
100.000 de persoane 
disponibilizare au 
beneficiar de plăți 

compensatorii
Aproape 100.000 de persoane disponibilizațe în urma 

restructurării sau lichidării unor societăți comerciale și regii 
autonome au'beneficiat, în cursul anului 1998, până la 
sfârșitul lunii august, de plățile compensatorii acordate în 
baza Ordonanțelor de Guvern 9 și 22/1997, informează 
Biroul de Presă al Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Suma alocată de către MMPS pentru efectuarea 
acestor plăți compensatorii se ridică la peste 1.200 de 
miliarde de lei.

Cei 98.451 de disponibilizați provin de la 607 societăți 
comerciale sau regii autonome supuse privatizării.

Cele mai multe disponibilizări au fost făcute la Ratmil- 
Uzina Mecanică Plopeni (3.057 persoane), S.C. Covtex S.A. 
Cisnădie (1.662 persoane), S.C. Forex S.A. Suceava (1.165 
persoane), S.C. Polirom S.A. Neamț (1.462 persoane) și S.C. 
Ratmil Uzina Mecanică Sadu (1.321 persoane).
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■ MHA1UUI I
iHiHuumnuuii 
I Biroul Permanent al Camerei | 
. Deputaților a hotărât, luni, ca . 
I televiziunile internaționale să I 
I plătească 200 dolari pe ora de I
■ filmare profesională a spațiilor 1 
| aflate în circuitul de vizitare al |

I Palatului Parlamentului. .
Secretarul general al Camerei, I 

I Florin Costiniu, a făcut această | 
: propunere Biroului Permanent, J 
| printr-un memorandum intern. | 
I Această cerere este motivată de ■ 

faptul că pe plan internațional I 
I filmarea profesională are loc în I 
J regim comercial și, astfel, apare . I neceșitatea stabilirii unui tarif | 
V pentru acest tip de filmări.

Miting și marșuri 
de protest ale 
pensionarilor

Pentru astăzi, între orele 11-13, Partidul 
Pensionarilor din România a organizat un miting 
și un marș de protest împotriva “situației tragice 
în care a fost adusă această categorie socială de 
către guvernele postdecembriste", în care se află 
nenumărați oameni de vârsta a treia. Marșul de 
protest este prevăzut să pornească din Piața 
Revoluției din Capitală, la care sunt invitate să ia 
parte toate organizațiile guvernamentale și 
neguvernamentale, pentru a determina 
schimbările necesare în vederea asigurării 
pensionarilor o supraviețuire decentă.

Tot astăzi, sunt prevăzute să se desfășoare 
mitinguri, marșuri și adunări de protest și în alte 
localități din județ. (S.C.)

SE CONSTRUIEȘTE MULT 
FĂRĂ AUTORIZAȚIE 

r
Ministrul Lucrărilor Publice, Nicolae Noica, a anunțat, luni, că 

ministerul său face Inventarul locuințelor construite din 1992 până acum, 
întrucât datele statistice deținute "nu reflectă realitatea”.

El a precizat că, în foarte multe cazuri, taxa de autorizate a construcției 
nu a fost plătită la nivelul adecvat. Proprietarii au declarat valori de 20 de 
ori mal mici, în scopul plătirii unor taxe mici de autorizare a construcțiilor.

Nicolae Noica a spus că, după ce va încheia acest inventar, va face 
publice cazurile de evaziune fiscală.

Ministrul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului a mal anunțat că 
efectuează, cu o echipă de 40 de persoane, o analiză statistică privind 
construcțiile fără autorizație.

Deși datele arată că doar 2 - 3% din totalul caselor nou-construite sunt 
fără autorizație, un control efectuat în județe a demonstrat că nivelul 
acestora variază între 15% și 30%: Slatina 30%, Ploiești 20%, Sibiu 15%, 
București - sector 2 - 22%.

Potrivit lui Noica, este nevoie de intervenția Gărzii Financiare șl a Curții 
de Conturi și în acest domeniu.

COTIDIAN INDEPENDENT ; '= APARE LA DEVA

Județul 
Hunedoara
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în pragul sezonului rece |
SC “Devii” SA își reduce 

“motoarele”, disponibilizând 
30 de oameni
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Dacă până în 1996, pentru 
dificultățile lor economice, 
prelucrătorii de lapte dădeau vina 
pe prețurile prea mici impuse de 
stat și pe întârzierea la plată a 
subvențiilor, acum, în sistem 
liberalizat, perioada de control al 
statului asupra producției și 

| prelucrării laptelui este întru
câtva regretată. Cel puțin din 
perspectiva dlui Sorin Crișan, 
director comercial la SC "Devii" 
SA Deva. " Chiar dacă nu era 
cea mai bună formulă, subvenția, 
de bine de rău, acoperea o parte 
din cheltuielile prelucrătorilor de 
l.npto Existau chiar

facilități pentru noi, în sensul că 
puteam garanta cu stocurile 
deținute pentru a contracta 
credite ce ne permiteau 
derularea activității”, precizează 
interlocutorul. Acum toate 
acestea au dispărut, firmele de 
specialitate gospodărindu-și 
singure activitatea. Un lucru 
destul de grey dacă avem în 
vedere slabul potențial pe care 
județul Hunedoara îl are la 
producția de lapte.

Adrian SĂLĂGEAN
(Continuare in pag. 2)

Simpozion 
“Dies

Traiani"
Muzeul Civilizației Dacice 

și Romane Deva, în 
colaborare cu Muzeul 
Național de Istorie a 
Transilvaniei Cluj-Napoca, 
Muzeul Regional al Porților 
de Fier Drobeta Turnu- 
Severin și Comisia Națională 
a României pentru 
UNESCO, organizează în 
perioada 24-27 septembrie 
1998 simpozionul in
ternațional "Dies Traiani”, 
dedicat aniversării a 1900 de 
ani de la încoronarea 
împăratului Traian.

Vor participa cercetători 
și muzeografi de la-prin- 

. cipalele instituții de cercetare 
și muzee din țară și 
străinătate. Simpozionul va 
include și vizite documentare 
la Sarmizegetusa Ulpia 
Traiana și Drobeta Turnu- 
Severin.

Deschiderea va avea loc 
în data de 24 septembrie, ora 
.10,00, în Sala festivă a 
Prefecturii județului Hune
doara. (M.B.)

31 WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. D parter 
Telefon 234480 

Fax 234483
Acordă dobânzi atractive la 

depozitele in lei 
persoanelor fizice!
X la 30 de zile - 45% 
X la 90 de zile - 47%

C CETATE DEVA SA
Fâinâ a/bă tip 550 
1650 leilkg + TVA
Tel: 054 - 217937;213356

!n municipiul Deva,

Cooperative Housing Foundation 
Romania acordă sprijin financiar 

Asociațiilor de locatari

Rezerve mari ne valorificate în Județul Hunedoara 

Cartoful - a doua 
pâine a țării

Sâmbătă, 19 septembrie a.c., la 
Primăria municipiului Deva a avut loc 
întâlnirea președinților Asociațiilor de 
locatari/proprietari și administratorii 
acestora în vederea dezbaterii Programului 
de sprijin financiar al diferitelor lucrări de 
reparații la construcțiile de locuințe din 

„municipiul nostru.
La întâlnire au fost prezenți dl loan 

Resiga, consilier municipal, dl Petru Olaru, 
președintele Federației asociațiilor de 
locatari din municipiul Timișoara, 
vicepreședintele Ligii naționale pentru 
apărarea drepturilor micilor proprietari de 
locuințe în România și dl Adrian Ciula, 
reprezentant al Cooperativei Housing Foun
dation Romania, fundație non- 
guvernamentală, nonprofit româno- 
americană cu sediul în Timișoara. Au mai 
participat de asemenea dl ing. lovan și df 
irig. Șerban, specialiști în domeniul 
construcțiilor, precum și reprezentanți ai 
mass media locale. La întâlnire a participat 
un număr de 26 de președinți și 
administratori ai Asociațiilor de locatari/ 
proprietari, deși la nivelul municipiului Deva 
există 150 de asociații.

Cooperativa Housing Foundation

România are o strategie de credităre ce 
vizează trei domenii și anume: sectorul 
locativ, asociațiile agricole și sectorul micilor 
afaceri. Dl Adrian Ciula, reprezentantul 
CHF, a dorit să împărtășească celor 
prezenți experiența dobândită, "experiență 
ce se leagă de activitatea cetățenească și 
care este cel mai bine practicată de 
asociațiile de locatari" afirma dumnealui.

Președinților Asociațiilor de locatari/ 
proprietari și administratorilor acestora li s- 
au expus aspecte din activitatea Federației 
Asociațiilor de locatari din Timișoara, 
înființată în anul 1993, pornindu-se cu 26 
de asociații, din cele peste 3000 existente 
în Timișoara. Federația are un statut juridic, 
însă nu poate reprezenta în instanță. De 
asemenea, are organizate unele servicii de 
care pot beneficia membrii federației: 
acordă consultanță juridică gratuită, se 
ocupă de ceea ce înseamnă administrația 
blocurilor, respectiv: administrație, 
curățenie, mici reparațiietc. în plus de asta, 
problemele cetățenilor sunt aici centralizate,

Cristina CÎNDA
(Continuare în pag. 2)

Discuție cu dl prof.dr.ing. Constantin Draica, directorul 
Institutului Național pentru cultura cartofilor Brașov, 

președintele Federației cultivatorilor de cartofi din România

Cu prilejul întâlnirii ce a avut loc 
la Ziua cartofilor, organizată la 
Cîrnești, l-am rugat pe dl prof.dr.ing. 
Constantin Draica să definească 
locul și rolul culturii cartofilor în 
agricultura țării noastre și în cea 
mondială. In ceea ce privește 
cultivarea cartofilor în România este 
de menționat că de 4-5 ani piața s-a 
stabilizat la cultivarea unei suprafețe 
de circa 250 mii ha cu cartofi, față de 
350 mii ha câte erau destinate acestei 
culturi înainte de 1989. Producția ce 
se realizează anual - care poate fi 
apreciată la circa 5 milioane de tone, 
reprezentând aproape 250 kg pe un 
locuitor - acoperă integral cerințele 
de consum intern ale populației și 
industriei alimentare, la un preț 
acceptabil de piață. Ca urmare 
această cultură este considerată ca 
fiind a doua pâine a țării, asigurându- 
se chiar șj un disponibil pentru ex
port.

în context interlocutorul preciza 
că în prezent peste 97 la sută din 
suprafețele ocupate cu cartofi se 
găsesc în proprietate privată existând 
și unele județe unde proporția este 
de sută la sută, cum ar fi cazul în 
Dîmbovița și Caraș Severin. Datele 
prezentate îndreptățesc constatarea 
potrivit căreia cartoful reprezintă cu 
adevărat a doua pâine a țării, lucru 
care se întâmplă de altfel și la nivel 
mondial.

Ca urmare apare cu totul 
justificată importanța pe care 
Institutul național pentru cultura 
cartofilor Brașov o acordă promovării 
și dezvoltării acestei culturi, în 
același timp coordonând și 
cercetarea științifică în domeniu.

Institutul mai are 5 stațiuni proprii

A consemnat 
Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)

îl.. IPlâicerea prcirneiriaidlei
Sunt oameni care au 

plăcerea promenadei, pe care îi 
animă dorința de a afla cât mai 
multe lucruri despre realitățile 
lumii care-i înconjoară. Ii 
stăpânește sentimentul că
lătoriei în spațiu și în timp, îi 
mână spre necunoscut setea de 
cunoaștere, de înțelegere mai 
profundă a vieții în medii la 
distanță de trăirea lor lăuntrică.

Sunt oameni pe care-i 
domină nevoia evadării din 
uniformitatea cotidianului, din 
stereotipia prestabilită a 
profesiei, pe care-i bucură 
reculegerea în fața naturii, 
pentru care peisajul este o stare 
de suflet. Iar într-o călătorie, 
îndeosebi într-una pe care n-ai 
mai făcut-o, câte stări de suflet 
nu trăiești.

Pentru că a călători, în spații 
fizice sau spirituale, înseamnă 
o adevărată reînviere sufle
tească, înseamnă o reîmpros
pătare interioară, înseamnă o

'reală mulțumire existențială. Iar 
cantitatea de informații și de 
impresii pe care o acumulezi, 
fotografierea fie și numai pe 
retină a unor entități geografice 
sau umane îți îmbogățesc 
orizontul cunoașterii și înțelegerii 
fenomenelor, îți dau forța mișcării

ÎNSEMNĂfU DE
CĂLÂTO/UE

mai lejere prin realitatea 
cotidiană.

Considerând călătoria ca 
scop eliberator de închistarea în 
gândire și scleroza în 
cunoaștere, ca mijloc de înnoire 
a sufletului și de îmbogățire a 
spiritului, a registrului de 
interpretare a lumii și a vieții, 
scriitorul, gânditorul și pasionatul 
călător Mihai D. Ralea nota într- 
unul din eseurile lui de călătorie: 
,, Viața noastră, profesionalizată

implacabil de un mecanism 
zilnic, strangulată în toate 
veleitățile și pornirile ei de 
spontaneitate, persecutată de 
un zeu al omogenității care 
urăște relieful, variația și 
surpriza, se scurge asemenea 
ei înseși, pe o curbă de moarte 
și îndobitocire, fără liman 
posibil, în unități de timp egale 
matematic, hotărâte de 
ceasornic și calendar".

Călătoria se constituie, 
așadar, ca o aventură care 
emancipează omul prin 
neprevăzut și prin senzație. 
Ea, călătoria, devine un 
remediu în existența celui care 
o săvârșește, o experiență de 
viață, profesională și morală, 
dacă, în setea lui de a ști, 
individul reține și depozitează 
în retortele sale interioare 
trăsăturile particulare și

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

Important pentru 
cultivatorii de cartofi

Aducem ta cunoștința 
cultivatorilor de cartofi care 
doresc să se aprovizioneze cu 
material săditor direct de ia 
Institutul Cartofului Brașov că 
pentru cumpărarea oricărei 
cantități de sămânță de ia 
această instituție este necesară 
recomandare din partea Filialei 
Hunedoara a ■ Federației 
Cultivatorilor de Cartofi din

România. Recomandarea se 
poate obține de ia ing. iustin 
Vasiu - tel: 094.602257, 770140 
sau ing. Marcel Stoicovici - tel: 
217453, 770878.

Taxa de înscriere în Filiala 
federației este de 50000 iei 
pentru persoane fizice și 
100000 lei pentru persoane 

juridice.

BANCA INTERNAȚIONALA A RELIGIILOR S.A. 
SUCURSALA DEVA

Bdul Decebal, bl. 8, Tel.: 234231/234232 
Anunță

MAJORAREA DOBÂNZILOR la DEPOZITELE PE 
TERMEN DE 1 LUNĂ la 45%

începând cu data de 17 septembrie a.c.. Inclusiv la 
agenții economici 

Programul de lucru:
Luni - Vineri: 8-18 • Sâmbăta: 8-12
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MINISTRUL 
TRANSPORTURILOR A 
NUMIT CONDUCERILE 

CELOR CINCI SOCIETĂȚI
Ministrul Transporturilor, 

Traian Băsescu, a numit 
conducerile celor cinci 
societăți rezultate în urma 
reorganizării SNCFR.

în funcția de director ge
neral al Companiei Naționale 
CFR Călători a fost numit 
Valentin Bota, la Compania 
Națională CFR Marfă - 
Gheorghe Buruiană, iar la 
Compania CFR Infra
structură -Viorel Simuț.

De asemenea, Silvia 
Popeangă este noul director 
general al Societății de Ma
nagement Financiar, iar 
Mircea Dinu - director ge
neral al Societății de 
Administrare a Excedentului 
de Active Feroviare.

Toate cele cinci societăți 
au convocat deja Adunarea 
Generală a Acționarilor, în 
vederea numirii comisiilor de 
cenzori, a precizat Băsescu. 
în următoarele 15 zile, 
societățile trebuie să în
deplinească formalitățile de 
înregistrare la Registrul 
Comerțului.

Numărul angajaților 
disponibilizați și pensionați 
în cadrul programului de 
restructurare a SNCFR se 
ridică la 22.000.

De la 1 octombrie,
-- —■

IPIlaiceireat proirneiradleii
(Urmare din pag. 1)

culorile distincte ale locurilor 
vizitate.

Nu am pretenția călătorului 
dotat cu toate instrumentele de 
selectare și înmagazinare din 
pitorescul văzut și din dialogurile 
purtate cu oameni cunoscuți și 
necunoscuți a celor mai profunde 
sensuri și înțelesuri de ordin 
psihologic sau moral, economic 
sau cultural, filozofic sau 
fiziologic. Nu am nici măcar 
imaginația de a înfrumuseța arti
ficial ceea ce există re^l în 
spațiile pe unde m-au purtat 
pașii. Sunt un om simplu, un turist 
pasionat în orice caz, dăruit doar 
cu spirit de aventură și de 
curiozitate, cu plăcerea și bucuria 
observației și descrierii, prin 
senzațiile și emoțiile produse, în 
detrimentul interesului moral- 
filozofic, interpretativ.

V -----------------------

MIERCURI 
23 septembrie 

iyr i
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 parlamentare 
17.00 Simba, regele Leu (d.a)
17.30 Medicina pentru toți: 
cancerul ovarian 18.10 
Hollyoaks (s, ep. 133) 18.35 
Stăpânul lumii (s. da) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 307) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
sport, ediție specială 21.00 
Teatru TV: „Henric IV” 23.10 
Jurnalul de noapte 23.25 
Cary Grant

IYR 2
8.25 Pelerinaje (r) 9.00 

Teleenciclopedia (r) 9.50 Un 
cântec pentru fiecare 10.00 
Avocatul poporului (r) 11.00 

^Comorile lumii (do/r) 11.30 

SNCFR va fi reorganizată în 
cinci societăți comerciale. 
CFR Călători va avea un 
capital social de 1.269 de 
miliarde de lei, adică peste 
50 de milioane de acțiuni. 
CFR Marfă va avea un capi
tal social de 1.652 miliarde 
de lei, adică peste 66 de 
milioane de acțiuni. 
Societatea de Infra
structură, cu un capital so
cial de 1.288 de miliarde de 
lei și o valoare a domeniului 
public administrat de 5.500 
de miliarde de lei, va putea 
privatiza în jur de 16.000 
kilometri de cale ferată, 
sistemul de clădiri din 
administrarea fostei regii 
SNCFR, precum și sistemul 
de telecomunicații. So
cietatea de Administrare a 
Excedentului de Active 
Feroviare va avea în 
administrare 1.600 de loco
motive, 70.000 de vagoane 
de marfă, l.800 de vagoane 
de călători, care vor putea 
fi vândute sau închiriate 
acelor operatori care 
îndeplinesc condițiile de 
obținere a licenței și se va 
ocupa de gestionarea și 
tranzacționarea acțiunilor 
pe care le va vinde.

Ș/ oricum nu sunt un ego- 
ist.~De aceea, colecția de 
amintiri adusă din fiecare 
călătorie am depus-o ca 
mărturie și aducere aminte 
pentru cei interesați s-o 
cunoască în coloanele acestui 
ziar pe care-l slujesc cel puțin 
cu devotament de ani buni. 
Am dorit astfel ca interesul și 
curiozitatea pentru realitățile 
întâlnite, contactele avute cu 
universuri inedite să le 
transcriu cu bucurie și 
sinceritate, cu realism și 
luciditate, fără entuziasm 
exagerat sau exclamații 
euforice, lăsându-le cititorilor 
latitudinea să le recompună 
perimetrul geografic, psi
hologic, spiritual. Și totul pare 
simplu, firesc, atunci când te 
îndeamnă ,, Chemarea 
amintirilor".

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 Bogăția prinților 
saudiți (do) 15.10 Limbi 
străine. Germană 15.35 D.a. 
16.00 Dragostea contează (s, 
ep. 16) 16.50 Santa Barbara 
(s, ep. 649) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 
18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! (cs)
19.10 Contemp Art. 
Brâncoveanu și secolul XXI
20.10 Natacha (s, ep. 41) 
21.00 Pentru dvs., doamnă! 
22.00 Efectul razelor gama 
asupra anemonelor (dramă 
SUA 1972)

ANTENA1
7.00 Știri 7.10 Dimineața 

devreme (mag.) 10.00 Știri
10.15 Iluzii (s, ep. mag.) 11.10 
Armistițiul (f/r) 13.00
Constelația Cinema (r) 13.25 
Planeta vie (ep. 75) 14.00 
Știrile amiezii 14.30 Foișorul 
de foc (talkshow) 15.30 Dal
las (s,ep. 91) 16.30 Știri 17.00 
Trei destine (s, ep. 8) 18.00

(Urmare din pag. 1)

în județele Harghita, Covasna, 
Gorj, Dolj și Tulcea. Totodată 
institutul colaborează cu 30 de 
instituții de cercetare din țară 
și cu cinci instituții de 
învățământ superior. De 
asemenea în producerea de 
noi soiuri de cartofi pentru 
sămânță există relații strânse 
de colaborare cu instituții 
specializate din Olanda, Marea 
Britanie, Franța, SUA, Canada, 
Ungaria și din alte țări. De 
notat că în cadrul institutului 
funcționează și Centrul 
național de pregătire a 
cultivatorilor de cartofi, 
beneficiind în acest sens de 
un ajutor în valoare de 1,7 
milioane dolari din partea 
Olandei.

Referindu-se lă situația 
culturii cartofilor pe plan 
mondial, dl Draica a apreciat

SC “Devii” SA 
își reduce 

“motoarele”
(Urmare din pag. 1)

Dacă în 1989 în județ 
existau 87.000 de capete de 
vaci și 'juninci, în prezent 
numărul acestora s-a redus la 
aproape o treime. Această 
"austeritate" a surselor de lapte 
transformă operațiunea de 
colectare și transport într-o 
aventură financiară riscantă. 
‘‘Ca să fie rentabilă, colectarea 
ar trebui’ca din fiecare punct 
unde se adună laptele să 
obținem minim 150 de litri. Ori 
sunt puncte unde cantitățile 
colectate sunt cu mult mai mici. 
Din această cauză am renunțat 
la un mare număr de puncte de 
colectare, lucru care ne 
afectează", ne spune dl Crișan. 
La ora actuală, “Devil” S.A. 
prelucrează cca. 1400 hl de 
lapte lunar, ceea ce reprezintă 
cam jumătate din producția de 
lapte a județului. Datorită 
surplusului colectat pe perioada 
sezonului cald, stocurile de 
telemea, lapte praf și unt ale 
fabricii depășesc un miliard de 
lei. Cum consumul de lactate al 
populației scade continuu, 
perspectivele reabilitării 
activității la "Devii” sunt destul 
de incerte, firma înregistrând 
restanțe de peste două luni la 
plata materiei prime. Pentru 
corectarea nivelului cheltuielilor 
față de veniturile în scădere 
“Devii" va trece în această lună 
la disponibilizarea unui număr 
de 30 de angajați, care vor 
beneficia de prevederile 
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Decepții (s,ep. 36) 19.30 
Tucă Show 21.00 Furnicile 
ucigașe (f. horror SUA 1996) 
23.00 Știri/Sport 23.30 
Anchetă. Realizator Dana 
Deac 0.30 Vedeta în papuci. 
Realizator Florin Con- 
durățeanu

PRO IY
9.10 Suflet de femeie (s/ 

r) 10.00 Tânăr și neliniștit (s/ 
r) 11.00 Gesturi însemnate 
(s, ep. 3) 11.45 Pensacola - 
forța de elită (s/r) 12.30 Fiica 
oceanului (s) 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, ep. 126) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Suflet de 
femeie (s) 18.45 Știrile PRO 
TV 19.20 Chestiunea zilei
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Bella Mafia (dramă SUA 
1997, p. II) 22.15 Știrile PRO 
TV 22.20 Chestiunea zilei
22.30 Nebun după tine (s, ep. 
3) 23.00 Știrile PRO TV/Profit

Cartoful - a doua 
pâine a țării

faptul că Olanda se găsește în 
fruntea clasamentului privind 
producția de cartofi (ca de 
altfel și la cultura tomatelor de 
seră, cât și la creșterea vacilor 
cu lapte). Realizarea unei 
producții medii anuale de circa 
45 tone cartofi la ha permite un 
export anual de circa 800 mii 
tone.

Cu privire la controversata 
idee a mărimii optime a unei 
ferme agricole este de notat că 
aceasta se situează undeva la 
peste 100 ha în Suedia, Canada 
peste 300 ha, iar în SUA peste 
400 ha. Practica a demonstrat 
în cazul Suediei că fermele cu 
suprafețe de 50-100 ha 
lucrează doar pentru asi
gurarea necesarului familiei, 
iar cele cu sub 50 de ha mai au

Cooperative Housing Foundation
(Urmare din pag. 1)

fiind mai ușor de prezentat Primăriei. Scopul acestei întâlniri, după 
afirmațiile dlui Adrian Ciula, este de a construi la Deva un partener 
de discuții, de formare a unui nucleu care să reprezinte interesele 
cetățenilor. Cooperativa Housing Foundation Romania este dispusă 
să acorde sprijin financiar, în vederea realizării diferitelor lucrări de 
reparații la construcțiile de locuințe din Deva. Sistemul de finanțare 
practicat de CHF Romania este asemănător CAR-ului. Condițiile în 
care se acordă împrumut sunt trasate de Guvernul SUA: durata de 
rambursare standard de 12 luni, dobânda de 10 la sută pe an, raportat 
la sold, așa încât să acopere comisioanele bancare, să asigure o 
creștere a fondului de împrumut, rămânând o dobândă efectivă de 
5,5 la sută care să acopere inflația. Rata lunară este fixă, păstrând 
echivalentul în dolari. Pot beneficia de acest împrumut toți cei care 
nu pot plăti cu banii jos, în condițiile în care singura garanție este 
cea morală și semnăturile giranților. CHF lucrează după sistemul de 
creditare cu presiune de grup. Deci, dacă datoria nu a fost achitată, 
întregul grup suferă. Responsabilitatea este, așadar, împărțită între 
cei care beneficiază de împrumut, însă asociația nu este 
răspunzătoare, ci grupul respectiv. Finanțarea este posibilă doar în 
cazul în care locatarii doresc să realizeze lucrări de reparații care 
neefectuate la timp ar duce la degradarea imobilului, atunci când 
locatarii doresc să-și îmbunătățească apartamentul, ca mai apoi să 
îl vândă ia un preț mai ridicat. Nu se acordă împrumuturi pentru 
achiziționarea obiectelor de uz casnic sau mașini. De asemenea, 
cererea de împrumut trebuie însoțită de o pagină specială care să 
cuprindă devizul de lucrări sau un calcul al materialelor și costul 
manoperei, în cazul în care banii sunt folosiți la reparații.

în finalul întâlnirii de sâmbătă s-a ales grupul de inițiativă alcătuit 
din președinții asociațiilor de locatari/proprietari sau administratorii 
acestora care să prezinte cetățenilor scopul acestei întâlniri. Dacă 
aceștia vor dori să coopereze cu CHF, la întâlnirea care va avea loc 
peste două săptămâni se va forma un nucleu care să le reprezinte 
mai ușor interesele.v ---------- z

Importurile de aparatură și echipamente 
militare sunt scutite de TVA

Regia Autonomă Romtehnica, Regia 
Autonomă “Arsenalul Armate"1, aflată sub 
autoritatea MApN și Regia Autonomă de 
Tehnică Militară din subordinea 
Ministerului Industriilor și Comerțului vor 
efectua importuri scutite de la plata TVA 
pentru înzestrarea MApN, STS, SRI, SIE 
și a industriei de apărare.

Acest fapt a fost stabilit de către 
deputați, la adoptarea raportului de 
mediere la legea privind Ordonanța

23.30 Pro și contra cu 
Octavian Paler

ACASĂ
9.30 Guadalupe (s/r)

10.15 Te iubesc (s/r) 10.45 
Din toată inima (s/r) 11.25 Ca 
la mama Acasă (r) 11.30 
Dragoste și putere (s/r) 12.15 
Misterioasa doamnă (s/r) 
13.00 Escrocii (f/r) 15.00 
Guadalupe (s) 16.00 Te 
iubesc (s) 16.30 Din toată 
inima (s) 17.30 Uneori avem 
aripi (s) 18.25 Ca la mama 
Acasă 18.30 Sărmana Maria 
(s); Concurs 19.25 D.a. 20.00 
Dragoste și putere (s, ep. 
178) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s) 21.30 Verdict: 
crimă (s) 22.30 Adio,
domnule Chips (f. SUA ’69)

PRIMA IV
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 Știri 16.15 Pretutindeni 

și alte activități.
Vorbind despre cultura 

cartofilor în județul nostru, 
dl Draica a apreciat că avem 
condiții - așa cum s-a putut 
constata la fața locului la 
Cîrnești pe lotul cultivat de 
către dl ing. Iustin Vasiu - să 
creștem producția medie la 
40-50 tone la ha, ceea ce 
poate asigura și un profit de 
15-40 milioane lei la ha, ceea 
ce nu se întâmplă la nici o 
altă cultură. Pentru a atinge 
asemenea performanțe este 
important ca toți cultivatorii 
de cartofi să cunoască și să 
aplice tehnologiile reco
mandate de către cer
cetătorii institutului de 
profil.

guvernamentală nr. 31/1998.
Produsele și echipamentele impor

tate până la sfârșitul anului 1998 sunt 
incluse într-o serie de anexe ce pot fi 
actualizate prin hotărâre de guvern.

Deputății au mai acceptat un 
amendament al Senatului care prevede 
că echipamentele și aparatura importată 
pentru RATMIL să fie, de asemenea, 
scutite de la plata TVA.

cu tine (s) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.15 1999 
(s, ep. 37) 18.00 Călătorii în 
lumi paralele (s) 19.00 Știri 
19.45 Meșterul casei (s)
20.15 Un alt început (s, ep. 
15) 21.15 Dragoste și glorie 
(dramă SUA 1993) 23.00 
Știri 0.00 Starea de veghe; 
Foc încrucișat (talkshow)

PRO IV - DEVA
06.10-06.30 “No 

comment"(r) 06.30-06.45 
Program Comercial PRO TV 
Deva 6.45-07.00 Știri locale 
(r) 10.45-11.30 Program 
comercial PRO TV Deva 
22.05-22.20 Știri locale

ANTENA l-DEYA
10.00-10.15 Știri (r) 

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

Miercuri,
23 septembrie

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Din punct de vedere 
sentimental sunteți cam 
nemulțumit, dar nu aveți 
dreptate - cereți prea mult de la 
persoana iubită. încercați să fiți 
mai conciliant și lucrurile vor 
evolua bine.
O TAUR 
(21.IV - 21.V)

Dați dovadă de prea multă 
mobilitate psihică și mentală, 
așa încât nu încercați să vă 
convingeți colegii de faptul că 
aveți dreptate. în plan social 
veți avea o realizare. 
O GEMENI 
(22.V ■ 21.VI)

Este foarte posibil ca în plan 
profesional să aveți o realizare. 
De asemenea, ați putea primi o 
sumă de bani care vă va 
permite să vă cumpărați un 
obiect pe care vi-l doriți de mai 
mult timp.
O RAC 
(22.VI - 22.VII)

VI se propune o colaborare 
care vă trezește interesul. 
Calitățile dv. ies în evidență și 
acest lucru vă entuziasmează 
foarte tare. Nu uitați însă de cei 
din jurul dv.
O LEU 
(23.VII - 22.VIII)

La serviciu aveți o mulțime 
de treburi pe care le veți rezolva 
doar cu ajutorul colegilor. 
Energia mentală vă susține și la 
sfârșitul zilei nici nu veți simți 
oboseala.
2 FECIOARĂ 
(23.VIII ■ 21.IX)

Preocupările dv. artistice și 
de divertisment vă ajută să vă 
relaxați. Cu această ocazie 
cunoașteți persoane care vă 
vor da un ajutor substanțial în 
viitorul apropiat.
O BALANȚĂ 
(22.IX ■ 22.X) ’

Se conturează neplăceri în 
familie din cauza unor 
probleme legate de situația de. 
la țară. Relațiile cu șefii 
evoluează bine, așa încât ați 
putea obține o primă sau o 
mărire de salariu...
O SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Preocupările de artă vi s-ar 
potrivi azi. Ați putea avea o 
companie plăcută dacă v-ați 
hotărî să mergeți la un film. 
Dacă vi se propune o excursie, 
nu uitati aparatul de fotografiat. 
O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Sunteți irascibil, fără a vi se 
întâmpla ceva anume. Vă tot 
gândiți la anumite evenimente 
care sunt oricum de domeniul 
trecutului și asta nu face decât 
să înrăutățească starea de 
spirit.
O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

în casa dv. se anunță o 
activitate febrilă: curățenie 
generală, reparații, schimbarea 
mobilierului. Copiii au nevoie de 
ceva mai multă atenție - nu-i 
lăsați de izbeliște.
O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Activitățile comerciale vă 
avantajează în mod deosebit. 
Puteți vinde sau cumpăra ceva; 
prețul va fi extrem .de 
convenabil. Familia vă solicită 
mai multă atenție.
C PEȘTI 
(19.11 ■ 20.1)

Sunteți foarte îndemânatic 
în a face reparații. Ați putea 
chiar să faceți o surpriză 
familiei și să vă ocupați de câte 
oeva prin casă. Spre seară, 
unul dintre părinți vă provoacă 
la o discuție.
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Azi, dublu amical Moldova - România

Oare va fi o experiență
utilă?!

BOX

REZULTATE
MERITORII ALE

CURS AL ARBITRILOR DE FOTBAL
Comisia Municipală de Arbitri 

de Fotbal Deva organizează, în
cepând cu data de 1 octombrie 
1998, curs de arbitri la fotbal. Pot

participa tineri între 16-22 ani. 
înscrieri se fac la Stadion Ce 
tate Deva, camera 22, în zilele de 
marți și joi între orele 18-19.

După jocurile amicale cu Norvegia și Germania și meciul oficial cu 
Liechtenstein, echipa reprezentativă a României, dispută' azi de la ora 20,30 
cel de al patrulea joc sub bagheta selecționerului Victor Pițurcă. De data 
aceasta când naționala pregătește două jocuri oficiale cu Portugalia și 
Ungaria - principalele contracandidate la calificarea din grupa pentru Euro 
2000 - adversara României va fi modesta selecționată a Moldovei. Iar, în plus, 
pentru a se edifica și mai mult asupra potențialului naționalei, selecționerul 
Victor Pițurcă a apelat pentru acest meci la un lot... experimental. Astfel, n-a 
fost convocat nici un jucător care evoluează în străinătate. Iar din cam
pionatul intern nu au fost convocăți neapărat cei mai valoroși jucători. Ci s-a 
apelat la ... "jucători mai puțin încercați" care odată și odată, poate ... poate vor 
deveni din speranțe și promisiuni... valori consacrate. Astfel, Pițurcă a apelat 
la următorul iot de 16 jucători: Lobonț (Rapid) și Lung (U Craiova) - portari; 
Contra, Florea (ambii Diriamo), Carabaș (FC Național), Năstase (FC Argeș), 
Miu și Baciu (ambii Steaua) - fundași; Trică, Luțu (ambii U Craiova), Hâldan 
(Dinamo), Denis Șerban (Steaua), Crivac (FC Argeș) - mijlocași; Mihalcea 
(Dinamo), Mutu (FC Argeș), Roșu (Steaua) - atacanți. După cum se poate 
observa a fost uitat - pentru a câta oară?!1- Jean Barbu. Piteșteanul este 
poate cel mai valoros atacant din campionatul intern, astfel că din acest 
punct de vedere neconvocarea lui este justificată. Dar Barbu este și... lider în 
clasamentul celor "mai puțin încercați" astfel că neconvocarea lui e de 
neînțeles. Trecând peste acest mic paradox, sperăm că în ciuda valorii 
modeste a adversarilor partida cu Moldova să fie... o experiență utilă pentru 
echipa națională.

Tot astăzi, însă de la ora 14, are loc și întâlnirea reprezentativelor de 
tineret. în vederea acestei partide, Tudorel Stoica a apelat la următorul lot de 
jucători: Rădulescu (Petrolul) și Mindileac (Cimentul Fieni) - portari; lordache, 
Chivu, Crăciunescu (toți U Craiova), Lupuț (FC Național), Buta (FC Brașov) - 
fundași; Linear (Steaua), Bundea (Rapid), Coman (FC Național), Rednic 
(Dinamo), FI. Dumitru (Astrș) - mijlocași; Luca (Steaua), Sergiu Radu, Pancu 
(ambii Rapid), Caramarin (FC Național) - atacanți.

Ciprian MARiNUȚ

TINERILOR PUGILIȘTI 
HUNEDORENI

După o selecție ta Hunedoara

Constituirea selecționatelor hunedorene de
9

Juniori
Spre binele fotbalului hune- 

dorean, Conducerea Asociației 
județene de fotbal, Comisia jude
țeană pentru copii și juniori de la 
A.j.F, președinte Mircea pă- 
trașcu, manifestă multă preo
cupare pentru mai buna selec
ționare și pregătire a viitorilor 
fotbaliști. în urmă cu puțin timp, 
Comisia județeană de specia
litate a stabilit un program de 
desfășurare, la Hunedoara, a 
selecției copiilor născtiți în anii 
1983 și 1984, informând din timp 
toate secțiile de fotbal din cadrul 
asociațiilor sportive și condu
cerile cluburilor pentru a-i trimite 
la selecție pe cei considerați cu 
calități pentru a face parte din 
cele 2 selecționate.

Drept urmare, în perioada 7- 
12 septembrie, pe terenurile de 
fotbal ale FC Corvinul, în pre- 

<- ■ —---------------------

zența antrenorilor veniți cu ti
nerii fotbaliști s-au desfășurat 
meciurile între cele 6 echipe ce 
s-au format dintre copiii pre- 
zenți, care au jucat între ele. 
După aceste întâlniri, antrenorii 
care au venit cu copiii de la clu
burile din județ și-au spus păre
rea despre selecționarea fie
cărui jucător în parte, lată câțiva 
dintre antrenorii prezenți la 
această selecție: Mircea Pă- 
trașcu, Ion Bucur, GaVril Rus 
(Corvinul Hd.), Gogu Tonca, 
Aurel Buză (Jiul Petroșani), Mirel 
Biriș, Dan Ardeleanu (Vega 
Deva), Gh. lordache, Valentin 
Verdeș (Aurul Brad), Remus 
Popa (Fotbal Start Deva), prof. 
Ștefan Deoancă (Grupul școlar 
Hunedoara).

lată componența celor două 
selecționate:

De curând, la Tg. Mu
reș, s-a desfășurat finala 
Campionatului Național 
de copii la box, care s-a 
bucurat de o bună orga
nizare. Cei mai mici bo
xeri din Hunedoara au 
avut o comportare remar
cabilă, arătând încă o da
tă că .în județ avem talen
te pentru acest sport al 
celor curajoși și hotărâți. 
Există posibilitatea ca 
acești copii talentați, da
că sunt îndrumați și aju
tați să se pregătească, să 
evolueze bine și în con
tinuare existând premisa 
că vor readuce boxul hu- 
nedorean pe. drumul ma
rilor performanțe.

lată care au fost rezul
tatele și comportarea tine
rilor boxeri hunedoreni:

Lotul născuților 1983
Antrenori: loan Bucur (Corvinul) și Aurel Buză (Jiul): Sorin 

Petcu, Victor Cojocari, Marius Clemeniuc, Alexandru Pojar, 
Ștefan Repede, Adrian Tomesc, Paul Vida, Cosmin Rus, 
Cosmin Coricovac, Cătălin Oprea (FC Corvinul Hunedoara), 
Liviu Tărineanu, Cristian Tene, Daniel David, Mihai Nandra, 
lonuț Bucuroaie, Constantin Irimia, Călin Dragoș, Adrian 
Grecu (Jiul Petroșani), Cătălin Stanciu (Fotbal Start Deva), 
Florin Popa (Vega Deva).

Lotul născuților 1984
Antrenori: Gh. lordache (Aurul Brad) și Dan Ardelean 

(Vega Deva): Gheorghe Bone, Bogdan lacob, Gabriel Voica, 
Pavel Bolovan, Cristian Pester, Andrei Ciunt, Florin Strîmbei 
(FC Corvinul Hunedoara), Cristian Amalinei, Paul Cazan, 
Cosmin Mihăilă, Călin Oltean, Ovidiu Artan (Tehno-Sporting 
Simeria), Marius Vasiu, Emil Vîrtan, Emil Stamatin (Fotbal 
Start Deva), Bogdan Golgoț, Cezar Dana (ASA Aurul Brad), 
Cătălin Roșu (Minerul Certej), Andrei Rizea (Jiul Petroșani).

Aceste două selecționate vor participa la viitoarele turnee 
interjudețene.

Sabin CERBU

Locul I - ctg. 32 kg - 
Andrei Cozariuc, al ll-lea
- ctg. 35 kg. - Florin 
Poczo (ambii Construc
torul Hunedoara), al ll-lea
- ctg. 38 kg. - Paul Vața 
(Siderurgica Hd.), al III- 
lea - ctg. 45 kg. - Iulian 
Dona (Constructorul Hd.), 
al lll-lea - ctg. 40 kg. - 
Răzvan Ferariu - Siderur
gica Hd.

Un merit deosebit îl 
au și antrenorii care îi 
pregătesc pe acești spor
tivi, respectiv Cezar Cor- 
duneanu și Ștefan Bîrlean
- Siderurgica Hunedoara, 
llie Captari și Aurel Da
mian - Constructorul 
Hunedoara.

Inspector D.j.T.S.,
Prof. Mircea SÎRBU

J)

în ciuda ploii, sportivitate și spectacol

Victoria Dobra - Santos Boz
5-2 f2-U

Victoria Dobra, lidera de mo
ment a actualei ediții a Campio
natului județean de fotbal, a pri
mit duminică pe teren propriu 
replica campioanei de anul trecut 
Santoș Boz. în ciuda ploii care a 
căzut pe tot parcursul partidei 
am asistat la un joc frumos, des
fășurat într-un deplin spirit de 
fair-play, jucătorii evitând intrările 
dure prin alunecare pentru a nu 
se accidenta. Spectacolul, la ca
re au asistat destui spectatori, a 
fost întregit și de marcarea mul
tor goluri, trei dintre ele fiind și 
foarte spectaculoase.

începutul partidei a aparținut 
oaspeților care au avut două 
bune ocazii prin Iliescu (min.7) și 
Cornean (min.8). Apoi, în minutul 
15, la o fază care nu anunța 
nimic, gazdele au reușit deschi
derea scorului. Hosu a pasat în 
adâncime, fundașii centrali ai 
oaspeților au luftat iar Stancu a 
profitat și a șutat puternic din 
careu: 1-0. în continuare partida 
a curs sub semnul echilibrului 
jocul desfășurându-se pe con
tre mai mult la mijlocul terenului. 
Ultimele cinci minute ale reprizei 
au fost însă incendiare. întâi, în 
minutul 42, la un contraatac tă
ios, Stănculescu a depășit în 
viteză doi fundași, a driblat por
tarul iar apoi a trimis în poarta 
goală reușind egalarea: 1-1. 
După doar două minute, la o lovi
tură liberă din lateral stânga 
executată de Sava, S. Meroniuc 
a reluat cu capul la- colțul scurt 
stabilind scorul la pauză: 2-1.

După 10 minute din repriza 
•secundă echilibrul partidei s-a 
rupt. Sava, mijlocașul la închidere 
al oaspeților, a comis un henț ab
solut inoportun la mijlocul terenului 
și primind al doilea cartonaș gal
ben a fost eliminat. în doar 10 
oameni Santos nu a mai făcut 
față asediului gazdelor astfel că 
scorul a luat proporții. în minutul 57 
Sava a trimis înalt în careu, Bum- 
baru a prelungit cu capul până la 
Sas care a șutat plasat și 3-1. în 
minutul 62 Popa, aflat la prima 

atingere a mingii, a trimis o diago
nală precisă pentru Costa (și el 
proaspăt intrat) iar acesta singur 
în careu nu a iertat și 4-1. Trei 
minute mai târziu, Stancu, cel mai 
bun jucător al gazdelor, a luat o 
acțiune pe cont propriu și după o 
cursă de 35-40 metri a înscris în 
stânga portarului 5-1. Cu două 
minute înainte de final Stăncu
lescu a prins o torpilă superbă de 
la 35 metri direct în vinciul porții lui 
Andrășesc și a stabilit scorul fi
nal la 5-2.

Partida a fost bine condusă 
de o brigadă de arbitri din Deva 
formată din Marin Ormenișan la 
centru și V. lacob și E. Ambruș 
asistenți.

în legătură cu această par
tidă mai trebuie consemnat și un 
alt aspect interesant. în vreme 
ce Santos Boz se bucură de tot 
sprijinul Primăriei Ideale, echipa 
din Dobra a fost "uitată" de Pri
măria din Dobra care nu mai 
acordă nici un fel de sprijin. 
Astfel, Victoria Dobra mai există 
și încă pe primul loc al clasa
mentului doar datorită implicării 
unor oameni de suflet din Deva - 
Constantin Bumbaru, Florin Cuș, 
Lucian Sârbu și Roman Buble 
care cu ajutorul unor sponsori 
generoși - S.C. Adonis SRL, S.C 
Romcargo-Line, S.Ci Supermar
ket și S.C. Bistro Cristal - asi
gură cheltuielile de deplasare și 
masă, echipamentul jucătorilor și 
baremul arbitrilor. Dacă acestora 
li s-ar alătura și Primăria Dobra, 
Victoria s-ar putea implica și mai 
mult în lupta pentru unul din pri
mele locuri ale clasamentului.

Victoria Dobra: Andră
șesc - Zoica (60 Boliac), Hosu 
(61 Popa), Sterie, Sava - S 
Meroniuc, Cuș, Bumbaru, Cos 
tea (52 Costa) - Stancu, Sas 
(68 M. Meroniuc).

Santos Boz: Adam - Lupu 
(78 Lazăr), Ungur, Popa, Sava - 
Iliescu, Bulai, Grosu (7-8 Po
gan), Cornean - Stănculescu, 
Cizmaș (46 Mărginean).

Ciprian MARiNUȚ

Handbal masculin, divizia B
Siderurgica Hd - Constr. Oradea 

28-22 (10-8)
Cine nu a asistat sâmbătă dimineață la această 

partidă și citește acum în această cronică despre 
cele 21 de eliminări de două minute și cele două 
cartonașe roșii dictate la întâlnirea de la Hunedoara, 
va fi îndreptățit să spună "Doamne, dar acolo a fost 
măcel!" Nici vorbă, acolo a fost o brigadă de arbitri 
care nu-și cunosc menirea într-un joc sportiv. Care 
nu știu că ei sunt puși acolo pentru a asigura o 
dispută corectă în teren, nu pentru a fi vedetele 
principale. Cei doi au tocat nervii tuturor jucătorilor 
repetând de 3-4 ori lovituri banale de la 9 metri, 
oprind aiurea contraatacuri, făcând ca cele două 
teamuri să poată rareori alinia toți jucătorii pe 
semicerc, într-un cuvânt stricând complet jocul.

Disputa s-a anunțat din start foarte echilibrată, 
punctul forte fiind de ambele părți apărarea. Ex- 
ceptând minutul 9 când gazdele aveau avantaj de 
două goluri (3-1) în rest s-a mers cap la cap. Timp 
de 25 de minute, hunfeddrenii au primit doar trei 
goluri din acțiune, ei controlând jocul și permițându- 
și uneori să facă și spectacol. Am reținut în spe
cial golul opt care a fost înscris după o "aeriană" 
deasupra semîcercului între Rotar și Rusu. Dife
rența cu care elevii lui C-tin Logofătu au intrat la 
vestiare ne dădea speranța unei victorii în fața 
uneia dintre cele mai puternice echipe ale seriei.

A doua parte a jocului a fost și mai spectacu
loasă. Siderurgica a ajuns la trei goluri avans (15-12 în 
minutul 40) și părea că învingătorul nu mai poate fi 
pus la îndoială. La chiar jumătatea reprizei, timp de 

două-trei minute, am asistat la jun handbal de foc, cu 
contraatacuri succesive, eliminări (la un moment dat 
pe semicerc se juca patru la patru!) și - mai ales că 
scorul era egal , 16-16, se părea că vor fi minutele 
hotărâtoare. Situația e rezolvată de Rotar, care înscrie 
o dublă pentru gazde și jocul se liniștește.

Când mai erau doar 5 minute până la final, gaz
dele aveau 21-19, dar din păcate - ignorând ceea ce 
le striga antrenorul de pe margine - se pripesc în 
atac ratând inexplicabil și trezindu-se conduse cu 22- 
21, contrar întregii desfășurări a partidei. Tot "bă
trânul" Rotar, decanul de vârstă al Siderurgicii, își 
face datoria și smulge un egal în ultimele secunde. 
Trebuie remarcat aportul lui Drăgoiu, portarul de 
rezervă al gazdelor. Acesta a intrat în minutul 42 I 
obligat de accidentarea celuilalt portar și a apărat 
extraordinar în câteva situații de-a dreptul imposibile.

Privind echipa Siderurgica, ne întrebăm cât 
timp va’mai merge ea în aceeași formulă destul de 
îmbătrânită. Ne întrebăm unde sunt tinerii promovați 
în această vară de la echipa de juniori, handbaliști 
valoroși, care ar putea aduce un suflu proaspăt și 
- fiind la începutul carierei - ar fi poate măi disci
plinați. Pentru că, dacă echipa nu va fi întinerită, 
Siderurgica va rămâne în continuare o echipă de 
pluton în divizia secundă. Și nimeni de la club nu 
vrea acest lucru, nu?

Pentru Siderurgica au înscris: Rotar 9, Rusu, Rada 
și Aciobănitei, câte 2 și Molnar și Crainic, câte un gol.

Alin BONTA

Ci DIVIZIA J JUNIORI
(Ț

Rezultatele etapei a Vl-a din 20 septem-
brie:
Metalul Crișcior - Parângul Lonea 0-6;
Min. Aninoasa - FC Dacia Orăștie 4-1;
Min. Bărbăteni - Min. Teliuc 6-3;
CIF Aliman Brad - FC Paroșeni-Vulcan 0-5;
Victoria 90 Călan - CFR Marmosim Simeria- 1-1.

1. PAROȘENI-VULCAN 5 5
2. M. BĂRBĂTENI 6 4
3. CFR MARMOSIM SIM 5 3
4. DACIA ORĂȘTIE 4 3
5. PARÂNGUL L. 5 3
6. CONSTR. HUNED. 4 2
7. VICT. CĂLAN 5 2
8. MIN. TELIUC 5 2
9. MIN. ANINOASA 6 2
10. MIN. GHELARI 4 1
11. CIFALIMAN 5 0
12. MET. CRIȘCIOR 6 0

0 0 31-2 15
1 1 19-10 13
1 1 33-6 9
0 1 22-7 9
0 2 25-7 9
2 0 11-3 8
2 1 14-5 7
0 3 11-18 6
0 4 10-25 6
0 3 25-21 3
0 5 1-45 0
0 6 2-55 0

Etapa a Vil-a din 27 septembrie:
Minerul Ghelari - Min. Aninoasa; 
FC Dacia Orăștie - Min. Bărbăteni;
Minerul Teliuc - CIF Aliman Brad;
FC Paroșeni-Vulcan - Victoria Călan;
CFR Marmosim Simeria - Constr. Hunedoara. 
Metalul Crișcior și Parângul Lonea stau.

CAMPIONATUL
JUDEȚEAN DE

FOTBAL
Rezultatele etapei a IV-a din 20.09.1998

Retezatul Hațeg - Fotbal Start Deva 5-2;
Energia Deva - Casino Ilia 1-0;
Victoria Dobra - Santos Boz 5-2;
Poiana Rusca Ghelari - Avântul Zdrapți 3-0; 
Gloria Proinstal Geoagiu - Unirea Vețel 4-2. ,

CLASAMENTUL
1. VICTORIA DOBRA 4 3 0 1 12-6 9
2. GL. GEOAGIU 4 3 0 1 12-7 9
3. ENERGIA DEVA 4 3 0 1 6-3 9
4. POIANA GHELARI 4 3 0 1 9-7 9
5. RETEZATUL HAȚEG 4 2 0 2 10-8 6
6. UNIREA VEȚEL 4 2 0 2 9-9 6
7. FOTBAL START 4 1 1 2 8-11 4
8. SANTOS BOZ 4 1 0 3 6-13 3
9. CASINO ILIA 4 1 0 3 5-7 3
10. AVÂNTUL ZDRAPȚI4 0 1 3 5-11 1

Etapa viitoare din 27 septembrie:
Unirea Vețel - Retezatul Hațeg;
Avântul Zdrapți - Gloria Proinstal Geoagiu;
Santos Boz - Poiana Rusca Ghelari;
Casino Ilia - Victoria Dobra;
Fotbal Start Deva - Energia Deva.
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"Condor" Devo își betoneozo drumul 
spre economici de pioțd (I)

Despre Trustul de Construcții Hunedoara - Deva, care a înălțat 
sute de blocuri cu zeci de miî de apartamente în îrțtreg județul, 
numeroase și importante obiective social-culturale, și nu numai, 
ziarul nostru a scris constant și consistent. Acum, SC “Condor” SA 
Deva - cum se numește marea unitate județeană de construcții - se 
află înscrisă și ea pe drumul.spre economia de piață, pe care și-l 
pregătește cu minuțiozitate și responsabilitate.

Dintr-o recentă discuție cu dl ing. Constantin loan, președintele 
consiliului de administrație și în același timp directorul general al SC 
“Condor" SA Deva, am desprins elemente importante privind 
prezentul șl perspectiva unității. Am grupat aceste elemente în două 
capitole, pentru a le putea consemna la întreaga lor dimensiune și 
pentru a nu-l expune pe cititor la un efort prea mare de lectură și 
reflecții. Pe primul l-am intitulat “Nevoia de reorganizare” și îl vom 
reda în pagina de față, iar cel de al doilea se va numi “Prin 
privatizare spre eficiență și dezvoltare” și va fi publicat în 
următoarea pagină “Reformă - Restructurare" a ziarului nostru, de 
miercuri, 30 septembrie a.c.

Nevoia de reorganizare
în adunarea generală a 

acționarilor de la SC' “Condor" 
SA Deva, din luna iulie a 
acestui an, s-a decis renun
țarea la conducerea societății 
de către o echipă managerială 
și trecerea la soluția gestionării 
ei de către un consiliu de 
administrație -structură mai 
elastică și mai eficientă vizând 
procesul privatizării, în care 
societatea se află înscrisă de 
mai mulți ani. Ca urmare, a fost 
ales un consiliu de 
administrație constituit din trei 
membri. Aceștia sunt: ing. 
Constantin loan - președinte 
(fost inginer șef la SUT Deva), 
ing. Eugen Schwartz, director 
general al Agenției Naționale a 
Resurselor Minerale și ing. 
Cristian Șerban, angajat al 
societății “Condor".

Echipa executivă de 
îs

conducere a societății îi are în 
componență pe următorii: ing. 
Constantin loan - director 
general, ing. Mircea Chirilă - 
director de producție și 
construcții - montaj, ing. loan 
Galea - director de producție 
industrială și prestări de servicii 
(fost și actual director al SUT), 
ec.. Valeriu Roman - director 
economic.

Au fost desființate cele trei 
filiale de construcții și s-au 
constituit două subunități mari: 
Antrepriza de producție și 
construcții - motaj și Antrepriza 
de producție industrială și 
prestări de servicii, conduse de 
directorii sus-menționați. Mai 
ființează patru compartimente 
așa-zis funcționale, aflate în 
subordinea directorului general, 
respectiv: controlul calității; 
protecția muncii, prevenirea și

La ST Hunedoara FPS
Note de preț, licitații, 

contracte de 
vânzare-cumpărare

întrucât pe multe cabale se. 
critică ritmul lent al privatizării în 
România, am rugat-o pe dna 
Rozalia Secașiu, referent de 
specialitate la Sucursala 
Teritorială Hunedoara FPS, să ne 
spună care-i bilanțul unității din 
județul nostru de la începutul

- Vorbind sintetic, în programul 
pe 1998 avem aprobate 46 de 
note de preț pentru societățile 
scoase la privatizare și am realizat 
48 de note, deci cu două în plus, 
ne-a spus dna Rozalia Secașiu. 
Este vorba numai de societățile 
comerciale mici, la care FPS 
deține până la 70 la sută din 
capitalul social și care au un 
efectiv de până la 300 de 
persoane. Din cele 48 de note de 
preț din portofoliul județului nostru 
am organizat licitații pentru 27 de 
unități, din care au fost adjudecate 
16. Pentru celelalte 11, fie nu au 
existat participanți, fie nu au fost 
acceptate sumele stabilite.

- Câte contracte de vânzare- 
cumpărare au fost încheiate?

- Am încheiat 11 contracte, iar 
cinci se află în curs de perfectare, 
în 5-15 zile de la data organizării 
și adjudecării licitației.

- Dar licitațiile pentru 
celelalte 21 de societăți când se 
vor organiza, mai ales că de 
acum vor da buzna spre dvs.. 
pentru privatizare, si societățile 
mijlocii, nu doar cele mici?

- Acum se lucrează intens la 
dosarele de prezentare, 
activitate ce ia mult timp, mai 
ales că unele societăți au o 
serie de neclarități în 
documentele acționariatului. 
Numai cu dosarele de 
prezentare complete putem 
anunța în presă datele licitațiilor 
și apoi, potrivit prevederilor 
legale, trecem la organizarea 
lor

- Ati avut contestații în urma 
licitațiilor organizate?

- Doar două, în această 
lună, însă noi suntem ferm 
convinși că adjudecarea s-a 
făcut în temei legal, cu 
respectarea întocmai a criteriilor 
prevăzute. De altfel, comisia 
centrală de rezolvare a 
contestațiilor va decide în care 
parte a balanței s-a situat 
adevărul. Dacă noi am greșit 
vom da socoteală. însă nu ne 
putem permite să greșim ori, și, 
mai grav, să încălcăm legea.

stingerea incendiilor și protecția 
mediului; dezvoltare - investiții; 
financiar -contabil.

De ce a fost nevoie de o 
asemenea reorganizare struc
turală a societății? Ne-a 
explicat cu argumente dl 
director.general Constantin 
loan:

- Nu neapărat din nevoia de 
schimbare de dragul schimbării. 
Nici din motive invocate sau 
indicate de cineva. S-a adoptat 
această formulă de'organizare 
din necesitatea stringentă de a 
imprima întregii noastre 
activități mai multă eficiență, de 
a pregăti mai repede și mai bine 
drumul > spre privatizarea 
societății - proces logic și 
necesar în această concurență 
tot mai pronunțată și mai durș a 
economiei de piață. Vorbind 
generic, aș spune că am 
personalizat răspunderea. 
'Fiecare angajat, de sus până 
jos și de jos până sus, are 
atfibuții precise, pentru 
înfăptuirea cărora trebuie să 
gândească, să acționeze, să 
dea socoteală. Și se pare că 
toți au înțeles această 
necesitate. Se simte în muncă, 
se deslușește în bilanțuri, în 
cifrele contabile. Profitul a 
început să crească, însă ne 
este dijmuit de impozite și taxe, 
de dobânzile la credite, de 
tarele blocajului financiar.

în această primă etapă de 
reorganizare, a societății nu s- 
au operat disponibilizări de 
personal, deși efectivul de 964 
de angajați ar putea suferi o 
reducere, raportat la volumul 
activității. Conducerea societății

este însă prudentă din acest 
punct de vedere. Trustul a 
avut meseriași de mare 
clasă. Mulți dintre ei au 
plecat. De cei rămași trebuie 
avut grijă. Iar cea mai mare 
grijă este salarizarea. Din 
păcate, “Condor” Deva 
înregistrează volume foarte 
mari de creanțe la diverși 
beneficiari, îndeosebi 
instituții bugetare, care nu 
au capacitatea de a-și 
achita la timp lucrările 
efectuate: “Cu toate
acestea, sublinia dl 
Constantin loant reușim să 
plătim salariile la timp și 
integral, fără a lua credite de 
la bănci pentru aceasta, 
însă neîncasarea datoriilor 
de la beneficiari ne pune în 
imposibilitatea de a ne 
onora, la rândul nostru, 
obligațiile față d$ unii 
furnizori de materiale și 
către stat, acumulându-se 
penalități, cheltuieli în plus, 
diminuări ale profitului. Dacă 
aceste chestiuni nu depind 
hotărâtor de noi, ne gândim 
la o serie de măsuri prin 
care să diminuăm pierderile, 
cheltuielile neecono- 
micoase, să conferim 
activității, în toate verigile 
sale, mai multă eficiență, 
încât PAS-ul să facă pasul 
spre privatizare cu 
certitudinea că va fi mai bine 
pentru fiecare dintre noi.

Vom reflecta în capitolul 
al doilea al materialului 
nostru câteva din aceste 
măsuri și preocupări de la 
SC “Condor" SA Deva.

împrumut de la BM 
pentru restructurarea 

mineritului
Banca Mondială a realizat o evaluare a efectelor sociale ale 

restructurării industriei miniere din România. Potrivit studiului, 
reforma în acest sector a fost făcută cu întârziere, iar rezultatele ei 
se situează sub așteptări. Mulți mineri regretă că au trecut de 
bunăvoie în șomaj și declară că sunt nemulțumiți de plățile 
compensatorii.

Drept urmare, Banca Mondială a decis să acorde României un 
împrumut destinat finanțării programului de restructurare a industriei 
miniere, în special a măsurilor de închidere a minelor nerentabile și 
de atenuare a efectelor sociale produse de această acțiune. 
Obiectivul programului îl constituie crearea unui mediu favorabil atât 
pentru dezvoltarea economică a zonelor miniere, cât și pentru 
crearea de condiții sociale corespunzătoare locuitorilor de aici.

împrumutul dat de Banca Mondială va fi dirijat spre finanțarea 
închiderii și conservării unităților miniere, precum și a programelor 
de atragere a investițiilor și de refacere a mediului înconjurător în 
bazinele miniere. în privința măsurilor sociale, acestea se vor derula 
prin intermediul Agenției Naționale pentru Dezvoltarea și 
Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere, în 
principal prin proiecte de reconversie profesională și de creare a unor 
noi locuri de muncă destinate foștilor mineri.

Pentru materializarea acestui program, șeful proiectului Băncii 
Mondiale pentru restructurare minieră a spus că Guvernul României 
trebuie să respecte două condiții: să dispună de o strategie concretă 
de dezvoltare a zonelor miniere și să înființeze o instituție care să 
coordoneze închiderea și conservarea unităților miniere nerentabile. 
Nu sunt condiții impuse doar României, ci și altor țări care 
beneficiază de proiecte similare, a mai spus reprezentantul Băncii 
Mondiale.

Aceste condiții trebuie asigurate cât mai curând, pentru 
demararea programului susținut de Banca Mondială, mai ales că 
mineritul românesc, aflat într-un pronunțat proces de restructurare 
și reorganizare, traversează o etapă extrem de grea, acumulând 

^continuu datorii la diverși furnizori și la stat, imposibil de achitat.

PRIVATIZARE LA REGIA 
NAȚIONALĂ A PĂDURILOR

Consiliul de administrație al Regiei Naționale a Pădurilor a hotărât 
privatizarea unor unități cu activități conexe sectorului silvic. Este vorba 
de ateliere de împletituri, centre de prelucrare a lemnului și a fructelor 
de pădure, răchitării, păstrăvării, fazanerii.

Scopul acțiunii este eliminarea activităților nerentabile și menținerea 
în structura RNP numai a celor necesare bunei gospodăriri a pădurilor.

Prin privatizarea acestor unități vor fi disponibilizate. 2500 de 
persoane, însă specialiștii silvici vor fi atrași în sector prin reorganizarea 
unităților silvice din teritoriu sau vor fi angajați în unele societăți 
comerciale rezultate în urma privatizării.

r.---------------------------------------- --- -........- -........ .... —... -........  -.......—........... - - '

Ăsta da sprijin 
pentru IMM-uri!
Atâta monedă se bate de 

câțiva ani încoace pe con
tribuția substanțială a între
prinderilor mici și mijlocii ■ 
abreviat IMM - ia produsul 
Intern brut, la alimentarea 
bugetului de stat și chiar la 
exporturi încât orice știre de 
presă, orice informație cum că 
statul participă la sprijinirea 
lor pentru dezvoltare umple de 
speranțe Inimile celor ce 
patronează sau administrează 
asemenea întreprinderi. Spe
ranță zadarnică. De ani de zile 
acestora le-au fost rezervate 
doar relele tranziției, așa că 
sute dacă nu chiar mii dintre 
ele au tras obloanele sau au 
fost trecute în conservare în 
speranța unor zile mai bune.

Recent, Ministerul Priva-' 
tlzărli a propus o serie de 
facilități fiscale șl vamale 
pentru investitorii dlrecți care 
Investesc în economie de la 5 
milioane de dolari în sus. 
Lăudabilă Inițiativa și chiar 
benefică pentru ‘‘micul” 
investitor. Cât de mic este 
acela care ar urma să bene
ficieze de asemenea facilități? 
Pragul de investiție la care se 
referă inițiativa legislativă se 
întinde de la 5 la 50 de milioane 
de dolari și peste.

Să luăm în calcul limita 
minimă de 5 milioane de dolari. 
Câți întreprinzători din cei 
cuprinși în noțiunea de IMM pot 
investi 5 milioane de dolari, 
adică apreciind dolarul la 9000 
de lei, nu mal puțin de 
aproximativ 45 de miliarde de 
lei? Să fim serioși. Dacă putem 
fi. Descentralizând competen
țele de privatizare, FPS a 
împuternicit eșaloanele sale

teritoriale să privatizeze 
societățile comerciale din 
categoria celor mici și 
mijlocii, posedând un 
patrimoniu de până la 18 
miliarde de lei. Se numără cu 
miile agenții economici care 
se înscriu pe această scală. 
Se numără cu zecile de mii 
cel care reprezintă deja 
capitalul privat încă de la 
constituire. Cu ce a venit în 
sprijinul acestora Guvernul 
României? Cu dări tot mal 
mari. Dacă unul dintre acești 
agenți economici are nevoie 
de un utilaj sau de o tehno
logie de import trebuie să-și 
riște în afacere întreg 
patrimoniul plus casa, 
soacra și nevasta.

Șl iată că de la masa 
avantajelor pe care le 
propune Ministerul Priva
tizării toți aceștia au fost 
excluși. Se lamentează pe 
toate tonurile politicienii șl 
guvernanții României că țara 
nu are încă o clasă mijlocie 
care trebuie să constituie 
osatura economică solidă a 
economiei românești. Nici nu 
vom avea curând, căci clasa 
mijlocie nu se constituie din 
inalțli demnitari și 
funcționari de stat, nici din 
clientela politică instalată pe 
salarii de zeci de milioane în 
fruntea societăților econo
mice și a regiilor cu capital 
de stat, ci din zecile de mii de 
întreprinzători mici și mijlocii 
cu capital șl patrimoniu mic, 
dar bogați in Inițiativă și 
dăruire. Pentru ei nimeni n-a 
făcut încă nimic decât decla
rații de bune Intenții.

' DEFICIT fîL BALANȚEI | 
! COMERCIALE | 
I în cuvântul rostit ia reuniunea prim-miniștrilor din statele membre I 

| CEFTA, ținută cu puțin timp în urmă la Praga, în Cehia, premierul |
■ Radu Vasile a subliniat că în relațiile României cu Ungaria, Cehia și ■ 
I Slovacia se înregistrează un deficit comercial. Acesta este mai mare I 
| în domeniul comerțului cu produse agricole, ca urmare a diferențelor |
■ dintre țările CEFTA în privința gradului de utilizare a instrumentelor de ■
' subvenționare a agriculturii. *
| Primul ministru Radu Vasile a mai afirmat că activitatea de comerț |
■ exterior a României a fost conectată la evoluțiile de pe plan mondial, i 
! având, până în 1997, o evoluție ascendentă, de până la 20 de ! 
I miliarde de dolari. în 1997, exporturile au fost mai mari decât I 
I importurile, însă în semestrul I din 1998, raportul s-a inversat, ceea I 
j^ce a dus la creșterea deficitului balanței comerciale.

Pagină realizată de 
Dumitru GHEONEA, Adrian SĂLĂGEAN, ion CiOCLE'

După ratarea a două oportunități de privatizare Za ,,Sarmismob” Deva
F.P.S. ar vinde acum tot pachetul de acțiuni, dar nu mai are cui
Actuala ofertare la privatizare a 

SC ,,Sarmismob" SA Deva este a treia 
încercare de a trecg proprietatea 
acestei întreprinderi din portofoliul 
statului în cel al capitalului privat. 
Repartiția acționariatului la 
„Sarmismob" este următoarea: FPS, 
85,6 procente, SIF- 10,8 procente, 
PPM- 3.5 procente. Cu un an în urma 
a existat interes din partea unui 
investitor francez care și-a declarat 
intenția fermă de a cumpăra pachetul 
de control al fabricii. Nu s-a putut 
atunci, FPS scoțând la privatizare doar 

40 la sută din acțiunile sale. Acum, 
,,Sarmismob" este propusă la 
privatizare prin negociere directă 
pentru tot pachetul de acțiuni. 
Portofoliul fondului reprezintă 142.527 
de acțiuni, prețul de pornire a 
negocierii Fiind de 94,6 lei per acțiune 
la intern și 11,6 USD per acțiune la 
extern.
■_ Directorul tehnic al fabricii, dl ing. 

Mihai Vințan, este de părere că 
ocaziile ratate se răzbună?1'' Dacă în 
decembrie anul trecut FPS ar fi scos 
la privatizare minim pachetul de 

acțiuni majoritar, de 51 la sută al 
„Sarmismob", unitatea ar fi fost acum 
privatizată”, ne spune interlocutorul. 
Din punct de vedere al dotărilor, fabrica 
de mobilă din Deva se situează 
undeva la medie la categoria sa. 
"Utilajele pe care le avem ne permit 
execuția oricărui tip de reper din 
industria lemnului. Avem în dotare 
mașini de prelucrat din generații mai 
vechi, dar sunt și dotări mai moderne 
din import. Pentru a putea pune în 
operă lemnul brut și a .nu fi nevoiți să 
aprovizionăm cherestea, ar fi extrem 

de util să dispunem și de un gater 
specializat, capabil să debiteze câte 5 
mc de buștean. Am putea obține 
astfel prefabricate la dimensiuni 
optime pentru produsele noastre 
finite, economia de material fiind mult 
mai mare, întrucât pierderea de 
material la prelucrarea cherestelei 
STAS poate ajunge la 60 la sută. Un 
astfel de utilaj ne-ar permite, din 
punct de vedere economic, o 
încadrare mult mai bună în costuri”, 
precizează dl Vințan.

în prezent "Sarmismob” produce 

la doar 10 la sută din capacitate, 
întreaga producție, reprezentând 
dormitoare, sufragerii și mic mobilier, 
este exportată în Franța. Volumul redus 
al activității nu reușește să acopere 
cheltuielile de producție, datoriile firmei 
îngroșându-se de la o etapă la alta. "Ne 
costa extrem de mult centrala termică, 
energia electrică, uscătoarele, care fie 
că usucă un singur lemn sau o mie 
consumă la fel. Pe lângă aceste lucruri 
să nu uităm că s-a mărit costul forței de 
muncă, precum și cel al materiei 
prime", ne spune interlocutorul. La 
finele lui 1997, „Sarmismob" înregistra 
o pierdere de 2,2 miliarde de lei, până 
la această dată ea crescând la cca. 3 
miliarde de lei. Dl Vințan rămâne 

optimist în ceea ce privește 
atractivitatea întreprinderii. S-a 
apreciat că o investiție de maximum 
două milioane de dolari, care în 
lumea afacerilor internaționale 
reprezintă fparte puțin, ar putea 
transforma „Sarmismob" într-o 
fabrică modernă și de mare 
productivitate. Aportul de capital ar 
permite de asemenea amorsarea 
unor legături de afaceri și cu piața 
internă, lipsa de mijloace bănești, în 
condițiile în care practica de afaceri 
nu înclină spre plata de avansuri la 
prezentarea comenzii, cenzurând 
practic total posibilitatea lărgirii 
activității.
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ALE ÎNCEPUTULUI ANULUI 
SUOLAll

♦

Ca ăă-i "prindă" în obiectiv 
pe toți, fotoreporterul nostru a 
rugat bobocii din băncile de la 
geam să treacă pe interval. 
Aparatul a declanșat și elevii și- 
au reluat locurile în băncile pe 
care și le-au ales la intrare, 
după bunul lor plac, bănci pe 
care-i așteptau manualele și 
câte un buchețel cu flori de 
câmp. Acum e- 
rau preocupați 
de "medalionul” 
pe care dna 
înv. l-a prins în 
această dimi
neață la reverul fiecărui copil. 
Un semn distinctiv cu prenume
le școlarului. "Ca să mă familia
rizez din prima zi cu numele 
elevilor mei”, recunoaște dna 
înv. Un desen avertiza: “Aten
ție!" Și tare-i încânta pe copii.

- Vă rog să aveți ochișorii la 
mine. Și acum să ne cunoaștem. 
Eu mă pumesc Livia Sorescu.' 
Voi da citire numelui vostru și 
când îl veți auzi, vă rog să vă 
ridicați frumos în picioare și să 
răspundeți "prezent”. încercăm? 
Balint Victor. "Prezent”. Băluță 
Bogdan, Benea Licinius, Bră- 

dean Doru, Cazan Daniel, Cerbi- 
cean lulia, Faur Mihai, Florea 
Mădălina, Gaftonie Râul, Ge’a- 
mănu Adriana, Ghiță Mădălina, 
Grecu Anca, Junie Isabela, Nea- 
gu Paula, Pleșa Oana, Popescu 
Ioana, Popa lulia, Roman Irina, 
Stanciu Valentina, Stoia Flavja, 
Supuran Vlad, Țurlea Anghel 
Adriana. Vă mulțumesc!

Atenție, începători!
Abia s-a încheiat apelul și în 

cl.l.C de la Școala Generală Nr.1 
Deva a, intrat părintele preot: un 
cuvânt de binecuvântare, un 
“Tatăl Nostruț’ și "Doamne păzeș- 
te-i în dreapta credință". Momentul 
e înălțător. Ochii părinților și-ai 
bunicilor se înrourează de emo
ția momentului. Doamna învăță
toare se adresează apoi părin
ților: “Vă mulțumesc că ați adus în 
mâinile mele așa copii frumoși și 
drăgălași. Mă voi strădui pentru a 
fi mulțumiți de munca noastră, de 
rezultatele ei. Și acum, dragi șco
lari, să facem cunoștință cu 

manualele: iată prima carte: 
"Abecedarul micului creștin”. 
Aici este un semn de carte pe 
care l-au pregătit pentru voi 
elevii din clasa a IV-a. Știe ci
neva la ce se folosește acest 
semn de carte? (lulia explică - 
spre bucuria părinților). Aceas
tă căsuță este de fapt un orar. 
Și iată Abecedarul! Cunoaște 

cineva vreo 
literă de pe 
coperta lui? 
Valentina 
răspunde “L”. 
Mă bucur, 

este litera prenumelui meu. Aici e 
manualul de matematică, care ne 
va ajuta să socotim...Vreți să cân
tăm ceva să ne bucurăm împreu
nă?" O fetiță începe un cântec 
și toată clasa continuă în 
cor:"Pe vaporașul clasei a l-a/ 
Ne îmbarcăm cu toții voioși/ Și 
lăsăm noi grădinița/ Celor mici 
și gălăgioși/ De azi-nainte să 
țineți minte/ Că nu mai suntem 
preșcolari/ Că suntem în clasa I 
cuminți/ Și elevi buni când vom 
fi mari”.

O promisiune de la începători.
Lucia LICIU

Ai 6 rate!
Acum ajungi mai ușor.

iMțAT CONXCX OtALtn Autoluz*’ COXMCX OSM OtlUA AU1OKIZAÎ COXht» OIK

.... să-ți iei un telefon mobil. îl iei în rate!

De acum, prin CONNEX GSM, ai noul sistem de plată în rate CONNEX SMART și poți

cumpăra telefonul Motorola d520 în 6 rate lunare, avansul fiind de numai 89$*. în plus, până

la 17 octombrie, beneficiezi de conectare gratuită la orice tip de abonament CONNEX GSM.

DEVA BRAD ORĂȘTIE
Bd. Decebal, bl. R, Str. Tudor B-dul Eroilor,
parter Vladimirescu nr. 2 Bl E, Parter
tel. 054-211 216 tel. 054-770013 tel. 054-247 540
• nu include T.V.A

Qtn gând și o poantă fa

Vjață
"Viața trebuie să fie trăită, 

cheltuită chibzuit, trebuie să fie 
înfruntată, nu rânduită. Viața nu 

este o partidă de șah, unde 
victoria o obține cel care știe mai 
mult, este o partidă de cărți, în 
care trebuie să scoți, prin 
iscusință, cât mai mult din 
pachetul primit în mână."

Jerome Klapka
(Trei secole de paradox)

HUNEDOARA
Bd. Dacia nr.37, f
Bl.47, Parter V* CONNEX 
tel. 054-723 139 "*>——— nr

Sună bine. Pentru tine.

Câteva culmi
(/Culmea brutalității: să bați o< 

scrisoare. <
(/Culmea lăcomiei: să mănânci] 

bătaie și să nu te saturi.
•/Culmea cruzimii: să omori timpul. J 
(/Culmea curățeniei: să speli] 

putina. <

La Universitatea București se organizează ediția a 18-a
I cursurilor de pregătire pentru concursul de admitere la I 
| Universitate, Medicina și Academia de Studii Economice, in sesiunea | 
, septembrie 1999. ,
* Cursul este susținut de profesori universitari, doctori in științe. I 

înscrierile se fac în perioada 21 septembrie - 15 octombrie 1998 |
■ la Facultatea de Geografie a Universității din București. ■

Relații la tel/fax 650.56.03; 315.30.74. '
i------- :-------- i____________ :____________________________ i

Tinerii și

Angajați, ori hoți?
• în perioada mai - august a.c., la 

SC Scalchim SRL Deva au fost 
angajați și Izabela Mihaela Zamfir, 
21 de ani, din Hunedoara, Emanuel 
Colănescu, 18 ani, din Sanga, jude
țul Neamț și Carmen Pop, 25 de ani, 
din Cristuh

Ei bine, polițiștii deveni au 
stabilit că în perioada cât au fost 
angajați, cei trei au furat din uni
tate bunuri în valoare de 
1.080.000 lei.

Ce mai fac minorii
La Hațeg, A.D., de 17 ani, din 

Petroșani, a fost prins în flagrant 
în Piața agroalimentară, în timp de 
fura din buzunarul unei cumpă
rătoare un portmoneu ce conținea 
9700 de lei. Merita oare "efortul"?

Și la Orăștie, doi minori, într- 
o noapte, cu chei potrivite au 
deschis portiera unuj autotu
rism parcat pe o stradă, de un
de au furat bunuri în valoare de 
800000 de lei.

“Alba - neagra” cș 
meserie

Este adevărat că Nicolae Sorin 
și Claudiu Rostaș, din Brad, nu 
aveau nici o ocupație. Asta nu 
înseamnă că trebuiau să ajungă la 
Deva și să practice jocul de noroc 
“alba - neagra".

Era să moară la 
“Peștera Bolii”
De puțină vreme, la Secția 

Reanimare a Spitalului municipal 
Petroșani, un tânăr a fost internat 
cu diagnosticul “intoxicație cu 
monoxid de carbon, comă gradul 
III". S-a constatat că este vorba 
de Silviu Rusu, din municipiu. îm
preună cu alți doi prieteni, Silviu a 
intrat într-o grotă din zona "Peș
tera Bolii", având asupra lor o 
pompă de scos apă. Intoxicația a 
survenit în urma emanării ga
zelor de la pompă, cu care s-a 
încercat evacuarea apei, pentru 
ca grota să poată fi explorată.

Milionarul fără 
ocupație

Rămânem tot în Valea Jiului.
Mai exact la Vulcan.Aici, 

Nicolae Vereș, de 23 de ani, 
este cercetat de poliție pentru 
un fapt mai puțin obișnuit. Dacă 
tot nu avea el nici o ocupație, 
într-o zi a luat buletinul de identi
tate și convenția de cont a fra
telui său și a plecat la Petroșani. 
Nu oriunde, ci la o bancă. Pro
fitând de neglijența a două func
ționare, din cont a ridicat 
8.000.000 de lei. Acum el trebuie 
să răspundă pentru înșelăciune, 
fals privind identitatea, fals mate
rial și uz de fals. Pentru negli
jență în serviciu vor răspunde și 
cele două angajate ale băncii.

'MUOW 5j)

MULT.
“De cc mî se 

întÂmplĂ tOAtC HUTHAi 
mic?"

Nu ți se întâmplă numai ție Billy ci se 
poate întâmpla oricui, se poate întâmpla 
oricui în viață. Diferența e că tu îți asumi 
responsabilitatea pentru tot ce ți se întâm
plă, personalizezi fiecare eșec.

Gândești cam în următorul fel:
- dâcă ai pierdut autobuzul nu e pentru 

că autobuzul a venit mai repede ci pentru 
că ai întârziat tu. Dacă o cunoștință sim
patică ție nu te mai oprește pe stradă să 
schimbați două, vorbe, nu e pentru că 
persoana se grăbește, nu are chef de 
vorbă sau poate e distrată ci pentru că tu 
nu-i măi ești simpatic...

Aș putea să-ți dau o mulțime de exem
ple dar e mai bine să-ți amintești tu altele 
și să le analizezi dintr-un astfel de punct de 
vedere. încearcă să vezi dacă într-adevăr 
toate eșecurile ți se datorează numai ție, 
dacă au depins în totalitate doar de tine. 
6are nimeni altcineva nu se mai poate 
face responsabil de”relele ce ți se în
tâmplă numai ție?”

Nu te blama mereu, încearcă să con
trolezi ceea ce poți controla și nu te fă res
ponsabil pentru cele ce nu depind de tine. 
Caută binele din răul ce ți s-a întâmplat. 
Depinde cum privești problema. De multe 
ori un ghinion poate fi văzut mai târziu ca 
un bine făcut la momentul oportun.

Și nu uita că sunt lucruri ce nu pot fi 
controlate, nu pot fi schimbate și nu de
pind deloc de tine chiar dacă ele te afec
tează. Acestea nu putem decât să le 
luăm așa cum sunt, vina aparține altora.

/na DELEANU

MUSIC BOX
în luna ianuarie 1994 Sammy Hagar s-a 

retras în casa lui din San Francisco înce
pând Să selecteze piese în vederea realizării 
unui best of. într-o săptămână materialul a 
fost finalizat cu ajutorul unei adevărate 
armate de producători: Mike Clink 
(Guns'N’Roses), John Kalodner, Keith Olsen, 
Ted Templeman și Eddie Van Halen. Discul 
"Unboxed", o colecție a celor mai mari hituri 
ale lui Hagar din începutul anilor '80, are 
totuși o omisiune importantă, piesa Your 
Love Is Driving Me Crazy care este cel mai 
valoros hit al său (locul 13 în Billboard).

Van Halen 
[XVII

Unboxed este însă o bună introducere 
pentru cei ce nu au cunoscut compozițiile 
solo ale lui Hagar. Apărut în luna februarie 
albumul a figurat pe locul 51 în revista Bill
board (2.04.1994). Pe Unboxed sunt incluse 
piesele: High Hopes/ Buying My Way Into 
Heaven/ I'll Fall In Love Again/ There's Only 
One Way To Rock/ Heavy Metal/ Eagles Fly/ 
Baby's On Fire/ Three Lock Box/ Two Sides 
Of Love/1 Can't Drive 55/ Give To Live și I 
Don't Need Love.

La 8.03.1994 casa Warner Bros lansa 
noul album al lui David Lee Roth intitulat 
"Your Fifty Little Mouth" (locul 78 în Billboard 
la 26.03.1994). Așa cum ne-a obișnuit Roth 
revine în actualitate atunci când nimeni nu 
mai crede, însă acest nou album nu are forța 
lui A Little Ain't Enough. Deși a păstrat 
riffurile de chitară, care constituie funda
mentul pieselorJui Roth, el a adăugat o tentă 
pop-comercială și texte mai elaborate încer
când să demonstreze că este un rocker 
ajuns la maturitate. încercarea nu a reușit 

nici din punct de vedere comercial, nici artis
tic, Your Filty Little Mouth fiind un disc șters, 
fără hituri. La realizarea albumului alături de 
producătorul celebru Nile Rodgers au par
ticipat ca invitați Terry Kilgore (chit.), Steve 
Hunter (chit, ritm.), John Regan (bass), Larry 
Aberman, Tony Beard și Ray Brinker (bat.), 
Richard Hilton (keyboards, programming), 
Travis Tritt (vocal), Robin Clark, Tawatha 
Agee, Maryel Epps și Brenda White-King 
(background vocals). Pe album figurează 
piesele: She's My Machine/ Everybody’s Got 
The Money/ Big Train/ Experience/ A Little 
Luck/ Cheatin' Heart Cafe/ Hey, You Never 
Know/ No Big 'ting/ You're Breathin' It/ Your 
Filthy Little Mouth/ Land's Edge/ Night Life/ 
Sunburn și Your're Breathi' It (Urban NYC 
Mix). Deși singlelul promotional She's My 
Machine a atins locul 6 în Top Rock Album 
Tracks, atât următoarele singlesuri (Big Train 
și Land's Edge) cât și turneul promotional au 
fost eșecuri usturătoare, dovedind că David 
Lee Roth este într-o criză de inspirație 
intrând pe o linie moartă.

în Juna iunie 1994 trupa Van Halen s- 
a reunit în studiourile Record Pant din 
New York și împreună cu producătorul 
Bruce Fairbairn a început lucrul la un - 
album nou. înregistrările* au durat până în 
luna septembrie, finalizarea albumului 
fiind de abia în octombrie 1994. în stu
dioul de înregistrare redactorii revistei 
germane Metal Hammer au fost surprinși 
de noul look al iui Eddie Van Halen cu 
părul tuns. Acesta afirma: "După 20 de 
ani de carieră mi-am dat seama că mu
zica este înaintea aspectului fizic. Noul 
album nu aduce nimic nou, însă de la 
prima secundă îți dai seama că este 
100% Van Halen. Am făcut acest disc 
pentru fani și în ciuda diferitelor zvonuri 
și speculații grupul este unit. Fanilor din 
întreaga lume le transmit să fie liniștiți și 
să aștepte noul disc, care va fi cu sigu
ranță pe gustul lor." (va urma)

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

• Cumpăr certificate de ac
ționar la S.C. Alimentara S.A. 
Deva. Telefoane 232215, 094/ 
899315. (5137)

• Vând dozator suc, 4 capete. 
Telefoane 625735, 217888. 
(5148)

;• Vând rnobilă bucătărie, 
sufragerie, dormitor, pupitru 
bar. Telefon 260091. (5223)

• Vând televizor, congelator,
motocuitivator, bicicletă me- . nu este necesară. Telefon 
dicală, aparat vibromasaj. 
Telefon 212463. (5230)

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

VANZARI
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament 3 ca- 
fnere, posibilități privatizare. 
Telefon 618207. (5209)

• Vând apartament două 
camere semidecomandat cu 
multiple îmbunătățiri, str. N. 
Bălcescu, preț negociabil. 
Telefon 626606' sau 621041. 

(5219)
• Vând apartament două 

camere decomandate, îmbu
nătățiri, boxă. Telefon 625700. 
(5221)

• Vând apartament 3 camere 
zona Gojdu, Audi 100, mașină 
de cusut Ileana. Telefon 
219329. (5157)

• Vând apartament 4 ca
mere, Dâcia 1300, Orăștie, tel. 
241987 (5718)

• Vând apartament 2 ca
mere, parter, Orăștie, Prica- 
zului, bloc 10/1, tel. 242307. 
(5720)

• Vând casă, grădină, 2850 
mp, în Răcăștie, nr. 92. (6047)

• Vând casă, confortabilă, în 
centru, Brad, două camere, 
bucătărie, baie, telefon 650091 
(5052)

• Vând remorcă auto 5 tone, 
cu prelată, stare foarte bună, 
preț convenabil. Telefon 
225579. (9337)

• Vând Dacia 1310 și 1302, 
Mercedes, motor U 650, Tv 
dubiță și carosat. Telefon

' 218245. (5207)
• Vând urgent Fiat Regata 

combi, motorină, fabricație 
1988, înmatriculată, linie audio 
"Pioneer", preț 4600 mărgi, 
negociabil. Telefon 213045. 
(5156)

• Vând Audi 100 înmatriculat, 
eventual talon și Audi 80 ne
înmatriculat, ambele fabricație 
1980. Criscior telefon 656458. 
(5112)

• Vând două camioane IFA 
Robur, prelată, 25 mc, 3,5 tone, 
util, 1987, 4000 DM total. 054/ 
242580 (5716)

• Vând Ford Escort 1987, 
înmatriculat, opțiuni, conve
nabil, 651579, 094/561588. 
(8547)

• Vând urgent Dacia 1310, 
stare foarte bună, 1986, tel. 
656436, după ora 19 (8548)

• Vând Dacia 1300, preț 
negociabil, tel. 718434, după 
ora 17. (6045)

• Vând Iveco 1,5 tone, C.I.V., 
V.T., 057/512987 (5053)

• Vând motor Mercedes, 
2300 cmc și cutie viteze (ben
zina). Telefon 223224. (5224) -zidari și zugravi. Relații la

• Vând S.C.Farmaceutic telefon 216795 întte orele 7-15.
S.R.L. Pui. Telefon 132. (5947)

• Meditez combinat calcu-l -g 
lator plus engleză pentru înce- j 
pători Experiență nord-ameri- — 
cană Telefon 217988. (5126)

• Efectuez transport marfă 
intern și internațional (spa
țiul Schengen). Telefon 
223224. (5224)

• Doriți 2 milioane/ lună 
în buzunar? Sunați azi, start 
imediat. D.S. Max Canada 
deschide țp România 30 de 
noi divizii de marketing- 
publicitate. Pregătire gratuită 
pentru formare. Experiența

• Rate!!! Centrale termice, 
automatizate pentru aparta
mente, case, vile, scară bloc. 
054/242580. (5716)

• Vând vitrină frigorifică, 220 
V, preț avantajos. Informații tel. 
242949, seara. (5719)

• Vând cazane încălzire 
centrală, diferite mărci, calo
rifere aluminiu noi, din import, 
sub prețul pieței. Tel. 094/ 
812879 (5721) '

• Vând familii de albine<)
Informații tel. 651893, după ora 
17. (5051)'

• Vând societate comercială 
SRL, preț negociabil, Călan. 
Informații tel. 731682 (5819).

. ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere garso
nieră Deva, telefon 730190. 
(5158)

• Ofer spre închiriere apar
tament ultracentral, mobilat,•«c.
doua cămere. Telefon 213469. 
(§225)

OFERTE DE
SERVICII

• Barul Mureșul din Mintia, 
nr.40, angajează (*rgent ospă- 
tare barmane. Informații la bar. 
(1745240)

• Societate comercială an
gajează familie pentru îngri
jirea animalelor. Asigurăm 
cazare, masă. Telefon 092/ 
225220. (OP)

• S.C. Compact S.R.L. Deva 
angajează: ingineri construc
tori, pFoie-' mt structuri clădiri 
civile; inginer proiectant utili
zator AUTOCAD; inginer con
structor, devize, utilizator 
DOCLIB. Informații telefoane 
054/225207; 2332’36. (5127)

• Societate particulară de 
construcții angajează urgent

Consiliul Județean Hunedoara

în data de 15 octombrie va avea loc selecția de 
oferte de preț pentru tehnică de calcul în vederea achi
ziționării.

Ofertele se depun la sediul Consiliului Județean, în 
Deva, Str. 1 Decembrie nr. 35, la Registratură.

Caietul de sarcini se găsește la Serviciul Informatică 
al Consiliului Județean. Telefon (054) 215652.

DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEXGSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM

SC CONSUL DEVA SA
organizează

cursuri de pregătire în informatică 
*utilizatori și operatori calculatoare PC

. Data începerii cursurilor este 28 septembrie 1998.
Se acordă diplome autorizate de C.P.I. - București și 

recunoscute de Ministerul Educației Naționale.
Informații suplimentare la tel; 216257, 211130 și la 
sediul din Deva, bd-ul Decebal, bloc P mezanin.

• S.C. Mase Plastice SRL 
Hunedoara, str. C.Bursan, 
nr.5, tel/fax: 716112, produce 
și vinde folie polietilenă, saci, 
pungi, sacoșe, containere 
flexibile 1000 kg. (6041)

• S.C. Ramis Design SRL 
Deva angajează de urgență 
cusători pentru activitatea 
de confecții textile. Infor
mații str. Gh. Barițiu nr. 13, 
tel.'217709. (5232)

DIVERSE

• Fundația pentru o So
cietate Deschisă Română, în 
colaborare cu Oficiul Ju
dețean de Muncă și Protecție 
Socială și cu Uniunea Ge
nerală a Romilor, organi
zează cursuri de calificare în 
funcția de inspector resurse 
umane (personal, asistent 
sociali referent). Cursurile 
încep în data de 7 octombrie 
1998. înscrierile se fac la 
Oficiul Județean de Muncă, 
Piața Unirii nr.2, etaj 2, cam- 
era 14, tel. 217048, int. 221.

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

• Doriți să câștigați între 
150-200 mii lei/zi? Sunați la 
092/477097, (5232)

054/627527, (5144)

I

Time is money.
Adevărat. Dar și cu cât ai mai mult timp, cu atât banii nu mai sunt o problemă. De 

acum, prin CONNEX GSM ai noul sistem de plată în rate CONNEX SMART și poți 

cumpăra telefonul Motorola d520 în șase rate lunare, avansul fiind de numai 89$*! 

în plus, până la 17 octombrie, beneficiezi de conectare gratuită pentru orice tip de 

abonament CONNEX GSM.

SIITTEl S.R.L..
DEVA
S.C. Firuța Comp.
B-dul Decebal, Bl. 22, parter
Tel.: 054-218 655
* nu include T. V.A

DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM ■=

CONNER

Sună bine. Pentru tine. X

• Pierdut legitimație student 
rir. 244. Se declară nulă. (5218)

• Pierdut ștampilă, caiet . 
de încasări și plăți, chitanțier 
și copie de pe autorizația de 
funcționare ale Asociației 
familiale "Vasiliana" cu sediul 
în comuna Pui sat Uric nr. 65. 
Se declară nule. (5222)

• Pierdut certificat de acțio
nar nr. 302837 pe numele 
Dascăl Elena, cu acțiuni de la 
nr. 296942566-296943565. 
Se declară nul. (5159)

• Pierdut certificatul de 
acționar nr. 453505, emis de 
SIF Banat-Crișana pe numele 
Mării Avetica, deținător al 
acțiunilor de la nr. 444688666 
la nr. 444689665. îl declar nul.

• Pierdut legitimație spe
cială tip CFR și legitimație de 
handicapat pe numele 
Nețoiu Ioana. Le declar nule.

• Pierdut ștampilă pe so
cietatea comercială Prodcom 
Franchini SRL, comuna Pui,' 
sat Galați. O declar nulă. 
(5829). '

M E Î^I ORÂRlj

• A trecut un an de la 
decesul bunilor noștri vecini

TOMOTAS SARAFIN
și

BRANEAGHEORGHE 
din Rapolt. Nu-i vom uita 
niciodată. Dumnezeu să-i 
odihnească. Familia .June 
losif și Aurora. (7765)

învățământul românesc a înce
put în acest an școlar sub semnul 
înnoirilor. Despre schimbările sur
venite, privind programa pentru 
clasele l-V, înlocuirea notelor cu 
calificative în ciclul primar am mai 
scris. Dar despre felul cum aceste 
noutăți sunt primite în școală n-am 
avut prilejul să aflăm încă (școala 
abia a început!). Aflată la Școala 
Generală Nr.2 Deva pentru a con
semna o altă noutate în activitatea 
sa inevitabil s-a discutat și despre 
aceste înnoiri. Și se poate vedea - 
la o mai atentă analiză - noutățile 
de aici merg foarte bine împreună, 
se completează reciproc.

Surprinzătoare pentru modul în 
care, în general, oamenii reacționează 
la nou, aici n-am întâlnit nici un fel de 
reticență. Dimpotrivă. Dnele directoare 
Eva Stanciu și Fiuța Băneasă erau 
încântate de schimbare, deși le-a dat 
și le mai dă destul de lucru și fiecare 
găsea alte elemente pozitive de su
bliniat. Aflat întâmplător în școală dl 
inspector școlar Alin Cercea mărtu-, 
risea că înnoirile au fost bine primite în 
tot județul. Cu siguranță că acest 
lucru s-a datorat și operativității cu 
care au fost puse la dispoziția ca
drelor didactice materialele (programe 
școlare, curriculum național care are 
un trunchi comun și o listă orientativă 
cu obiecte opționale, descriptorii de 
performanță, pe baza cărora se 
acordă calificativele). Nu vom intra în 
amănunte acum pe această temă, 
reținând doar opiniile interlocutorilor 
privind avantajele noului sistem. Cele 
mai importante dintre acestea sunt: 
fiecare unitate școlară poate avea 
specificul său prin oferte de discipline 
opționale; descongestionarea reală a 
programelor (legat de acest aspect 
părinții trebuie să știe că manualele au 
fost elaborate după alte programe 
și de aceea sunt mai stufoase iar 
unele lecții nu vor mai fi studiate); 
învățătorii au un volum suplimentar 
de muncă pentru evaluarea elevilor 
dar calificativele "sunt mai aproape 
de realitate, mai obiective"; scopul 
actual al învățământului este de a 
forma elevilor o personalitate ac
tivă, competentă "capabilă de op
țiune și decizie" ș.a.

_

Școala Generală Nr.2 Deva 
are o ofertă opțională,destul de 
bogată. Dar, părinți și copii și-au 
orientat dorințele, aproape ex
clusiv spre două domenii, ceea 
ce nu e deloc surprinzător. în 
primul rând pentru că acestea 
sunt de actualitate și în al doilea 
rând pentru că școala are o bu
nă "acoperire" în aceste două 
domenii. Așa că pe chestiona
rele făcute de conducerea școlii 
și semnate de părinți și copii 
materiile alese sunt în primul

Școala Generală Nr.2 
Deva

rând informatica și limbi străine 
(engleză). Despre cabinetul de 
informatică și despre faptul că 
această materie se studiază aici 
în locul tehnologiei la ciclul gim
nazial, ziarul nostru a mai scris, 
între rimp numărul calculatoa
relor în cabinetul de specialitate 
a crescut, acum fiind 5 în func
ție. Elevii lucrează aici cu dna 
Janeta Duțu și dl Luchian Da
cian, un inginer împătimit de cal
culatoare. Că se învață serios o 
dovedește modul onorabil în ca
re elevii s-au prezentat la ultima 
fază județeană a olimpiadei de 
informatică, la care toți cei 15 
concurenți au luat premii sau 
mențiuni. Deosebit mai este la 
această unitate școlară și faptul 
că informatica se învață opțional 
și în clasa a IV-a.

Limba engleză, alături de 
dnele profesoare Cornelia Golda 
și Doină Chiseliță, va fi predată 
din această toamnă și de April 
Trentham, absolventă de uni
versitate (Central Michigan Uni
versity) din SUA. Tânăra ameri
cancă va lucra cu câte o grupă 
de elevi din fiecare clasă, alter
nativ cu dnele profesoare. Sub 
directa lor îndrumare îi va ajuta 
pe aceștia să converseze. între 
școală și "Corpul păcii", aso
ciație americană prin intermediul 
căreia dra April va lucra 2 ani în 
această școală, s-a semnat un

acord. Scopul acestei asociații 
este multiplu: să vină în întâm
pinarea nevoilor din țară, să 
promoveze o înțelegere mai 
bună a vieții americane la noi și 
a realităților din România în SUA. 
Se urmărește deci realizarea 
unor relații de prietenie între cele 
două țări, pe mai multe căi: pre
darea englezei, consultanță în 
afaceri și asigurarea de asis
tență socială prin intermediul 
unor asociații nonprofit. Acum în 
România sunt 105 voluntari, din- 
trej. care în acest an au venit 31 
ca profesori. Sosiți la mijlocul 
lunii iunie voluntarii au făcut la 
Pitești cursuri de limba română, 
de predarea limbii engleze în 
comunitatea noastră și de intro
ducere în cultura și obiceiurile 
poporului nostru. La școala de- 
veană April Trentham s-a pre
zentat în 22 august și a fost pri
mită cu drag de elevi și de pă
rinții lor (aceștia achită chiria 
apartamentului ocupat de tână
ră), care i-au arătat orașul și 
câteva locuri pitorești din oraș. îi 
plac oamenii care sunt foarte 
drăguți, Deva, în special dealul 
orașului, - mărturisește April. Dar 
mai ales copiii pentru că sunt 
respectuoși, interesați și motivați 
în învățarea limbii engleze.

între nemulțumirile dascălilor 
școlii, alături de faptul că mo
bilierul e de la înființarea ei, se 
numără și lipsa de interes al ele
vilor pentru activități sportive. 
Școala, datorită efortului consi
liului de administrație din care 
face parte și dl prof Mihai Danciu, 
dispune de o sală de sport dotată 
inclusiv cu aparatură pentru gim
nastica de întreținere. Probabil 
aceasta va fi pusă la dispoziția 
celor interesați, constituind un 
mijloc, alături de chiriile pentru 
spații închiriate, de a aduce în 
școală niște bani. E un lucru bun 
dar și mâi bine ar fi dacă elevii 
școlii ar profita de condițiile exis
tente pentru a se dezvolta armo
nios, a-și fortifica sănătatea.

Viorica ROMAN
V.
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"Condițiile sunt foarte bune, copiii
sunt îngrijiți"

realizat recent o con- 
cu directoarea centru-

Ca și celelalte case de co
pii din județ, și casa din muni
cipiul Brad - a cărei denumire 
actuală este Centrul de Plasa
ment Brad - aparține Direcției 
județene pentru Protecția Drep
turilor Copilului.

Am 
vorbire
lui, dna Veronica Achim.

- Deci, stimată dnă 
Achim, de când ați trecut 
din subordlnea Ministerului 
Educației Naționale în aceea 
a Departamentului de Pro
tecție a Copilului București?

Ce noutăți ar mal fi în in
stituția dv?

- De la 1 iulie a.c. Avem aici 
29 de preșcolari și 23 de școlari. 
Cei mari învață la școala nr. 1 din 
zonă, fiind elevi în clasele l-IV și 
V-VIII.' Preșcolarii au funcționat 
până acum în unitatea noastră. 
Am avut două grupe de preșco
lari, cu educatoare care au lucrat 
aici. Se încearcă instituționa- 
lizarea acestor copii în grădinițele 
din oraș, în măsura posibilităților 
și locurilor libere. Dacă numărul 
copiilor este mai mare de 30 (că 
peste 30 de copii nu pot fi luați 
într-o grupă), trebuie să găsim o 
modalitate de a înființa o grupă 
pentru copiii care vor merge în 
toamna viitoare la școală, o gru
pă pregătitoare, și în acest caz 
va fi normat un cadru didactic 
care va lucra pe post de educa
toare, de la ora 8 la 13,00, cu 
această grupă.

Agroinformația hunedoreană

- De unde provin acești 
copil?

- Din familii dezorganizate, 
care n-au posibilități materiale, n- 
au mijloace de întreținere.

-- Din zona Brad?
- Avem și de la Petroșani și 

de la Petrila, precum și din zona 
Bradului și chiar din oraș. Pentru 
că celelalte case nu mai aveau

repartiția lor sunt numiți ca edu
catori la casa de copil Brad și 
pierd aceste drepturi.

- Ce' condiții aveți pentru 
cel mici?

- Condițiile sunt foarte bune, 
avem personal de îngrijire, per
sonal sanitar și de educație. Se 
acordă foarte mare grijă copiilor. 
Se încearcă plasarea lor în familii.

Dialog cu dna Veronica Achim, directoarea Centrului 
de Plasament Brad

locuri, au fost disponibilizați la noi. 
Unii dintre copii, datorită proble
melor pe care le au, n-au putut 
face față aici la noi și au fost duși 
la școli ajutătoare cum sunt cele 
din Peșteana sau Păclișa. Aceș
tia sunt asistații. Pe perioada 
școlii merg acolo, dar în vacanțe 
revin în unitatea noastră și se 
ocupă de ei educatorii și cadrele 
noastre. Avem și copii care vin 
de la leagănul de copii, la împli
nirea vârstei de trei ani fiind re
partizați la noi.

- Câte cadre aveți în școa
la dv?

- Avem patru educatoare și 
patru educatori, pentru că tre
când de la M.E.N. la departamentul 
nou înființat, norma noastră s-a 
mărit la opt ore și au apărut unele 
probleme legate de salarizare. 
Noi, cu statutul cadrelor didactice, 
aveam patru ore iar acum, auto
mat, suntem cu opt ore. Cu toate 
că educatorii practic au terminat 
Școala normală de învățători, pe

A apărut posibilitatea că pot fi 
găsiți agenți maternali care să ia 
copiii de la casele de copii, familii 
care fac dovada că au locuință și 
Un venit corespunzător, că sunt 
sănătoși, că au mai educat copii. 
Acestora-li se vor plăti 600.000 
lei lunar, plus alocația copilului și 
cu dreptul de continuitate în car
tea de muncă.

- Ați avut solicitări în 
acest sens?

- Deocamdată nu sunt ce
reri. Au venit persoane care s- 
au interesat - fiind puse afișe 
la primărie -, dar în momentul în 
care aud ce condiții trebuie să 
îndeplinească renunță pentru 
că probabil nu le îndeplinesc. 
Dar avem posibilitate de pla
sament familial. Dacă sunt fa
milii care nu au copii și vor să-i 
ia - avem cazuri de copii care 
sunt în plasament familial -, tre
buie să aducă dovadă de sănă
tate și de venit de la primărie și 
copiîi pot fi plasați pe perioadă

determinată, până când îi cer 
părinții. Dacă eventual vin și îi 
cer.

- Bine ați spus eventual, 
că de vreme ce l-au abando
nat pe unii la naștere, pe 
alții mal târziu, prin spi
tale...

- Când a apărut acel anunț 
cu primirea banilor, părinții lor 
naturali au crezut că și ei pot lua 
acei bani și unii au venit să se 
intereseze. Au fost părinți care 
nu și-au văzut copiii deloc, i-au 
abandonat în leagăn și n-au mai 
știut nimic de ei; iar în momentul 
în care au auzit de bani au venit 
să-și vâdă copilul. Dar când s-a 
aflat că adevărații. părinți nu be- 
nefipiază de aceste drepturi, au 
renunțat.

- Sunt copii care rămân 
aici pe tot timpul vacanțelor. 
Cu ce se ocupă?

- Avem programe educative 
organizate săptămânal. Diminea
ța se fac activități recreative, 
jocuri, se scrie și se citește, au 
loc vizionări de programe adec
vate la televizor. Sunt antrenați 
și la activități gospodărești, res
pectiv la ceea ce le este permis.

- O dată cu trecerea în 
subordlnea Direcției Jude
țene pentru Protecția Drep
turilor Copilului, se va 
schimba, ceva în bine?

- Eu încerc să fiu optimistă 
și sper că va fi mai bine.

Estera SÎNA
-
---------------------=-------------------------

RAPORT BURSIER PE PERIOADA 14-18.09.1998

Din'numărul pe luna septembrie a.c. al publicației 
"Agroinformația hunedoreană" rețin atenția câteva articole 
de larg interes cum ar fi cele privind lucrările solului pentru 
culturile de toamnă, reglarea mașinilor de semănat, pro-.' 
tejarea culturilor împotriva bolilor și dăunătorilor, înființarea 
culturilor de legume de toamnă. De asemenea este 
prezentată activitatea Centrului agricol din comuna Hărău.

Specialiștii care colaborează la editarea publicației 
acordă importanța cuvenită zootehniei, respectiv pre
zentării expoziției-târg de taurine din rasa Pinzgau de la 
Baia de Criș, realizării montei la ovine, precum și legislației 
specifice agriculturii. Sunt prezentate totodată condițiile de 
asigurare prin Agros, cât și evoluția g 
la produsele agroallmentare din piețele 
Orăștie, Brad și Petroșani. (N. T.)

Situația politico-economică din Rusia, precum și lipsa reformei, 
climatul economic instabil, întârzierea și lipsa de transparență în 
cazul demersurilor de privatizare a Romtelecom, BRD, Banc Post, 
conjugate cu o imagine nefavorabilă a României în străinătate, mai 
negativă decât cea reală, au determinat lipsa investitorilor străini pe 
piața națională într-un moment în care se preconizează a se 
realiza cele mai interesante privatizări.

în condițiile lipsei participării capitalului străin pe piața de Capital 
aceasta este susținută cu preponderență de capitalul autohton de 
unde și volumul redus al tranzacțiilor, care a determinat ca prețul 
acțiunilor cotate, la BVB și al celor listate pe piața Rasdaq să nu mai 
reflecte valoarea reală a emitenților.

Pe piața Rasdaq, volumul tranzacțiilor s-a situat la nivele 
reduse similare cu cele din săptămâna precedentă.

8VM Aet/v» Infmabontd
Agent valori mobiliare 

Marcela LOViȘTE
4
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( IWO ) Vremea va fi în general 
instabilă. Cerul va fi temporar 
noros. Va ploua pe arii relativ 

extinse în regiunile extracarpatice și local în rest. Pe alocuri, 
cantitățile de apă vor fi însemnate în sudul, centrul și estul țării, 
precum și la munte. Temperatura aerului va avea valori minime 
cuprinse între 6 și 14 grade, iar maximele între 12 și 20 grade.

ACȚIUNE
___________V

STIHL®

5.C. "COMDOR "5.A. Deva
Str. Avram lancu, bloc H3, parter 

Prin Antrepriza de construcții montaj Deva 
Angajează

cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată:
■ zidari;
■ faianțari.

Se oferă salarii negociabile.
Informații suplimentare la sediul societății sau la tel: 056/ 

211783; 056/224726, între orele 8-16.

sriHL
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BANCA AGRICOKA

CEL MAI VÂNDUT MOTOFERĂSTRĂU DIN LUMEl

15 septembrie -15 decembrie 1998
Cumpărați pe durata acțiunii un motoferăstrău 023, 

039 sau 036 și veți primi un PACHET GRATUIT de accesorii:
-023: ulei, mănuși, lanț, pilă cu suport
- 039: ulei, mănuși, lanț, pilă cu suport, menghină 
-036: ulei, mănuși, lanț, pilă cu suport, menghină, 

pană.
Piese de schimb și service asigurate în garanție și 

postgaranție.

S.A. DEVA
——— - _ _ , •

Vinde la licitație 2 tractoare U 650 și 1 
camion ROMAN.

Licitația se va desfășura în data de 28 
sept. 1998, la sediul societății Văcaru 
Peșteana din satul Peșteana, comuna 
Densuș, ora 10.

Informații la tel: 054/216265.

STTHL 
ROMANIA 

Șos. Chitilei, nr. 
114, București. 
Tel.: 6672663, 

6686670.
Fax: 2225241.

Distribuitor autorizat
( SC TOUPIMPEX COIWSER V SRL)

Magazine: DEVA, b-dul Decebal, bl. -I 
parter, BRAD, str. Avram lancu, bl. 43, parter, 
HUNEDOARA, b-dul Corvin, bl. 9, parter.

Telefon/fax: 054/230613, mobil:
092/398437.
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S.C. ATELIERELE CENTRALE
S.A. Crișcior

Cu sediul în Crișcior, str. Uzinei, nr.1, Jud. Hunedoara 
Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în sala Clubului 

| minier Crișcior în data de 05.l0.l998, ora 14, cu următoarea ordine de zi:
1. Analiza economico-financiară a societății pe primele 8 luni ale anului;
2. Modificări în componența CA și a Comisiei de Cenzori;
3. Aprobarea criteriilor de performanță în AGA;
4. Modificări la statut;
5. Diverse.
în caz de neîntrunire a cvorumului prevăzut în statut data următoarei 

adunări va fi în data de 07.10.l998 în același loc, la aceeași oră și cu 
aceeași ordine de zi.
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I
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©Husqvarna
Pentru o
Drujbă VECHE,^^^

primiți un
Motoferăstrău NOU

Husqvarna 40
Prețul modelului Husqvarna 40:

Plătim pentru o Drujba veche:

Rest dc plată.

Preț inclusiv TVA la cursul de schimb zilnic leu/dolar

\
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

IR
Ife

3.170.000 lei (362 USD)
350.000 lei (4Q USD)

2.82O.OOO lei

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

©Husqvarna
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lacuri unde nu fie 
întâmpla mai nimic

»

Documentările reporterului 
ce au ca țintă unul din aspectele 
altădată reprezentative pentru 
viața culturală a unei așezări 
rurale au devenit tot mai... 
previzibile, in spatele ușilor 
majorității căminelor culturale 
"zace" aceeași poveste: 
insuficiența banilor, păgubos 
alăturată scăderii progresive a 
interesului oamenilor pentru 
aproape orice gen de “activitate 
culturală", fac din ce în ce mai 
greu posibilă realizarea 
acesteia. Chiar dacă nu se 
întâmplă mai nimic în ele, 
clădirile continuă să “înghită” 
bani (din bugetele locale); și 
trebuie să recunoaștem că în 
privința reparațiilor și'întreținerii 
lor (unele aproape de stadiul 
dărăpănăturilor) lucrurile au 
evoluat destul de bine în ultimii 
ani. Dar... cam atât.

Nici la Căminul cultural din 
comuna Vălișoara nu ne-a fost 
dat să avem parte de vreo 
surpriză care să ne încurce 
socotelile. Asta dacă nu cumva 
am trece totuși la capitolul cu 
pricina faptul că anul acesta încă 
nu a avut loc nici un spectacol 
pe scena căminului. Singurele 
“semne de viață" au fost nedeile 
și tradiționalul Bal al secerișului,

Privatizarea Societății 
Hutomobile Dacia Pitești

Privatizarea societății 
Automobile Dacia SA Pitești se va 
finaliza până la sfârșitul acestui an, 
a declarat agenției MEDIAFAX. 
Constantin Stroe, directorul general 
al Automobile Dacia.

Stroe spune că pentru 
privatizarea societății și-a exprimat 
interesul compania franceză 
Renault. "Mai sînt două firme 
interesate de Dacia, dar Renault se 
detașează prin rigoarea cu care a 
pregătit întâlnirea cu FPS", a arătat 
Stroe.

Directorul general al 
Automobile Dacia a precizat că 
reprezentanții companiei franceze 
se vor întâlni’cu cei ai FPS, pentru 
negocieri, în perioada. 30 
septembrie - 10 octombrie.

Negocierile cu Renault au 
început în urmă cu un an și 
jumătate, sub forma unor întâlniri 
între membri ai conducerii celor 
două companii. Aceste negocieri s- 
ar putea concretiza prmtr-un 
contract de cumpărare a pachetului 
majoritar de acțiuni deținut de FPS 
la Automobile Dacia.

Intențiile companiei Renault de 
a participa la privatizarea 
constructorului român de 
automobile sunt confirmate într-un 
interviu acordat cotidianului francez 
"Les Echos” de către președintele 
Renault, Louis Schweitzer, și 
publicat miercuri, 16 septembrie. 
“Suntem interesați de privatizarea 
societății Dacia. Este o firmă care 
dispune de o piață stabilă de 
80.000 -100.000 automobițe”, a 
afirmat Schweitzer. în cazul în care 

ne spune directoarea Mariana 
Huh. Iar din seria formațiilor și 
grupurilor care cu ani în urmă 
colindau (ara la diverse 
festivaluri și manifestări de gen 
au mai rămas doar “Dubașii", 
cu datinile de iarnă, și teatrul 
folcloric de la Dealu' Mare (în 
vizibil declin și acesta).

Directoarea căminului 
consideră că oameni pe care 
să poată conta s-ar găsi, dar 
“dacă nu-i stimulezi în vreun fel 
și nu-i scoți în lume, cum să-i 
convingi și să-i păstrezț?” Și 
lanțul slăbiciunilor continuă: ca 
să ai cu ce ieși în fața 
publicului, nu te poți dispensa 
de o minimă dotare tehnică, 
care la căminul din Vălișoara e 
inexistentă; mai bine zis e cea 
de pe vremea înființării 
căminului, de acum 30 de ani...

Să-i lăsăm atunci pe alții 
să propovăduiască despre 
politici culturale, despre 
revigorarea tradițiilor locale, 
despre păstrarea identității 
naționale și despre tot ceea ce 
ar trebui să cuprindă un 
program cultural de dincolo de 
tranziție.

Georgeta BÎRLA

va prelua Dacia, Renault 
intenționează să producă la 
Pitești un nou model de 
autoturism.

Constantin Stroe a. arătat că 
societatea Becia ar ayea pevoie 
de investiții pentru retehno- 
logizaro'în valoare de 250-300 
milioane dolari.

“Strategia de producție pentru 
următorii 4-6 ani ia îrr calcul 
reabilitarea unei părți din actuala 
gamă a automobilelor Dacia, 
simultan cu apariția unui nou 
model”, a adăugat Stroe.

în legătură cu contractul de 
colaborare cu Hyundai Motors 
Company - semnat anul trecut, 
dar la care compania coreeană a 
renunțat - Constantin Stroe afirmă 
că această decizie era previzibilă.

“Contractul avea valabilitate 
pînă la 1 martie 1998. Urmare a 
problemelor economice din Asia, 
ne-am adresat partenerului 
coreean, care avea obligații 
privind o serie de investiții la 
Dacia. Ne-au răspuns că decizia 
guvernului coreean îi împiedică 
să facă cheltuieli, fie și de un 
dolar'taa explicat directorul 
general al Automobile Dacia.

Printr-un act adițional, 
valabilitatea contractului a fost 
prelungită până la 30 septembrie 
1998, a precizat Stroe.

Contractul de colaborare 
încheiat cu Hyundai viza 
cumpărarea unei licențe pentru 
montajul la Pitești a 50.000 
autovehicule Hyundai Accent pe 
an și a 100.000 de motoare.

O mică mănăstire benedictină 
din sudul Angliei, fondată în 
secolul 13, a făcut trecerea către 
mileniul 3 prin deschiderea unui 
site pe Internet, transmite AFP.

Site-ul a fost conceput, cu 
sprijinul unei societăți informatice, 
de către superiorul mânăstigi 
Saint Michael din Farnborough, 
Cuthabert Brogan, absolvent al 
prestigioasei universități Oxford.

NU STA

DEOPARTE

DACA

VREI 
SĂ AI

PARTE!
Vrei să ai parte de calitatea CONNEX GSM? 

Acum nu mai trebuie să pui nimic deoparte! 

Prin sistemul de plată în rate CONNEX SMART 

poți avea un Motorola d520, model 1998! 

Plătind numai 89$ avans și 21$ pe lună timp 

de 6 luni! Și, mai mult, când o să fie vorba de 

vacanță, distracție și celelalte lucruri pe care 

ți le dorești, nu va trebui să stai deoparte! 

Bucură-te de calitatea CONNEX GSM!

* Prețurile nu includ T.V.A.

SISTEM DE PLATA

“Internauții" pot asculta 
sunetul clopotului mănăstirii, pot 
vizita abația, care adăpostește 
mausoleul lui Napolen al lll-lea, ca 
și grădinile înconjurătoare, 
prezente tridimensional. Siteul 
descrie, de asemenea, toate 
binefacerile vieții monahale. Cei 12 
călugări ai mănăstirii au mărturisit 
că au primit deja, prin e-mail, 
cereri de informații suplimentare 

privind un eventual candidat la 
intrarea în ordinul benedictin.

"Benedictinii, cei care copiau 
și răspândeau manuscrise în Evul 
Mediu, sunt unii dintre pionierii în 
difuzarea de informații. Ordinul 
este la curent cu tot ce este mai 
rar în materie de informație, 
suntem deschiși către viață”, a 
comentat superiorul Brogan.

în interiorul mănăstirii Saint- 

>

ÎN RATE A TELEFONULUI

Michael, totuși, accesul la 
Internet este reglementat foarte 
strict, pentru ca acesta să nu 
afecteze viața de rugăciuni și 
meditație a călugărilor. "Internetul 
poate fi minunat, dar și diabolic", 
avertizează superiorul Cuthabert 
Brogan.

Site-ul mănăstirii poate fi 
consultat la adresa 

.www.franboroughabbey.org.

AUTO 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.
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