aliman Brad 22-0;
Constructorul Huned. - Victoria Călan 0-0. 
FC Dacia Orăștie și Parângul Lonea au stat.

CLASAMENTUL
1. FC PAROȘENI - VULCAN 4 4 0 0 26-2 12
2 MIN. BĂRBĂTENI 5 3 1 1 13-7 10
a CFRMARM.SIM. 4 3 0 1 32-5 9
4. FC DACIA ORĂȘTIE 3 3 0 0 21-3 9
5 CONSTR HUNED. 4 2 2 0 11-3 8
6 PARÂNGUL LONEA 4 2 0 2 19-7 6
7. VICTORIA CĂLAN 4 2 1 1 13-4 6
a MIN. TELIUC 4 2 0 2 8-12 6
9 MIN. GHELARI 4 1 0 3 25-21 3
10. MIN.ANINOASA 5 1 0 4 6-24 3
11 CIFALIMAN.B. 4 0 0 4 1-40 0
12. MET CRIȘCIOR 5 0 0 5 2-49 0

Etapa viitoare din 20 sept.
Metalul Crișcior - Parângul Lonea; 
Minerul Aninoasa - FC Dacia Orăștie; 
Minerul Bărbăteni - Minerul Teliuc;
CIF Aliman Brad - FC Paroșeni Vulcan;
Victoria '90 Călan - CFR Marmosim Simeria.
Constr. Hd. și Minerul Ghelari stau.

iză dintr-un meci de tristă amintire:
Vega - ASA Tg. Mureș.

Foto: Traian MÂNU

CAMPIONATUL JUDEȚEAN 
DE FOTBAL

Rezultatele etapei a lll-a din 13 septembrie 1998:
Gloria Geoagiu - Retezatul Hațeg 4-1;
Unirea Vețel - Poiana Rusca Ghelari 5-1;
Avântul Zdrapți - Victoria Dobra 2-4;
Santos Boz - Energia Deva 0-2;
Casino Ilia - Fotbal Start Deva 1-2.

CLASAMENTUL
1. VICTORIA DOBRA 3 2 0 1 7-4 6
2. UINIREA VEȚEL 3 2 0 1 7-4 6
3. GLORIA GEOAGIU 3 2 0 1 7-5 6
4. ENERGIA DEVA 3 2 0 1 5-3 6
5. P. RUSCA GHELARI 3 2 0 1 6-7 6
6. FOT. START DEVA 3 1 1 1 6-6 4
7. RETEZATUL HAȚEG 3 1 0 2 5-6 3
8. CASINO ILIA 3 1 0 2 5-6 3
9. SANTOS BOZ 3 1 0 2 4-8 3
10. AVÂNTUL ZDRAPȚI 3 0 1 2 5-8 1

Etapa viitoare nr. 4 din 20.09.1998:
Retezatul Hațeg - Fotbal Start Deva
Energia Deva - Casino Ilia;
Victoria Dobra - Santos Boz;
Poiana Rusca Ghelari - Avântul Zdrapți;
Gloria Geoagiu - Unirea Vețel.

. 4
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REORGANIZAREA MNERIOLW
INTRA ÎNTR-Q NOdĂ ETAPA

Pe directorul general al 
Regiei Autonome a Cuprului 
Deva, ing. Ionel Lazăr, l-am aflat 
zilele trecute între două stări 
spirituale: una de mulțumire 
pentru semnarea, cu o zi înainte, 
în Capitală, a unei convenții în trei, 
avantajoasă în plan financiar 
pentru Regie și alta de neliniște 
înaintea discuției ce urma s-o aibă 
peste numai o oră cu un grup de

măsuri severe de diminuare a 
consumurilor, a cheltuielilor 
materiale, de folosire cu 
randament sporit a mașinilor, 
echipamentelor, instalațiilor de 
extracție și prelucrare a 
minereurilor, de reducere a 
consumurilor energetice.

- Cheltuielile supt foarte mari, 
și datoriile noastre - de asemenea, 
la stat și la diferiți furnizori, ca

9

9

9

9

9

9

RAC-ul merge înainte
Orgolii de autonomie
Se închid exploatări miniere 
Robinetul subvențiilor se tot strânge 
Plăți reeșaionate,' creanțe neonorate 
Tara are nevoie de resurse minerale

angajați ai unei subunități care-l 
chemaseră la dialog.

- Gândul numărul unu și 
preocuparea principală ne sunt, la 
această oră, reorganizarea Regiei, 
subliniază dl director general Ionel 
Lazăr. Nu știm cum se va numi, nu 
știm sistemul de așezare a noii 
structuri, nu știm exact cât 
personal pleacă, pe ce personal 
vom conta. Noi am trimis 
documentațiile și opțiunile noastre 
la ministerul și departamentul de 
resort și așteptăm hotărârea 
Guvernului. Până atunci, la nivelul 
fiecărei subunități - de la Teliuc și 
Bălan, Certej și Roșia Montană, 
Brad și Zlatna ș.a.m.d. - se fac 
analize amănunțite ale activității 
de producție și economico-finan- 
ciare, se formulează măsuri de 
viitor, vizând producția, personalul, 
dotarea, cheltuielile, produc
tivitatea și calitatea. Suntem 
pregătiți să aplicăm programele ce 
ne vor fi stabilite, pentru că de 
minerit va fi în continuare nevoie, 
iar statul va fi obligat să-l 
subvenționeze. Fără subvenții nu 
se poate.

Toți cei care lucrează în acest 
sector de bază al economiei 
naționale sunt conștienți că 
șurubul trebuie strâns tot mai mult, 
că banii în țară sunt puțini, iar 
subvențiile în minerit se reduc în 
permanență. Este extrem de 
păgubitor pentru țară să lucrezi cu 
costuri de 3500 de lei la 1000 de 

l lei producție marfă. Sunt necesare

avut răbdare până să primească 
banii și ne-a executat. Parcă nu-i 
corect.

Acum, la rectificarea bu
getului, RAC Deva a înaintat 
documentații temeinic funda
mentate, solicitând o supli
mentarea subvenției de la 334 de 
miliarde de lei la 587 de miliarde 
de lei. insă în penuria de bani 
generalizată din țara sunt puține 
șanse să primească suma cerută. 
Și atunci cheltuielile se vor derula 
la aceleași niveluri, datoriile se vor 
acumula. Poate că între timp va 
apărea hotărârea guverna
mentală de reorganizare a Regiei 
și se vor limita întrucâtva cheltu
ielile, consumurile, datoriile.

Se vor mai închide unități sau 
doar perimetre miniere, vor mai ff 
disponibilizări angajați ai regiei. 
Poate nu chiar 2500 cât sunt 
prevăzuți prin noua filă de buget, 
sau poate mai mulți, oricum 
activitatea se va așeza pe alte 
baze organizatorice de personal, 
de producție, de eficiență.

O rază de speranță este și 
convenția încheiată de curând 
între conducerile RAC Deva - 
producătoare de minereuri, 
Phoenix Baia Mare - unitatea care 
le procesează și o societate din 
București, care le vinde și care s- 
a angajat să le plătească bilunar 
celor doi parteneri marfa livrată. 
Este o ușurare în privința 
asigurării de către RAC Deva a 
banilor pentru plata salariilor 
măcar. ’

Oricum, RAC Deva rămâne 
în așteptare. Poate perimetrul ei 
geografic se va restrânge, poate 
nu. Sunt deja înaintate și alte 
opțiuni de reorganizare. 
Subunitățile din județul Alba,

urmare a specificului muncii, a 
dotării tehnice precare, a unor 
cauze interne de organizare și 
disciplină a muncii, dar și din cauza 
prețului exagerat al energiei 
electrice și din cauza blocajului 
financiar, spune dl Ionel Lazăr. 
Deoarece nu ni se plătește marfa 
livrată nu avem bani să ne achităm 
obligațiile față de furnizori. Deci se 
acumulează datorii, penalități la 
datorii care cresc și tot cresc. 
Suntem nevoiți să luăm credite și 
pentru salarii. Acestea atrag după 
ele dobânzi, deci alte datorii. Apoi 
vine dijmuirea subvenției, 
acordarea cu întârziere a bugetului. 
E drept că mai folosim 
compensările, directe sau 
încrucișate, însă numai cu astea nu 
ajungem la liman, lată, la această 
oră lucrăm cu jumătate din 
subvenția fundamentată, cu care 
acoperim doar 2000 de lei la 1000 
de lei producție marfă. Restul de ' susținute de prefectul județului, 
1500 de lei - până la 3500 de lei cât 
consumăm la mia de lei producție 
marfă - intră în datorii. Trebuie să 
lucrăm, trebuie să plătim oamenii. 
Din păcate, chiar în aceste zile am 
fost stopați din activitate. Ca urmare 
a datoriilor mari la CONEL, luni, 
FTDEE Deva ne-a întrerupt 
alimentarea cu energie electrică la 
subunitățile din Deva, Brad, Certej. 
Deși ni s-a comunicat de la MIC că 
RAC Deva este prevăzută într-o 
hotărâre de Guvern cu suma de 
140 de miliarde de lei pentru plata 
energiei electrice, CONEL n-a mai

vor să se desprindă și să formeze 
o Companie Națională distinctă. 
Același lucru îl doresc și cei de la 
Bălan, din județul Harghita. 
Premierul Radu Vasile chiar le-a 
promis acestora ceva într-o 
deplasare făcută la Bălan. Se 
speră în adoptarea unor măsuri 
raționale, care să aibă în vedere și 
eficiența mineritului - care fără 
subvenții nu poate exista -, dar și 
starea socială a salariaților din 
domeniu, nivelul lor de trai. Țara 
are mare nevoie de resurse 
minerale utile.

SISTEM SPECIAL
DE RECUPERARE

A DATORIILOR

Ministerul Muncii șf 
Protecției Sociale con
sideră că a găsit un sistem 
special de recuperare a 
datoriilor de ia între
prinderile de stat. Astfel, 
sumele restante la bugetul 
asigurărilor sociale vor fi 
transformate în acțiuni 
care vor fi vândute pe 
piața de capital. în acest 
mod, societățile comer
ciale vor putea fi pri
vatizate mai ușor, pentru 
că vor scăpa de povara 
datoriilor.

în acest sens a fost 
promovată o ordonanță de 
urgență care prevede 
transformarea în acțiuni a 
creanțelor pe care statul 
ie are la societățile co
merciale cu capital de stat 
și tranzacționarea lor la 
bursă, pe piața secundară 
sau prin negociere directă 
cu posibilii investitori.
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FPS se
restruc
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Ministrul Privatizării și 
președintele Fondului 
Proprietății de Stat, 
deputatul de Hunedoara 
Sorin Dimitriu, a anunțat 
luni seara că, începând 
chiar de astăzi, 16 
septembrie 1998, FPS își 
va desfășura activitatea

| într-o nouă formulă, îmbu- | 
■ nătățită, mai operativă și i 
! mai eficientă. Vor funcțio- 'I

I
. tlICI L.IIV!^!!,U. W, 
I na trei departamente, mai 
| funcționale și mai riguros |
■ adaptate la cerințele noii 
! etape în care a intrat 
I privatizarea, prin diver- 
| sificarea metodelor și
■ descentralizarea proce- 
! sului.

S-a subliniat că va fi 
| operată și o reducere dej 
| personal de circa 20-22 la i 
! sută, avându-se în vedere ! 
I incapacitatea unor I 
| salariați și metodele | 
| învechite sau preferențiale i 
J_de lucru ale altora. j
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Reforma economiei ro
mânești se reflectă poate cel 
mai pregnant în sectorul minier, 
unde procesul restructurării a 
început abrupt, dur, cu închideri 
de unități și disponibilizări 
masive de personal, fără a se 
ține seama de costurile sociale 
ale acestei acțiuni, de viața 
celor care și-au pierdut locurile 
de muncă. Gândire obtuză din 
partea guvernanților. într-o 
discuție purtată cu câtva timp în 
urmă cu ministrul secretar de 
stat la Ministerul Industriilor și 
Comerțului, Nicolae Stăicu- 
lescu, acesta sublinia că 
restructurarea în domeniul 
minier a fost un semieșec și că 
în atenția Guvernului se află 
permanent rezolvarea pro
blemelor minerilor. Drept pentru 
care s-a și înființat Societatea 
Națională de restructurare a 
mineritului și de reorganizare a

' —— - , ! X
deci nu au de unde să le 
plătească la timp cărbunele 
livrat. Ar însemna să intre și 
ei în grevă. Și, pe verigile 
blocajului financiar, să I 
procedeze la fel și alte 
categorii de salariați. Dar mai 
ales minerii să nu uite ce 
datorii imense are RAH către 
beneficiari și către stat, să 
țină cont că subvențiile ‘ 
pentru unele activități nu mai 
pot fi dirijate spre salarii și 
diferite sporuri, ca altădată, 
când Cozma... Răcoare băga 
spaima în guvernanți.

lată, Guvernul nu se mai 
impacientează acum de 
greva lor, afirmăndu-și chiar 
aprobarea pentru ea, încât se 
mai fac ceva economii la 
buget, iar cărbune este destul 
în țară. Mai ales că au și fost 
importate 500.000 de tone. 
Soluția nu-i nici salvatoare și

Reformă în gândire 
de sus și până jos

<■

în pragul “atomizării”,
SIMCFR-ul va fi iertat de o datorie

de 3600 miliarde de lei
Traficul pe calea ferată 

poate fi comparat, oriunde în 
lume, cu un barometru al 
dezvoltării economice a acelei 
țări la un moment dat. întreg 
acest serviciu de transport a 
fost până acum apanajul unui 
singur operator economic, 
gigant și ineficient, reprezentat 
de SNCFR. Reculul economic 
al acestei societăți naționale 
poate fi dedus urmărind 
indicatorii economici puși la 
dispoziția publicului chiar de 
surse din cadrul societății. 
Volumul transportului de marfă 
pe calea ferată a scăzut 
continuu în ultimii opt ani. în 
1989, CFR transporta 306,3 
milioane tone marfă, pentru ca 
în 1993, volumul de mărfuri 
transportate să scadă la 98,9 
milioane tone. Anul trecut pe 
calea ferată au fost 
transportate doar 93,9 milioane 
tone marfă.

Același fenomen se relevă 
și în cazul transportului de 
călători. Comparativ cu același 

’ reper al anului 1989, în pre
zent se transportă de aproape 
trei ori mai puțini călători, 
numărul acestora fiind în 1997 
de 186,6 milioane. Rezultatele 
firjanciare ale SNCFR, excep- 

\____________________________

tând anul 1991, care s-a 
încheiat pe zero, au fost 
permanent la minus. în 1995, 
datoriile societății însumau 
434,2 miliarde de lei, în 1996 ele 
erau de 616,2 miliarde de lei, iar 
la finele anului trecut datoria se 
ridica la 2315,2 miliarde de lei. 
în ciuda acestor contraperfor- 
manțe economice, transportul 
pe calea ferată a rămas pe 
primele locuri în topul 
transporturilor în România. în 
cadrul structurii transporturilor 
de marfă , calea ferată deține un 
procent de 34,14 la sută, fiind 
devansată doar de transportul 
maritim, ce deține 47,3 
procente.

în cazul transportului de 
călători, calea ferată deține un 
confortabil loc întâi, cu un 
procent de 50,6 la sută, urmată 
la 7 procente de transportul 
rutier.

începând de la 1 octombrie 
a.c., Societatea Națională Căile 
Ferate Române devine amintire. 
Acest colos economic va fi 
reorganizat în cinci societăți 
comerciale pe structura ac
tualelor activități din calea 
ferată. Va exista Compania 
Națională de Căi Ferate, care va 
gestiona infrastructura transpor-

turilor feroviarețîntreținere 
linii, instalații specifice), S.C. 
Comercial 
Comercial
Excedent și un mini SNCFR 
care va avea rol de gestionare 
a datoriilor și creanțelor 
angajate prin transportul pe 
calea ferată.

Odată cu transformarea se 
vor dizolva și datoriile actualei 
societăți de cale ferată, datorii 
care se ridică în prezent la 
3600 de miliarde de lei. Ele vor 
fi probabil trecute la datoria 
publică, căzând tot în grija 
buzunarului contribuabilului. 
Surse din cadrul căilor ferate 
sunt de părere că prețurile 
percepute pentru transportul 
de mărfuri pe calea ferată nu 
vor crește îngrijorător după 
reorganizare. în cazul 
transportului de călători, există 
opinia că vom fi martori ai 
desființării unui mare număr de 
curse feroviare, în special cele 
de scurt traseu, dacă acest 
gen de transport nu va mai fi 
“sponsorizat" de la bugetul de 
stat. Subvenția acordată în 
prezent transportului de 
călători pe calea ferată se 
ridică lâ 320 de miliarde de lei 
lunar.

Marfă, S.C.
Călători, S.C.

zonelor miniere. Numai că 
această societate n-a mișcat un 
deget până acum. Rezolvările 
vin greu, foarte greu. Sta’fea 
mineritului și a minelor rămâne 
critică. Așa se explică 
nemulțumirile celor ajunși în 
șomaj, e drept, la cererea lor, 
amăgiți de niște sume frumoase 
de bani, de care s-au bucurat 
prea repede,, pe care le-au 
cheltuit fără noimă și azi își 
revendică serviciile pierdute. 
Așa se explică acțiunile de 
protest ale minerilor din Valea 
Jiului pentru neplata la timp a 
salariilor.

De fapt, acțiunea minerilor 
s-a transformat în grevă 
generală, cu repercusiuni 
asupra producției de cărbune și 
mai ales în buzunarele 
greviștilor. Este firesc ca minerii 
să fie supărați că nu-și primesc 
la timp salariile - nu chiar de 
mizerie cum se lamentează 
“patriarhul” lor, Miron Cozma, 
marele peremist al Ligii 
Sindicatelor Miniere din Valea 
Jiului și inițiatorul atâtor acțiuni 
revendicative ale minerilor, în 
urma cărora aceștia n-au avut 
decât de pierdut. Este firesc ca 
pentru munca lor oamenii, 
indiferent din ce domeniu de 
activitate, să-și primească 
salariile. Dar o asemenea 
situație nu se rezolvă prin grevă 
generală, fie ea și legală. 
Minerii ar trebui să știe că nici 
energeticienii nu-și primesc 
banii pe produsul muncii lor și

nici corectă. Dacă avem 
cărbune și mineri, să-i 
protejăm și să le dăm de 
lucru, să nu importăm, chiar 
dacă plătim ceva mai puțin 
decât pentru cel indigen. în 
::eL., ă
înțeleagă că varianta 
importului îi poate ține în 
șomaj cât doresc, dacă le 
permit buzunarele, să 
înțeleagă că temocentralele 
au nevoie de cărbune.

Apropo de asta. Din surse 
autorizate de la Filiala 
Electrocentrale Deva am aflat 
că la nivelul cantității de 
energie electrică solicitată în 
aceste zile de sistemul 
energeticmațional și produsă 
la Termocentrala Mintia, de 
peste 700 de MWh, pentru 
care se consumă zilnic in ca- 
zanele uzinei aproape 11.000 
de tone de cărbune, minerii 
Văii Jiului livrează doar 4000- 
5000 de tone de cărbune pe 
zi, cu mult sub clauzele ' 
contractuale. Aceasta face ca 
FE Deva să-și diminueze 
continuu stocul de cărbune 
existent, în loc să-l 
sporească, în întâmpinarea 
iernii.

Vădit lucru, este nevoie și 
de o reformă în gândire, 
deopotrivă a celor de sus, care 
gestionează și decid în țară, 
dar și a noastră, a celor care 
executăm, așteptăm, suferim.

Pagină realizată de
Dumitru GHEONEA, Adrian SĂLĂGEAN

I.
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Și au trecut pragul...
lată, e a treia zi de când au 

trecut iar pragul școlii. Alaltăieri 
s-au bucurat de revedere, au 
aflat noutățile în structura învă
țământului, despre cele două se
mestre școlare și despre vacan
țe mai multe și mai scurte, despre 
calificative în loc de note la ciclul 
primar, despre examen de capa
citate la finalul ciclului gimnazial, 
despre materii opționale...

Bucuria revederii n-a fost 
doar între colegi de clasă și de 
școală, ci și între elevi și dascăli. 
Mi-a mângâiat însă sufletul bu
curia unor doamne diriginte de la 
Școala Generală Nr.4 Petroșani 
când le-am auzit vorbind despre 
trei eleve. Au aflat că surorile 
Raluca, Diană și Cristina Guțu își, 
continuă aici cursurile, pentru 
că, în vacanță, ar fi auzit că 
familia pleacă din localitate.

- Ce copile deosebitei, ex- 
clâmă dna prof luliana Marica, 
diriginta clasei a Vll-a A. Raluca 
e în clasa a Vlll-a A, Diana într-a 
Vll-a A, iar Cristina în clasa a Vl-a 
A. Eleve dotate, deosebit de 
conștiincioase, cu inițiativă, bun 
simt, corecte, când vorbești de

VA&WTA DE VADĂ ____ /__________
Vacanța este un bun necesar, fără de care nu am putea 

face față diferitelor munci la care suntem supuși. Ea ne 
oferă prilejul să ne relaxăm, să ne distrăm, sau mai bine zis 
"să ne reîncărcăm bateriile."

Una dintre cele mai frumoase vacanțe este cea de vară, 
în care ai plăcerea să te bucuri din plin de căldura și strălu
cirea soarelui. Chiar dacă această vară ne-a cam 
dezamăgit la început, prin vremea ploioasă și răcoroasă, a 
încercat apoi să se revanșeze pe parcurs prin căldură și 
soare. Cele mai solicitate locuri din acest sezon au fost 
ștrandurile, terasele, discotecile și, în special, stațiunile de 
pe litoral și nu numai. Fiecare dintre noi și-a petrecut 
vacanța cum a știut mai bine, în limita posibilităților.

Simona (19 ani): "Pentru mine nu a fost vacanță, deoa
rece m-am pregătit toată vara pentru facultate, și sper ca 
eforturile mele să fie răsplătite pentru ca să mă pot bucura 
de cea de anul viitor."

Cristina (17 ani): "Vacanța aceasta a fost una dintre cele 
mai reușite. Am călătorit mult. Am fost la mare (în 
Costinești), la Băile Felix, în Retezat și la bunici, care 
locuiesc lângă Oradea.

în călătoriile mele am avut ocazia să-mi fac mulți 
prieteni."

Ana-Maria (17 ani): "Pe tot parcursul vacanței de vară 
am lucrat ca vânzătoare, la un chioșc de pâine pentru a-mi 
strânge bani de meditații, deoarece sunt în ultimul an de 
liceu."

Marius (20 ani): "Vara asta am învățat pentru BAC pentru 
că în prima sesiune am picat."

Nicolae (13 ani): "Eu mi-am petrecut vacanța acasă cu 
părinții și cu prietenii."

Chiar dacă începutul noului an școlar nu ne va bucura 
prea mult pe noi elevii, ne va oferi, totuși, prilejul să ne 
reîntâlnim cu colegii și, de ce nu, cu profesorii. Chiar și cei 
pe care nu-i prea simpatizăm, ne-au lipsit, totuși, foarte 
mult. Vom fi, poate, curioși cum va decurge acest nou an 
școlar, diferit de cei precedenți. Oricum sperăm cu toții că 
bine.

Dar, o dată cu începerea noului an școlar, vacanța care 
tocmai a trecut, va rămâne doar o amintire pentru noi. O 
amintire frumoasă sau mai puțin frumoasă, pe care o vom 
împărtăși prietenilor, colegilor și, poate, profesorilor, dacă ne 
vor întreba.

Antonela PASC, 
elevă

spre ele ai calificative doar la su
perlativ.

- Toate trei sunt eleve premi
ante, nu există zi, nu există lecție, 
indiferent de disciplină, ca ele să 
nu fie îndemn pentru ceilalți colegi 
- precizează dna prof. Margareta 
Oros, diriginta clasei a Vlll-a A. Cu 
siguranță că și Maria Săulescu 
(diriginta clasei a Vl-a A) se va 
bucura când le va revedea.

Din nou la 
școală

Câtă frumusețe incumbă bu
curia acestor dascăli pentru elevii 
dragi, care au trecut pragul noului 
an școlar!

Bucuria reîntâlnirii cu școala am 
aflat-o și în privirile de azur ale unor 
fetițe îmbrăcate în frumosul port 
popular de pe Valea Almașului: Ro
xana Victoria Vesa, Ioana Andreea 
Ion, Maria Valentina Vîlvăroi, Lăcră

mioara I Dobrean, Ramona Străuț, 
Loredana Florentina llonca, Mirela 
Adriana Burza, Maria Teodora Si
ma. Unele dintre ele au trecut pra
gul școlilor de la Micănești și Go- 
dinești, unde ajung bătând pe jos 
drumul din satele vecine, altele, la 
Școala Generală Nr.6 din Deva. 
Pentru unele este mai greu să 
ajungă la școală, dar odată intrate 
în sala de clasă, interesul pentru 
taina cărții netezește orice ob
stacol.

Marius Florin Datcu are 
doar patru anișori, dar bucuria 
lui de a fi revenit în colectivul 
Grădiniței Nr.7 din Deva nu poate 
fi stăvilită.

- N-a fost bine în vacanța 
mare?

- A fost. Dar abia am aștep
tat să.se deschidă grădinița.

- De ce?
- Mi-a fost dor de toate.
- De toate jocurile și jucăriile, 

de colegi?
- De toate și de Luiza.
- Luiza e prietena ta?
- Este și prietena mea. Și-mi 

place'că se îmbracă în rochiță.
Lucia L/CIU

La începutul lui 1993 Van 
Halen și producătorul Andy Jo
nes (Led Zeppelin, Bad Com
pany) au început să selecteze 
în studiourile 5150 din L.A. 
piese înregistrate pe parcursul 
turneului din 1991-1992, în 
vederea realizării primului al
bum live din cariera grupului.

Pe 6.03.1993 a apărut al
bumul "Right Here Right 
Now" ce a figurat pe locul 5 în 
Billboard și 11 în revista ger
mană Rock Hard. Băieții din 
Pasadena au realizat un al
bum de vis pentru fani, un du
blu CD ce cuprinde 24 piese 
live, reunind hituri vechi și noi.

Pe Right Here Right Now 
figurează piesele: Poundcake/ 
Judgement Day/When It's 
Love/Spanked/Ain't Talkin’bout 
Love/ In'N'Out/ Dreams/ Man 
On A Mission/ Ultra Bass/ Plea
sure Dome/Drum Solo/Pana- 
ma/Love Walks In/ Run 
around/ Right Now/ One Way 
To Rock/ Why Can't This Be

Suntem tineri. Alcătuim o ge
nerație care are idealurile sale. Ne 
îndreptăm spre maturitate. Timpul 
trece peste noi și într-o zi ne vom 
da seama că s-a schimbat ceva. 
Atunci, vom gândi poate altfel; dar 
până în clipa aceea, lăsați-ne să 
visăm! Aceasta este rugămintea 
adresată vouă, celor trecuți prin 
viață, celor care aveți o altă con
cepție despre existență! Acesta 
este ecoul vârstei noastre, în care 
fericirea pare atât de ușor de 
atins!

Poate că mai și greșim, dar nu 
vom învăța niciodată legile vieții 
dacă nu ne lăsați să ne dăm sea
ma noi înșine unde și de ce am 
greșit. Poate că suntem și ne
liniștiți, dar viața este prea zbu
ciumată pentru o generație care 
aspiră la fericire. Suntem riiște 
tineri pentru care perspectivele 
viitorului nu sunt prea luminoase. 
Este vina noastră pentru că so
cietatea în care trăim e așa cum 
e? Cu toții știm că trebuie schimbat 
ceva. Câți sunt cei care vor și în
cearcă să înlocuiască o menta
litate învechită?

Noi am încercat să constru
im un univers în care nu există 
limite. Bineînțeles, doar incon
știența vârstei ne lasă răgazul 
să credem că viata este simplă.

Van Halen [XV]
Love/ Give To Live/ Finish What 
You Started/ Best Of Bouth 
Worlds/ 316/ You Really Got Me/ 
Cabo Wabo/ Won't Get Fooled 
Again/ Jump și Top Of The 
World. Albumul este un fel de 
retrospectivă a anilor '86 - '92, 
care mulțumește fanii. Critica ce 
i se poate 
aduce, la 
fel ca în 
cazul lui
"AC/ DC Live", sunt pasajele in
strumentale prea lungi (solo de 
bass, baterie și chitară) și faptul 
că unele piese au fost scurtate 
față de varianta originală de stu
dio. Cu ajutorul acestui material 
discografic grupul a avut un tur
neu european triumfal, prilej cu 
care demonstrează încă o dată 
că sunt No.1 American Party 
Band.

Albumul este acompaniat 
de o casetă video "Video Live: 
Right Here Right Now" care a 
multiplicat succesul LP-ului. 
Caseta video scoasă de War

MUSIC BOX

Dar este chiar atât de ieșit din 
comun faptul că ne place un anu
mit gen de muzică sau că vârsta 
ne permite să avem idoli de peste 
hotare? De ce există atâtea com
plexe în jurul nostru? Fiecare din
tre noi are propria sa personalita
te. Și un om nu trebuie judecat

Avem nevoie 
de speranțe, 

de iubire
după lungimea părului, după nu- 
'mărul cerceilor sau după îmbră
căminte. Exceptând cazurile în 
care exprimarea personalității se 
confundă cu teribilismul.

Știm că uneori suntem dificili și 
greu de înțeles, dar trebuie să în
vățăm să comunicăm și nu putem 
face acest lucru dacă nu ne as
cultă nimeni. Adeseori suntem 
confundați cu niște marionete ca
re își joacă rolul simplu, într-o viață 
simplă. Numai că viața este mult 
mai complicată pentru noi, cei 
care nu avem oarecare experi
ență îq domeniu. O vom dobândi

' Qln gând și o poantă u. Wf Idi 'li*
Maturitate
"Să nu ți se întâmple ca, ajungând la vârsta bărbăției, să ai trupul 

voinic, iar sufletul ticălos, sau trupul frumos și sănătos, iar sufletul 
Z urât și bolnav".

Dimitrie Cantemirf ---------------------------
f Despre căsătorie

- Mă iubești? întreabă ea apropiindu-se.
- Bineînțeles, draga mea!
- Și te vei căsători cu mine?
- Ai un obicei straniu: de fiecare dată sari de la 

una la alta!

DIALOGURI 5))
Adolescența e timpul marilor 

speranțe, al iubirii, curajului și în
crederii în forțele proprii. E timpul 
în care mai crezi că poți muta 
munții din loc, e timpul în care do
rești să faci viața qmenirii mai 
frumoasă.

Acest timp ar trebui să-l păs
trăm mereu în suflet, măcar puțin 
să ne ajute în viață, să ne dea cu
tezanța adolescentină, un strop 
dă veselie, curaj și speranță.

Tu îmi scrii că ești pesimistă, 
tristă și viața e o grea problemă 
cu care te lupți parcă zadarnic. 
Probabil ai motive bine înteme
iate să fii pesimistă. Eu cred însă 
că nu ar trebui să te abandonezi 
pesimismului, la cei 16 ani ai tăi

ner Music Vision diferă de 
materialul audio, fiind filmată 
în mai 1992 la Fresno/ Cali
fornia. Este cea de-a doua re
alizare video a lui Van Halen 
în directă legătură cu Live 
Without A Net însă cu o durată 
de două ore. Sunetul și ima

ginea au 
fost la nivel 
profesional 
dând clasă 

albumului. Materialul cu
prinde piese de pe F.U.C.K 
(Poundcake, Judgement Day, 
Runaround, Right Now și 
316), cântece vechi din pe
rioada Roth (You Really Got 
Me, Cabo Wabo, Panama, 
Jump și Ain't Talkin’ 'bout 
Love), succese de pe albu
mele 5150 și OU812 realizate 
cu solistul Hagar (When It's 
Love, Dreams, Love Walks In, 
Why Cant't This Be Love), pie
se din cariera solo a lui Hagar 
(Eagles Fly în variantă acus
tică, One Way To Rock și Give 

însă, peste timp. Dacă vom fi 
lăsați și ajutați...

Avem nevoie de comunicare, 
de speranță, de iubire. Avem ne
voie de prieteni și, uneori, de sfa
turi. Suntem generația pro, atunci 
când este vorba de puterea de a 
mai crede într-o viață ceva mai 
bună, în care tinerii să-și poată 
atinge idealurile. Și suntem contra 
celor care ne contestă mereu 
comportamentul și personalitatea, 
celor care ne consideră niște in
conștienți și niște mașinării care nu 
gândesc. Da, din păcate, în socie
tatea românească, aparențele 
contează prea mult. Și apest lucru 
este în defavoarea noastră, pentru 
că noi suntem viitorul.

Suntem tineri... lăsați-ne să ne 
exprimăm, chiar dacă greșim; lă
sați-ne să greșim, chiar dacă vom 
suferi; lăsați-ne să suferim, pentru 
că doar așa vom putea câștiga 
lupta cu viața și cu noi înșine. Lă
sați-ne să visăm și să iubim. Să 
iubim marea, cerul, ochii, sufletul și 
viața..

încercați să ne înțelegeți și să 
ne acceptați așa cum suntem. De 
acest lucru va depinde în mare 
măsură dacă viitorul va fi pro sau 
contra noastră!

Manuela RUSU

ar trebui să vrei să schimbi ce 
nu e bine în această lume pe 
care o vezi atât de mizeră. Nu 
te întrista și nu abandona. 
Luptă! Viața merită să fie trăită, 
merită să lupți pentru a face o 
lume mai bună și mai frumoasă 
pentru că viitorul omenirii stă 
și în puterea ta.

îți transcriu câteva cuvinte 
care m-au marcat profund și te 
rog să te gândești la ele:

"Doampe dă-mi tăria de a 
schimbă lucrurile care trebuie și 
pot fi schimbate, seninătatea de 
a accepta ce nu poate fi schim
bat și înțelepciunea de a deo
sebi pe unele de celelalte."

Ina DELEANU
-■ -r

To Live) și câteva cover ver- 
sionuri (You Really Got Me 
după Kings și Won't Get 
Fooled Again după The 
Who, piesă care a fost No. 1 
în topul Album Rock Track). 
Van Halen se prezintă ca 
un grup conectat la inten
sitate maximă. Titlul puțin 
comic ales se potrivește de 
minune cu ceea ce vrea să 
pară acest material, un 
"best of" dar în maniera 
care i-a adus lui Van Halen 
consacrarea - showul.

între 30.03 - 19.04.1993 
grupul a susținut un turneu în 
Germania, primul din 1984, 
pe piață apărând maxi sin- 
gelul Jump (No. 26 în UK la 
22.03.1993). Turneul euro
pean din lunile aprilie și mai, 
alături de grupul Little Angels, a 
fost urmat de un turneu ame
rican în cluburi. După acest 
turneu obositor a urmat o peri
oadă de odihnă. ( va urma)

Horia SEBEȘAN
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VANZARI
CUMPĂRĂRI F

• Vând apartament 3 camere 
parter, Gojdu, zona Poștei. Tel: 
233871,616999.(5999)

• Vând casă în Băița, nr. 172, 
telefon 164. (5001)

• Vând apartament două camere 
Gojdu, posibilități privatizare și 
frigider Arctic mic. Telefon 229164. 
(5010)

• Vând casă mare, încălzire 
centrală, Dacia break 1989. Telefon 
261648.(5009)

• Vând apartament 3 camere, 
camion SRD. Simeria, str. 1 De
cembrie, bl. 2, ap. 26. Telefon 
261549.(5014)

• Vând casă, curte, grădină, 
Dobra. Informații 222319, după ora 
18.(5022)

• Vând casă Deva, str Mărășești 
nr.22. Relații telefon 224761. (5930)

• Vând casă cu 4 camere, 
încălzire centrală pe gaz, curte, 
grădină, preț avantajos. Telefon 
770784. (5927)

•Vând casă, Peștișu Mare, 209. 
Informații Orăștie, tel. 242172 (5701)

•Vând Ifron 204 D, reparat capi
tal, înmatriculat, neexploatat. Telefon 
260936.(5981)

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

• Vând tractor U 445 din R.K. 
fără anexe, 21 milioane, cabină trac
tor U 445 și cabină U 445 de 
rezistență. Deva, 213777. (5013)

• Vând Lada 1200; primesc eleve 
în gazdă aproape de Liceul Peda
gogic. Telefon 216347. (5008)

• Vând urgent Peugeot J5,1,5
tone, an fabricație 1988, preț 
negociabil. Telefon 261381. (5018) 
"* ‘Vândautomacara 12,5tone. 

Informații tel. 063/215198, fax: 063/ 
215802.’______________________

• Vând Citroen combi, Diesel, 
fabricație 1986, înmatriculat, stare 
deosebită. Tel. 898284 (6100)

• Vând dubiță VW transporter, 
neînmatriculată, stare foarte bună. 
Tel. 094614516(5702)

• Vând Dacia 1300,preț nego
ciabil. Informații tel. 241737, 094/ 
561472 (5704)’

• Vând foarte convenabil Lada 
1200, înmatriciihtă, store hună, 
Sînpetru, 130.(5807)

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

9.00 TVR Cluj 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Sensul tranziției (r) 
13.00 Natacha (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 
Tradiții 16.30 Tribuna 
partidelor parlamen
tarei?.00 Simba, regele Leu 
(d.a) 17.30 Medicina pentru 
toți 18.10 Hollyoaks (s) 18.35 
Stăpânul lumii (s.da) 19.00 
Sunset Beach (s) 19.50 
Agenda Festivalului 
internațional „G. Enescu” 
19.55 Doar o vorbă... 20.00 
Jurnal, meteo 20.45 Con
certul Orchestrei simfonice 
BBC 21.30 Fotbal Liga 
Campionilor (d) 23.35
Cultura în lume (mag.)

TVR 2
8.25 Fotbal Liga Camp, 

(avanpremieră/r) 9.00 
Teleenciclopedia (r) 10.00 
Avocatul poporului (r) 11.00 

X.________________________

• Vârxl oțel beton <> 6 - 2965 
lei/kg. $> 8. 10,12 - 2805 tei kg 
Telefon 213637. (5972)

• Vând tv Nokia nou, un an 
garanție, negociabil, teletext. Tele
fon 622194. (5002)

• Cumpăr loc de veci în cimitirul 
din str. M.Eminescu sau Călugăreni 
Deva. Telefon 211857. (5016)

• Vindem lemne tăiate și uscate 
pentru foc. Simeria, Progresului, 10. 
(5012)

• S.C. Elixirium Impex S.R.L., str 
Eminescu, 48, din Deva oferă en 
gros spre vânzare băuturi alcoolice, 
răcoritoare, cosmetice și dulciuri la 
cele mai mici prețuri. (5007)

•Vând televizor, motocultivator, 
congelator, bicicletă medicală, 
aparat vibromasaj, uscător rufe, 
presă călcat lenjerie. Telefon 
212463.(5004)

• Vând două cripte, Cimitirul 
Bejan Deva. Informații 222411. 
(5021)

• Cumpăr sau închiriez garaj 
pentru autoturism. Telefoane 
219232,092/281895. (5029)

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

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

• Vând cherestea stejar, preț 
negociabil. Informații Orăștie, tel. 
242308 (5703)

• S.C.Piscicola SA Sibiu vinde 
zilnic pește proaspăt. Informații la 
tel. 069/229297 (6024)

• Tribunalul Județean Hune-
doară-Deva organizează vânza
rea prin licitație, în data de 8 
octombrie 1998, ora 10, a utila
jelor: cuptor rotativ una bucată, 
malaxor, una bucată. Informații la 
Tribunalul Județean, executor 
judecătoresc, dosar execuțional 
nr. 193/1998, zilnic întreorele 8- 
10.(6027) ____________

• Cumpăr aripă dreaptă față 
Ascona-B. Tel. 777202, după ora 
20. (5806)

0 închirieri

•Caut de ..icihiiat garsonieră 
sau apartament mobilat, exclus Mi
cro 15, ofer 80 DM. Telefon 092/ 
752087 sau 215428, după ora 20. 
(5959)

Comorile lumii (do/r) 11.30 
Mapamond (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 13.00 Sănătate, 
că-i mai bună decât toate! (r) 
14.00 Em. în limba maghiară 
15.00 Redresarea econo
mică mexicană (do) 15.10 
Limbi străine. Germană 
15.35 D.a. 16.00 Dragostea 
contează (s) 16.50 Santa 
Barbara (s) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 
18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! (cs) 
20.10 Natacha (s) 22.00 
Căutând autorul atentatelor 
(f.a. SUA ’96)

ANTENA 1
10.00 Planeta vie (do) 

10.25 Animal Show (s) 11.00 
La drum (f/r) 12.55 Roata de 
rezervă (r) 13.25 Denver, 
ultimul dinozaur (d.a) 14.00 
Știrile amiezii 14.10 Sirenele 
(s, ep. 7) 15.10 Descoperiri: 
Neblina (do) 16.05 Iluzii (s, 
ep. 45) 17.00 Legea lui 
Burke (s, ep. 7) 18.00 De
cepții (s, ep. 29) 19.30 Dal-

• Ofer cameră separat pentru 
două eleve. Telefon 624326, după 
ora 16. (5006)

• Societate comercială din 
Deva caută pentru închiriat spațiu 
situat la parter, cu grup social, 
suprafața 20-30 mp. Telefon 
234250. (5929)

OFERTE DE
SERVICII P

• Nou în Deva! Locuri de muncă 
pentru toate persoanele fără 
ocupație. Concern canadian oferă 
această posibilitate tuturor per
soanelor interesate de câștiguri 
consistente, zilnic, în domeniul 
publicitar. Nu fiți timizi! Nu fiți leneși! 
Puneți mâna pe cel mai apropiat 
telefon și sunați chiaracum. Pentru 
Beatrice, 054/627527. (5909)

• Angajăm contabil 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)
• Meditez matematică și fizică, 

orice nivel. Telefon 214203. 
(5996)

• S.C. Fincont Audit S.R.L con
duce "evidență contabilă" pentru 
societăți comerciale cu capital 
privat din Deva și Hunedoara. 
Informații la telefoanele 212995; 
711451.(5007)

DIVERSE

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

• Caut femeie singură, fără 
obligații pentru întreținere 
gospodărie la țară. Telefon 226342. 
(5030)

S.C PRES M O S R L

ARAD 
Moara Ghioroc

Telefoane/ fax. 057/253395, 253646, 461270

VINDE
la prețuri foarte avantajoase

Făina alba din grâu - tip 500 (giuten 30-32%, Id 5-8 mm, cenușă max. 0,50%).
Ambalaj saci rafie 55X110-50 kg, egalizați incluși în preț.

Tărâțe din grâu
Ambalaj saci rafie 55X110 - 25 kg, egalizați la schimb.
Pentru făină se asigură transportul la beneficiari.

las (s, ep. 88) 20.20 Misterul 
dezvăluit (thriller SUA 1996) 
23.00 Știri/Sport 23.15 
Puterea banilor (s, ep. 3)

PRQȚV
9.10 Suflet de femeie (s/ 

r) 10.00 Tânăr și neliniștit (s/ 
r) 11.00 Gesturi însemnate 
(s) 12.00 Pensacola - forța 
de elită (s/r) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Profesiunea mea, 
cultura (r) 14.20 Urmărire 
generală (r) 15.00 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.00 Nano (s) 
17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Suflet de femeie (s) 18.45 
Știrile PRO TV 18.50 Roata 
norocului (cs) 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Bella Mafia 
(dramă SUA, 1997, p. I) 22.15 
Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 Nebun 
după tine (s, ep. 2) 23.00 
Știrile PRO TV/Profit 23.30 
Pro și contra cu Octavian 
Paler

PIERDERI

• Primăria municipiului Hune
doara anunță pierderea codului fis
cal cu nr. 2126057 al "Regiei 
Autonome Anisa", înregistrată la 
Registrul Comerțului sub nr. J20/ 
1102/1991, pe care îl declară nul. 
(5015)

• Pierdut ștampile aparținând SC 
Armatec T ranscom SRL Silvașu de 
Jos, județul Hunedoara. Se declară 
nule. (6095)

COMEMORĂRI )

• Amintim celor care l-au cu
noscut pe

IOANTODOR
din Simeria Veche că în ziu£ de 9 
septembrie 1998 s-au împlinit 3 ani 
de când a dispărut dintre noi 
plecând în veșnicie. (5017)

DECESE

• Fiica Claudia, fiul Claudiu, 
ginerele Emil și nepotul Alexandru 
anunțăm cu adâncă durere în 
suflete încetarea din viață a celui 
care a fost

ORBAN ȘTEFAN
înmormântarea astăzi 16 sep

tembrie, ora 13, la Cimitirul Refor
mat Deva. Vei rămâne veșnic în 
amintirea noastră. (5019)

• Familia Popa Adrian și Florica 
deplângem încetarea din viață a 
nașului nostru

ORBAN ȘTEFAN
și împărtășim durerea celor dragi. 
Odihnească-se în pace! (5019)

ACASĂ
7.00 Uneori avem aripi (si 

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. 9) 18.30 Sărmana Maria 
(s, 2 ep.) 19,30 Căsuța cu 
povești; Casper (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s, ep. 
173) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s, ep. 36) 21.30 Ver
dict: crimă (s) 22.30 Easy 
Rider (dramă SUA ’69)

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) 15.00 
Știri 16.00 Emisiune de știri 
16.15 Pretutindeni cu tine (s) 
16.45 Prietenul nostru Jake 
(s) 17.15 1999 (s, ep. 32)

• Cu adâncă durere în suflete, 
deplângem dispariția fulgerătoare 
la numai 20 de ani a celui care a 
fost un bun fiu* frate, cumnat și 
unchi

OVIDIU HITICAS
înmormântarea are loc azi, 16 

septembrie, ora 13, la Cimitirul 
Bisericii Ortodoxe din satul Petreni, 
comuna Băcia. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace. Familia. (5037)

• Familia Termure loan și Ma
riana împreună cu copiii Remus și 
Răzvan, cu adâncă durere în 
suflete, deplâng dispariția fulge
rătoare a celui care a fost un bun 
nepot și neprețuit verișor

OVIDIU HITICAS
din Petreni. Nu te vom uita nici- 
odată. (5037)

• Un ultim omagiu celui care a 
fost un bun prieten și coleg

OVIDIU HITICAS
de 20 de ani, din Petreni, la trecerea 
fulgerătoare în neființă. Transmit 
sincere condoleanțe familiei îndu
rerate. Bota Corneliu Mircea. 
(5038)

18.00 Călătorii în lumi' 
paralele (s) 19.00 Știri 19.45 
Alo, Costinești! (div.) 20.00 
Meșterul casei (s) 20.30 Un 
alt început (s, ep. 14) 21.20 
Secrete bine păzite (f. biogr. 
SUA 1991) 0.00 Starea de 
veghe (talkshow)

PRO TV - DEVA
06.35-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 
07.00 - 09.00 “Bună
dimineața, PRO TVe al tău!” 
(coproducție cu stațiile lo
cale) 10.00-10.45 Program 
comercial PRO TV Deva 
17.00-17.15 Știrile PRO TV 
(coproducție) 22.15-22.30 
Știri locale

ANTENA 1-DEVA
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 TELEX 22.05- 
22.15 Știri locale (r)

Miercuri,
16 septembrie

3 BERBEC
Relațiile cu părinții tind sa

și reia cursul firesc. Asta vă 
face mai relaxat și mai dispus 
să faceți totul pentru buna 
înțelegere.

O TAUR
S-ar putea pune problema 

unei călătorii în străinătate. în 
acest caz, n-ar fi exclus să 
aveți probleme legate de acte. 
Pe cât posibil, fiți prudent.

O GEMENI
Veți primi, mai mult ca sigur, 

vizita unor prieteni de departe 
sau vești despre aceștia. N- 
arfi exclus să vi se propună 
o colaborare interesantă, dar 
riscantă oarecum.

O RAC
Veți avea de făcut multe 

drumuri care vă vor obosi 
peste măsură. încercați să vă 
depășiți comoditatea, dacă 
doriți să rezolvați ce v-ați 
propus.

O LEU
V-ați conceput planul de 

bătaie, dar nu-i încă momentul 
să-l demarați. Mai aveți de 
așteptat o zi-două și răbdarea 
vă va fi răsplătită din plin.

O FECIOARĂ
Sunteți optimist și pus pe 

treabă. Aveți multe trecute pe 
ordinea de zi, însă cam 
exagerați. Unul dintre asociați 
are o nemulțumire.

O BALANȚĂ
Veți cheltui bani pentru a 

vă plăti datoriile, ceea ce vă 
încurcă planurile dar vă 
ușurează sufletul. Acasă 
apar niște probleme dar nu 
aveți timp de ele.

O SCORPION
Mare atenție la ce mâncați, 

căci ați putea avea probleme 
cu stomacul. O zi de regim nu 
poate decât să vă facă bine. 
O rudă îndepărtată încearcă 
să vă protejeze, ceea ce vă 
îmbunătățește starea de spirit. 

O SĂGETĂTOR
Nu cedați primului impuls 

deoarece ați putea face 
greșeli. Intuiția vă poate ajuta 
să depășiți o situație delicată. 

O CAPRICORN
Atenția dv se concen

trează asupra serviciului, 
unde apar noi colegi. Din 
punct de vedere afectiv, vă 
simțiți blocat, ceea ce vă face 
să evitați întâlnirea cu 
persoana iubită. Atenție la 
regimul alimentar căci există 
riscul unei indigestii.

O VĂRSĂTOR
S-ar putea să Vă faceți 

mai greu înțeles, având în 
vedere nerăbdarea de care 
dați dovadă. Ați putea discuta 
cu partenerii de afaceri 
despre situația generală a 
firmei, dar nu-i momentul să le 
cereți socoteală pentru nimic. 

O PEȘTI
Sunteți cam confuz în 

această zi, iar relația cu 
persoana iubită s-ar putea 
deteriora din acest motiv. O 
rudă mai îndepărtată va avea 
un necaz.

jieresceRz
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vinde la licitație publică următoarele bunuri:
1. Casă și teren intravilan - 500 mp situate în 

Hunedoara, str. Dorobanților, nr. 3. Preț de pornire 
45.000.000 lei.

2. Apartament 3 camere, situat în Hunedoara, 
B-dul Traian, bl. 15, et. I, ap. 51. Preț de pornire 
45.000.000 lei.

Licitația va avea loc la sediul biroului executorilor 
judecătorești din Hunedoara, la data de 21.09.1998, ora 

10,00.
3. Casă 3 camere, curte, grădină, anexe 

gospodărești, situate în satul Stănija, nr. 178, corn. 
Buceș. Preț de pornire 21.000.000 lei.

Licitația va avea loc în data de 02.10.1998, ora 11, la 
Stănija, nr. 178.

4. Baracă metalică - garaj - proprietate a Băncii 
"Dacia Felix" SA Sucursala Deva. Preț de pornire 
1.950.000 lei.

Licitația va avea loc în fiecare zi de marți a săptămânii, 
la sediul sucursalei, ora 10,00.

Relații suplimentare la sediul Băncii "Dacia Felix" SA - 
Sucursala Deva sau la telefoane 226367sau 220796.

Președintele Consiliului de Administrație al SC 
APOLLO SA Deva convoacă Adunarea Gene
rală Extraordinară a Acționarilor în data de 
06.10.1998, ora 12,00, la sediul societății, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Modificarea bugetului de venituri și chel
tuieli al societății pentru anul 1998;

2. Aprobarea planului de restructurare a 
societății;

3. Diverse.
Informații suplimentare la sediul societății din 

str. 1 Decembrie, nr. 37A, telefon 214296.

\ SC METALOTEX SA DEVA 1
str. 22 Decembrie, bloc 4, parter

' vinde prin licitație publică: o autobasculantă RABA, 16 tone 
| R 19215, precum și alte mijloace fixe și mijloace fixe tip 
■ obiecte de inventar, disponibile, cu specific din industria 
j confecțiilor textile, conform listei afișate la sediul societății.
i Licitația va avea loc în fiecare zi de vineri, ora 10, până 
I la epuizarea listei.

Informații la telefoanele 211854, 626009, 216725.

I 
i 
l
II 
I
I

In regiunile vestice, nor
dice și centrale cerul va fi tem
porar noros și pe alocuri va 

ploua. In rest vremea va deveni în general frumoasă și doar
răzleț vor fi condiții de ploaie. Temperaturile minime vor oscila 
între 4 și 12 grade iar cele maxime între 14 și 24 de grade.

TUL LIBERrr
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1 dolar SUA 9051 lei

1 marcă germană 5355 lei

100 yeni japonezi 6813 lei 

1 liră sterlină 15206 lei

1 franc elvețian 6482 lei

1 franc francez 1596 lei

100 lire italiene 542 lei
Cursurile incluse în a- 

ceastă listă au la bază co- 
tații ale societăților bancare 
autorizate să efectueze ope
rațiuni pe piața valutară. Pre
zenta listă nu implică obli
gativitatea utilizării cursurilor 
în tranzacții efective de 
schimb valutar și înregistrări.

ANUNȚ DE LICITAȚIE
A. OBIECTIVUL LICITAȚIEI: Alimentare cu apă potabilă a localității 

Silvasu de Jos, orașul Hațeg.
3. NATURA LUCRĂRII SIMILARE: Conform MODEL nr. 4
4. SURSA DE FINANȚARE: Bugetul local al orașului Hațeg, județul

Hunedoara >
5. ORGANIZATORUL LICITATIELConsiliul local al orașului Hațeg.
6. TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTEI: 12.10.1998, 

ora 9
7. DESCHIDEREA LICITAȚIEI PUBLICE: 12.10.1998, ora 11
8. DOCUMENTELE LICITAȚIEI: Volumul de prezentare, caiet de 

sarcini și P.T. (liste de cantități de lucrări).
9. VIZITAREA AMPLASAMENTULUI: Timp de 3 zile după cumpărarea 

documentației
10. CONDIȚII DE PARTICIPARE:
a) cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani actualizată: 1700 mil/lei
b) valoarea lucrării similare terminată actualizată: 550 mil/lei
c) capacitatea financiară la 30.06.1998 minimum: 275 mil/lei

SC CEREALCOM SflDHm
sămânță de grâu și orz toamnă 8 -

ELITA

vinde pe cupoane și bani
Informații la SC CEREALCOM SA Deva. Telefoane 

211335. 215322: Orăștie 241896; Brad 651963.
V yJ

rv\\NlBĂ-Șl CÂȘpf
CU

Husqvarna
Pentru o
Drujbă VECHE 
primiți un 
Motoferăstrău NOU

Husqvarna 40
3.170.000 lei (362 USD)

350.000 lei (40 USD)
Prețul modelului Husqvarna 40:

Plătim pentru o Drujba veche:

Reside plaiâ: 2.820.000 lei

Preț inclusiv TVA la cursul de schimb zilnic leu/dolar

Ofertă limitată 1 sept.'98 - 31 dec.'98 
la distribuitorul nostru autorizat!

MAGAZIN HUSQVARNA
DEVA - B-dul DECEBAL, Bl. 22, PARTER 

(vis a vis de BANKCOOP DEVA) 
TEL.: 054-219301; FAX: 054-224550

(hJ Husqvarna

SC SCORPION 

COMPANY EXIM SRL 

vinde prin depozitele situate în:
4 Hunedoara, Strada C-tin Bursan, nr. 1
♦ Complex Eurovenus Sântuhalm Stand nr. 1 

următoarele produse la prețuri fără concurență:
• Parizer porc import Ungaria 17.000 lei/kg
• Parizer pasăre import Ungaria 17.000 lei/kg
• Parizer curcan import Ungaria 17.000 lei/kg
• Pui Grill import Ungaria 17.S37 lei/kg
• Pulpe pui import Ungaria 18.000 lei/kg
• Ouă
• Ulei

La cantități ce depășesc 1 tonă se negociază și se distribuie la client 
Căutăm distribuitori.
Relații la telefoanele: 717439, 718293.

» ♦
A. OBIECTIVUL LICITAȚIEI: înființare distribuție gaze naturale sal 

Corjih, comuna Cârjiți, județul Hunedoara ■ Rețea presiune redusă sat Cârjiți.
8 OBIECTIVUL LICITAȚIEI: înființare distribuție gaze naturale sat 

Almoșu Sec, comuna Cârjiți, județul Hvnedooro Rețea presiune redusă sal 
Almașu Sec

C OBIECTIVUL LICITAȚIEI înființare distribuție gaze naturale sol 
Cârjiți, comuna Cârjiți, |udelul Hunedoara • Rețea presiune medie și SRM sat 
Cârjiți

3. NATURA LUCRĂRII SIMILARE Conform MODEL nr 4
4. SURSA DE FINANȚARE: Bugetul local al comunei Cârjiți, județul 

Hunedoara
5. ORGANIZATORUL LICITAȚIEI Consiliul locol al comunei Cârjiți
6 TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTEI 20 10 1998. 

oro 9
7 DESCHIDEREA LICITAȚIEI PUBLICE: 20.10 1998, oro II (A), 12 

(Bh 13(C)
8 DOCUMENTELE LICITAȚIEI: Volumul de prezentare, caiet de 

sarcini și P.T. (liste de cantități de lucrări).
9. VIZITAREA AMPLASAMENTULUI: Timp de 3 zile dupo 

cumpărarea documentației
10 CONDIȚII DE PARTICIPARE

A B C
o) cifra medie de afaceri pe ullimn trei om atlualizalu 2000 1800 2800 mil/lei
b) valoarea lucrării similare terminată actualizată: 500 900 1000 mil/lei
c) capacitatea financiaro la 30 06.1998 minimum: 500 700 700 mil/lei

Pot participa numai firme care au agreere ROMGAZ

ANUNȚ DE LICITAȚIE
♦ •

A. OBIECTIVUL LICITAȚIEI: înființare distribuție gaze naturale 
localitatea Romos, etapa a Ila

3. NATURA LUCRĂRII SIMILARE: Conform MODEL nr. 4
4. SURSA DE FINANȚARE: Bugetul local al comunei Romos, județul 

Hunedoara
5. ORGANIZATORUL LICITAȚIEI: Consiliul local al comunei Romos
6. TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTEI: 19.10.1998, 

ora 9
7. DESCHIDEREA LICITAȚIEI PUBLICE: 19.10.1998, ora 11
8. DOCUMENTELE LICITAȚIEI: Volumul de prezentare, caiet de 

sarcini si P.T. (liste de cantităti de lucrări).
9. VIZITAREA AMPLASAMENTULUI: Timp de 3 zile după 

cumpărarea documentației
10. CONDIȚII DE PARTICIPARE:
a) cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani actualizată: 5100 mil/lei 
bj valoarea lucrării similare terminată actualizată: 1150 mil/lei )3f 
c) capacitatea financiara la 30.06.1998 minimum: 430mil/lei 
Pot participa numai firme care au aqreere ROMGAZ.

ANUNȚ DE LICITAȚIE
1 1

A. OBIECTIVUL LICITAȚIEI: Alimentare cu apă a localităților Băcia și 
Petreni, comuna Băcia.

3. NATURA LUCRĂRII SIMILARE: Conform MODEL nr. 4
4. SURSA DE FINANȚARE: Bugetul local al comunei^ăcia, județul 

Hunedoara
5. ORGANIZATORUL LICITAȚIEI: Consiliul local al rwynei Băcia
6. TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTEI: 13.10.1998, 

ora 9
Z. DESCHIDEREA LICITAȚIEI PUBLICE: 13.10.1998, ora 11
8. DOCUMENTELE LICITAȚIEI: Volumul de prezentare, caiet da 

sarcini și P.T. (liste de cantități de lucrări).
9. VIZITAREA AMPLASAMENTULUI: Timp de 3 zile după cumpărarea 

documentației
10. CONDIȚII DE PARTICIPARE:
a) cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani actualizată: 65.00 mil/lei
b) valoarea lucrării similare terminată actualizată: 1100 mil/lei

i c) capacitatea financiară la 30.06.1998 minimum: 550 mil/lei

(în vederea înființării, întreținerii și dezvoltării culturilor proprii de plante

FARES ORĂȘTIE
Angajează în condiții avantajoase:

> INGINER sau TEHNICIAN AGRONOM;
> ECONOMIST-CONTABIL pentru compartimentul 

Marketing.
Relații la tel: 247570.241941 sau la sediulfirmei din 

k str. Plantelor, nr.50.____________________________________ ,

S.C. VERONICA - IMPEX SRL SEBEȘ
Importator direct

Vindem îmbrăcăminte second 
hand, de sezon, calitate deosebită.

Relații: Sebeș - Aibă, b-dui Lucian Biaga, nr.11, tei: 058/ 
731636; 094/661972.
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Mai aproape de nevoile 
producătorilor

într-o recentă discuție purtată 
cu dl ing. Romulus Timaru, 
directorul Societății comerciale 
Aproterra Simeria, au fost aduse în 
discuție, dat fiind faptul că ne 
găsim în plină desfășurare a 
lucrărilor agricole de toamnă care 
pun bazele recoltei de cereale 
păioase, legume și plante furajere 
din anul viitor, principalele 
modalități prin care firma amintită 
(care este consacrată în domeniu) 
sprijină eforturile agricultorilor 
pentru a valorifica mai bine 
potențialul existent în vederea 
obținerii unor recolte cât de cât

azot și îngrășăminte complexe, 
acestea din urmă fiind de două 
tipuri, respectiv NPK 27. 13, Ș și 
16, 16.16. îngrășămintele sunt 
ambalate în saci de câte 50 kg 
fiecare. în ceea ce privește 
pesticidele, acestea sunt 
distribuite și în microambalaje, 
ca și îngrășămintele chimice ele 
livrându-se și pe cupoanele 
agricole de vară sau de toamnă.

Din gama utilajelor agricole 
am notat că se pot satisface 
cererile de pluguri, grape cu 
discuri, semănători de cereale. 
Pe bază de comenzi ferme se

------------------ —-------------------------------------------------—————  >

S.C. Aproterra Simeria ii sprijină 
pe agricultori

mulțumitoare și, în același timp, 
rentabile. Având relații directe cu 
producătorii de utilaje agricole, cu 
fabricanții de piese de schimb, cu 
furnizorii de îngrășăminte chimice, 
pesticide și de alte materiale 
necesare agriculturii, unitatea 
asigură aprovizionarea solicitanților 
în condiții avantajoase, practicând 
adaosuri comerciale minime.

Din discuție am desprins faptul 
că procurarea îngrășămintelor 
chimice și a pesticidelor se poate 
face așa cum prevede Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.9/1998, 
completată și modificată, și în baza 
cupoanelor agricole, fiind 
exceptată de la prevederi 
procurarea pieselor de.schimb. 
Firește că tractoarele, mașinile 
agricole, piesele de schimb, 
îngrășămintele și pesticidele se 
vând și contra cost oricăror 
proprietari de pământ și 
producători agricoli.

în context dl director ne-a 
precizat că firma are în stoc 
îngrășăminte chimice pe bază de

aduc orice tipuri de tractoare și 
de mașini agricole de la firmele 
autohtone consacrate, inclusiv 
din import.

Referitor la piesele de 
schimb este de reținut că 
aprovizionarea s-a făcut cu toate 
reperele necesare utilajelor 
specifice executării lucrărilor 
agricole din campania de 
toamnă.

în virtutea bunelor relații 
statornjcite între firmă și 
producătorii agricoli dih județul 
nostru și din județele limitrofe, 
există preocupare ca solicitările 
acestora să fie onorate cu 
promptitudine și în condiții cât 
mai bune, astfel încât lucrările 
agricole din campania de toamnă 
să se desfășoare fără poticneli 
din acest punct-de vedere, 
asigurându-se astfel posibilități 
pentru realizarea unor recolte 
mai bune în anul 1999.

A consemnat 
Nicoiae TÎRCOB

Ce sfat ne dati?

Peste 15.000 de ceferiști au depus 
cereri pentru disponibilizare

Nu știm dacă tentați de 12-20 de salarii pe care le vor primi 
în compensare-sau, pentru alte motive, peste 15.000 de 
lucrători ai căii ferate au depus cereri pentru disponibilizare. 
Multi dintre ceferiști au salarii de cinci sute-șase sute de mii 
de lei. Liderii lor sindicali mărturisesc că aceștia au văzut în 
disponibilizare un mod de a câștiga bani pe care, probabil, îi 
vor investi în deschiderea unor societăți comerciale sau 
pentru alte scopuri, avându-se în vedere că o bună parte dintre 
ei locuiesc la sate.

Un astfel de număr extrem de mare de cereri de 
disponibilizare ar duce însă la o criză de personal specializat 
la calea ferată și de aceea, ele nu vor fi aprobate în totalitate, 
deși ministrul transporturilor a prelungit termenul de depunere 
a acestor cereri. Banii pentru disponibilizare, aproximativ 300 
de miliarde de lei, vor fi puși la dispoziție de Ministerul 
Transporturilor și Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Neînțelegeri in legătura cu 
privatizarea RCVITELECOM

Deși în urmă cu câtva timp, ministrul privatizării, Sorin 
Dimitriu, anunța că își asumă responsabilitatea în legătură cu 
privatizarea ROMTELECOM, acum acesta arată cu degetul 
către colegul său, Sorin Pantiș, ministrul comunicațiilor. Sorin 
Dimitriu susține că s-ar putea merge până acolo încât angajați 
ai lui Sorin Pantiș să fie acționați în justiție pentru că au 
semnat contracte de privatizare încălcând legile în vigoare. 
Sorin Dimitriu afirmă că Ministerul Comunicațiilor n-a 
respectat termenele de întocmire a‘ caietului de sarcini și a 
raportului de evaluare a■ROMTELECOM. Ministrul Privatizării 
afirmă că retragerea din competiție a companiilor americană 
și olandeză este îndreptățită întrucât nici până astăzi nu a fost 
desemnată instituția care reglementează sistemul de tarifare.

A început un nou an școlar
Sub ce auspicii? Și bune și mai puțin bune! Lovitura a 

constituit-o reducerea, la rectificare, a bugetului 
învățământului cu pșste 1000 miliarde de lei. Ac.easta 
înseamnă imposibilitatea unor dotări, a terminării unor 
reparații și, implicit, a obținerii avizelor sanitare de 
funcționare a unor instituții. Sindicatele din învățământ au 
primit cu răceală acest lucru. Aurel Cornea a spus că această 
situație duce și la înmormântarea reformei în învățământ. La 
rândul său, liderul sindical din1 învățământul superior a 
afirmat că pe data de întâi octombrie va avea loc un mare 
miting în care să fie exprimat protestul față de reducerea 
bugetului învățământului. Așadar, în acest moment toți 
sindicaliștii din învățământ sunt solidari și, după cum s-a 
menționat, vor declanșa greva generală în. condițiile în care 
parlamentarii au leafa de patru ori mai mare decât un 
profesor universitar. (M.B.)

CASA AD IO TIMIȘOARA
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.

Ve cheamă 
amintirea lor»»»
în ultimul timp, cei ce-am făcut 

parte din ,,Detașamentul Păuliș" - 
atâția câți mai suntem în viață - ne 
întâlnim in fiecare an în umbra 
Monumentului Eroilor de la Păuliș, 
de 15 septembrie, ziua în pare au 
avut loc (în 1944) cele mai grele și 
sângeroase lupte pentru apărarea 
Defileului Mureșului. O voce 
irezistibilă ne solicită, ne cheamă 
acolo în poarta de apus a țării, la 
Păuliș, la Miniș, la Ghioroc, la 
Cladova..., unde ne-au rămas 
pentru vecie colegii eroi căzuți în 
confruntarea cu dușmanul furibund, 
lacom, perfid și orgolios. La Păuliș 
ne plecăm frunțile în fața marmurii 
în care sunt gravate numele eroilor 
începând cu căpitanul nostru. Ion 
Fătu și sfârșind cu eroul-caporal 
Elena Chiriță, care, sfidând 
moartea, venea până in linia întâi și 
dădea primul ajutor elevilor sergenți 
răniți în încleștarea cumplită cu 
inamicul cotropitor.

Ne cheamă glasul amintirilor 
mari, dureroase și sublime. Mergem 
să revedem pământul cu podgoriile 
de la poalele Zarandului și cu 
lanurile bogate din Câmpia Aradului 
- pământul care ne-a ocrotit în acel 
septembrie sângeros (1944) care a 
suferit alături de noi, fiind sfâșiat de 
bombele dușmanului șl scrijelat de 
șenilele tancurilor inamice. 
Poposim lângă șanțul anticar din

vestul Păulișului, unde, prin 
atacuri și contraatacuri repetate, 
am stăvilit și zdrobit puhoiul 
hoardelor cotropitoare.

Acolo am trăit cele mai 
înfricoșătoare și înălțătoare clipe 
ale trecătoarei noastre existențe 
și - pe măsură ce ne apropiem de 
,,soare apune" - ele ne 
cercetează tot mai des și ne aduc 
în memorie imaginea celor căzuți 
în toiul crâncenelor bătălii. 
Străjuim o clipă la căpătâiul 
eroilor noștri din cimitirul de la 
Radna, să ascultăm șoaptele 
brazilor ce le veghează somnul de 
veci și să picurăm strop de 
lacrimă, de venerație și pioasă 
aducere aminte pe țărâna 
mormintelor lor.

Ascultăm de glasul amintirilor 
care ne întorc în atmosfera 
încărcată de tragism și măreție a 
confruntărilor din toamna anului 
1944, când camarazii noștri eroi 
și-au frânt zborul existențial în 
eternitatea dintre cerul și 
pământul Păulișului - ca țara să 
aibă pace și libertate. Păuliș, 
altar, izvor pururea viu al 
demnității, onoarei și jertfei 
patriotice românești.

Prof. Dumitru SUSAN
- veteran de război -

tribuna Cuvântului liber

Blocul în care locuiesc are 
cinci nivele: parter și patru etaje. 
Deși nu are mai mult de zece ani 
de când a fost dat în folosință, 
acum patru ani am fost nevoiți să 
reparăm acoperișul; cu toate 
acestea din toamna anului '97 pe 
cei de la etajul IV îi plouă în 
locuințe. în primăvară am făcut o 
ședință cu locatarii de la scara 
noastră și s-a hotărât să dăm 
fiecare câte 600.000 - 800.000 
lei. Cum 
parterul 
este al S.C. 
Vinalcool 
(fiind în
prezent locuit de Banca 
Transilvania), am apelat la 
proprietar să contribuie cu a 
cincea parte din suma necesară. 
Le-am dat toată documentația ce 
ne-au solicitat-o, spunându-ne că 
"luna viitoare", fiind mereu 
amânați. în data de 7 septembrie 
o delegație de cinci locatari ne
am prezentat la conducerea 
societății (care are sediul pe 
strada Andrei Șaguna) pentru a 
cere din nou bani pentru 
acoperiș. Fără rezultat însă, căci 
ni s-a spus că banca le-a blocat 
contul, că nu sunt bani nici pentru 
salarii.

Necazuri avem și cu doi 
vecini care n-au dat nici un leu,

deși la ședință au promis că 
vor da în luna mai (era înainte 
de Paște).

Fără contribuția Vinalcoo- 
lului și a celor două familii nu 
putem angaja lucrarea. Ce ne 
sfătuiți să facem, căci cei de la 
etajul IV nu au posibilitatea să 
pună banii pentru societatea 
proprietară și pentru cele două 
familii. (Aurel Teusan - Deva, 
strada 22 Decembrie, bloc 42, 

scara C, etaj 
II, ap.28).

N N : 
Este greu să 
vă dăm un

sfat într-o situație în care este 
vorba de bani. Desigur că cei 
afectați direct de defecțiunile 
hidroizolației se zbat să facă 
ceva pentru a face reparațiile. 
Dar toți locatarii, indiferent de 
nivelul la care locuiesc, au 
obligativitatea să contribuie la 
reparațiile tuturor instalațiilor și 
spațiilor de folosință comună 
ale blocurilor, începând de la 
subsol și terminând cu terasa.

Credem că va trebui să mai 
insistați și să încercați ca prin 
bună înțelegere să obțineți 
banii necesari de la toți cei care 
locuiesc în blocul 42, cât și de 
la cei care percep chirie pentru 
parter.

R.A. ACTIVITATEA ORĂȘTIE
anunță sistarea apei potabile la toți 

consumatorii din oraș în data de 17.09.1998, 
între orele 7,00-19.00, pentru executarea 
unor lucrări planificate.

. ----------   

ta închiderea 
ediției

Recunoaștere 
reciprocă a 
diplomelor 

între România 
și Ungaria

Senatul a adoptat ieri 
proiectul de lege pentru 
ratificarea convenției dintre 
România și Ungaria privind 
recunoașterea reciprocă a 
diplomelor. Prin această 
convenție, România și 
Ungaria vor recunoaște, pe 
bază de reciprocitate, 
certificatele de absolvire a 
opt clase, diplomele de 
absolvire a școlilor 
profesionale, de baca
laureat, de calificare 
profesională, diplomele și 
atestatele de absolvire a 
unei școli postiiceaie cu 
durata de 1 an, a colegiilor 
universitare, de licență și 
postuniversitare emise pe 
teritoriul ctfeiiaite țări. De 
asemenea, se recunosc 
diplomele și titlurile de doc
tor în ramurile de știință. 
(M.B.)

© 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 în hale în 

orice anotimp
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ARAD Tel./Fax: 057/28.87.31

DANBOS S.It.I.
BUCUREȘTI Tel./Fax: 01/230.25.62
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