
Eclipsa dincolo de nori
uit așteptatul eveniment al eclipsei totale de soare s-a

J^lpetrecut din păcate, în multe localități ale țării, în 
spatele norilor. Pentru locuitorii din vestul țării ochelarii de 
eclipsă confecționați în cantități apreciabile special pentru acest 
moment s-au dovedit inutili, pentru că în cea mai mare parte a 
intervalului în care s-a produs eclipsa soarele a fost prea puțin 
sau deloc vizibil.

La oră începerii fenomenului vremea favoriza localitățile 
din sudul țării - de la Rîmnicu Vîlcea până spre Litoral, în timp 
ce în județul nostru și în cele învecinate doar mici raze de senin 
mai lăsau speranța observării eclipsei.

Cu toate acestea, în principalele locuri de interes turistic 
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din județ (Masivul Retezat, Parâng, Sarmizegetusa, 
Castelul Corvineștilor ș.a.) oaspeții n-au întârziat să-și 
facă apariția, urmărind chiar și în condiții mai puțin 
favorabile evenimentul astral al acestui sfârșit de milAiiu. 
Un moment pregătit special în acest scop a avut loc în 
străvechea Cetate a Devei, unde alături de reprezentanți ai 
autorităților locale, numeroși tineri au întâmpinat eclipsa 
participând la un inedit spectacol ce s-a desfășurat pe 
parcursul mai multor ore.

La încheierea ediției, pe tot teritoriul județului nostru 
vremea potrivnică nu ne-a lăsat șansa de a fi martorii în direct 
ai unui fenomen pentru cei mai mulți irepetabil. (G.B.)

Frământările din Serbia continuă

Se va adopta 
sau nu Pactul

de stabilitate?
Există mai multe motive, în 

principal dominate de 
resentimente extremiste, care 
determină o situație tensionată 
și mereu cu semne de întrebare 
în privința instaurării unui climat 
de liniște și pace pentru 
reconstrucția țării după 
catastrofalele distrugeri 
pricinuite de forțele NATO. Chiar 
și în zona Kosovo, unde forțele 
KFOR spun că au situația sub 
control, mocnesc încă nume
roase conflicte interetnice.

Faptul că zile în șir în 
localitatea Kosovska Mitrovika, 
unde își au instalat comanda
mentul militarii francezi, nu 
contenesc hărțuielile provocate 
de către albanezi, care nu-i 
cruță nici pe militarii francezi, în 
ambiția'lor de a pătrunde în 
sectorul locuit de către sârbi, 
denotă că dorința de răzbunare 
nu dispare doar prin simple 
apeluri la bună conviețuire și 
înțelegere. Deși s-a crezut că 
UCK ar fi depus armele și s-a 
dat pe brazdă, cum se spune, 
sunt încă numeroase semne de 
îngrijorare privind respectarea 
măsurilor stabilite de către 
militarii KFOR. Să nu mai amintim 
că și în zona controlată de către 
ruși au avut loc tulburări de ape.

Departe de a putea considera 
că incidentele s-au încheiat, 
sunt suficiente temeiuri să ne 
așteptăm la noi conflicte în 
zonă, atâta vreme cât 
toleranța și voința de a 
reînvăța traiul în climat de pace 
nu găsesc teren prielnic de 
afirmare în tabăra albanezilor, 
care-i vor plecați din zonă pe 
sârbi și pe țigani.

încercând o alternativă la 
actuala situație zbuciumată 
din Serbia, un grup de 
economiști independenți, 
denumit G 17, a elaborat un 
Pact de stabilitate pentru 
această țară. Ce prevede în 
esență acest pact?

Economiștii independenți 
propun instituirea unui an de 
pauză politică, precum și un 
an de guvernare a unui cabi
net de tehnicieni fără 
apartenență politică, față de 
care actuala putere și opoziția 
vor avea o atitudine de 
îngăduință, neamestecându- 
se în deciziile pe care acest 
cabinet le consideră utile și 
necesare.

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 2)
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Festivalul international,,Sarmizegetusa”

Folclorul — punte între suflete
Ediția a V-a a Festivalului 

internațional de folclor 
,,Sarmizegetusa”, organizată de 
Consiliul Județean, Organizația 
Internațională de Folclor (I.O.V.) 
și Centrul de Conservare și 
Valorificare a Tradiției și 
Creației Populare, coincide cu 
eclipsa totală de soare și cu o 
multitudine de manifestări 
găzduite de județul nostru. 
Deschiderea festivalului a avut 
loc marți după-masă, cu o 
paradă a formațiilor 
participante pe străzile Devei. 
Festivitatea prezentării artiștilor 
și spectacolul inaugural s-au 
desfășurat pe scena Casei de 
Cultură Deva, așezământul 
având deschise în hol două

teme folclorice) a membrilor de 
la Hobby-Club. Evoluția 
formațiilor, în itinerarul lor prin 
județ din perioada 10-15

expoziții: de icoane pe sticlă, a 
lui Valentin Bucur și de 
insignografie, medalistică și 
heraldică (în bună parte cu

Salutul adresat formațiilor participante la 
Festivalul “Sarmizegetusa ”, ediția a V-a.

august, va fi inclusă în CD-ul 
realizat de ETA 2 U Computer 
și dăruit fiecărei țări 
participante duminică la 
Costești.

Cuvintele de salut și 
urările de bun venit au fost 
adresate oaspeților de dnii 
Vasile Molodeț, directorul 
Centrului de Conservare și 
Valorificare a Tradiției și 
Creației Populare, și loan 
Băda, vicepreședintele 
Consiliului Județean. Cinstea 
deschiderii spectacolului a 
revenit ansamblului „Getusa”, 
al centrului. Dansatorii,

_______ Viorica ROMAN
(Continuare în pag. 2) .

La Beriu Zeci de copaci seculari au fost
tâiați din ordinul primăriei

Despre comuna Beriu se 
poate spune că este una 
binecuvântată de Dumnezeu cu 
multe frumuseți naturale. Mai 
mulți factori printre care lăcomia, 
lipsa de cunoștințe referitoare 
la valoarea acestor bogății și 
poate chiar dezinteresul unor 
cetățeni au condus însă la o 
situație alarmantă. Pe scurt, cu 
câteva luni în urmă cel puțin 42 
de stejari situați pe pășunea 
comunală, stejari cu vârste în 
jurul a 2-300 de ani , au fost 
sacrificați din ordinul primăriei, 
materialul lemnos fiind valorificat 
apoi către unii dintre localnici. 
Primăria susține că acei copaci 
erau scorburoși și prezentau un 
pericol pentru populație, existând 
acordul Ocolului Silvic pentru 
aceste tăieri. Pe de altă parte, 
unii dintre cetățeni susțin că ceea 
ce a făcut primăria este un abuz, 
Ocolul Silvic fiind convins prin 
mijloace mai mult sau mai puțin 
ortodoxe să aprobe tăierile. Se 
prea poate ca o parte a 
respectivilor copaci să fi fost 
scorburoși, însă acest fapt nu 
poate îndreptăți pe nimeni - nici 
pe cei aleși vremelnic în fruntea 
comunei și nici pe pădurarii care 
au dat lumină verde tăierii - să 
facă un asemenea gest.

Sunt sau nu valoroși 
acei copaci?

Aceasta este în fapt 
adevărata problemă. Au vreo 

^valoare stejarii tăiați? Ei bine, din 

punct de vedere legal copacii nu 
au nici o valoare. Nu există nici 
un fel de reglementare legală 
care să facă din acești copaci 
monumente ale naturii. Pare 
incredibil, dar în cazul în care o 
comisie din ministerul de 
specialitate nu vine să constate 
valoarea istorică, de patrimoniu, 
de monument al naturii pentru 
respectivii copaci sau pentru alții 
asemănători de aiurea, ei sunt 
în aceeași categorie cu oricare 
alt copac mai tânăr și mai puțin 
valoros.

Pentru a ajla mai multe 
amănunte în legătură cu tăierile 
abuzive, am stat de vorbă cu 
dna Doina llie, una dintre 
localnicele nemulțumite de ceea 
ce s-a întâmplat. In primul rând 
doamna llie o acuză pe primăriță 

de sfidarea Consiliului local, 
susținând că nu putea lua 
hotărârea de tăiere a stejarilor 
fără acordul Consiliului local al 
comunei Beriu, acord care nu a 
existat. “Sunt copaci bătrâni,de 
sute de ani, cu diametre cuprinse 
între 1,5 și 2,3 m. Sunt extrem de 
valoroși și, vă spun, mi se rupe 
sufletul gândindu-mă că nu a 
îndrăznit nimeni până acum să îi 
atingă, iar acum sunt tăiați ca și 
ultimele cioturi din pădure. In satul 
Căstău sunt 10 stejari, iar la noi 
în satul Beriu sunt alți 32, tăierile 
începând din luna octombrie a 
anului trecut.” Deși dna llie 
susține că pășunea-parc din 
Beriu a fost declarată cu mulți 
ani în urmă monument al naturii, 
nimeni nu pare să își amintească 
de așa ceva. Am contactat mai 

mulți factori de răspundere, 
începând cu Ocolul Silvic și 
terminând cu muzeul din 
Orăștie, însă nimeni nu a putut 
confirma că respectiva 
pășune a fost declarată 
cândva monumental naturii. De 
asemenea, am aflat că pe 
lângă cei 42 de stejari seculari, 
au mai fost tăiați și 70 de plopi 
situați în satul Sereca, întreaga 
cantitate de lemne rezultată în 
urma tăierii fiind vândută 
localnicilor. Așadar, un stejar 
bătrân de 200 de ani a fost 
vândut cu „incredibila" sumă 
de 200.000 de lei, adică 1000 
de lei pentru fiecare an de 
viață. Pentru a fi rezolvată într- 
un fel situația, doamna Doina 
llie a făcut nenumărate 
demersuri atât la Poliție, 
Procuratură cât și la celelalte 
organe de decizie ale statului, 
nimeni nefiind însă interesat în 
vreun fel de aflarea 
adevărului.

“Nimic nu este 
adevărat”

Am contactat-o și pe 
doamna primar Rodica Moța, 
cea care în opinia dnei llie este 
principala vinovată de tăierile 
abuzive. “Nimic din ceea ce 
spune dna llie nu este 
adevărat. Copacii respectivi au 
avut aprobare pentru tăiere de

________ Andrei NISTOR
(Continuare în pag. 2) Â

CONCEDIUL UNUI 
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După ce ne-a spus că nu are benzină să ajungă la Mangalia, 
ne-am întors în oraș și, într-o vreme, taximetristul ne-a lăsat în fața 
unui gang mirosind, de fapt duhnind a șobolani și câini plouați 
anunțăndu-ne cu voce gravă:

-Drept înainte, la cinci sute de metri e strada Titulescu.
-Dar noi trebuie să ajungem la Mangalia, m-am trezit și eu 

vorbind.
-Păi, e simplu, oameni buni: din strada Titulescu coborăți în 

port, luați troleul cinci care vă duce la gară, de unde luați unșpele 
care vă lasă fix la Mangalia. Puteți merge cu trenul - aveți unul 
peste optișpe minute ...Dacă prindeți un demaraj bun, îl ajungeți. 
Eu v-aș duce da' n-am benzină, așa că îmi dați objdoă de mii trei 
sute douăzeci și opt de lei și mi-a părut bine de cunoștință... Sece 
“Viteza" serele vă urează bun venit pe litoral și noroc. La revedere, 
a mitraliat el cuvintele spre noi în timp ce nevastă-mea îi dădea 
hârtia de-o sută de mii.

Și a fost a doua plecare tip “Formula 1".
-Și restul de la sută ? s-a trezit Claustrina vorbind singură.
-Ce rest mai vrei, dragă ?, m-am enervat. După ce că te-a 

plimbat tot litoralul mai vrei și rest ? Parcă ești soră cu Remeș, zău!
Important e că la ora unu din noapte eram instalați în holul gării 

din Constanța asaltați de escadrilele de țânțari, dar fericiți și 
emoționați că ne petreceam prima noapte de concediu în anticul 
Tomis... De-abia atunci mi-am dat sema că nimic nu e mai înălțător și 
mai patriotic decât să dormi în gara unui oraș cu rezonanțe istorice 
după o zi de mers cu trenul prin caniculă și într-o aglomerație ca-n 
vremuri de bejenie. Până și Svarțeneger-lon-Ronaldo a adormit cu 
zâmbetul pe buze; nu mai spun de Claustrina care adormise de-a 
dreptul fericită cu capul pe umărul unui rom vânjos și tatuat, care o 
mângâia pe frunte până prin zona sânilor. Și din nou mi-am zis: 
Doamne, ce puțin îi trebuie unei femei ca să fie fericită; cu mine 
adormea greu, vorbea în somn și, din când în când, îmi pocnea 
câte-un cot în stomac încât luam rapid poziția Cocoșatului de la 
Notre Dame, ediție actualizată și aproape definitivă. Holil gării era 
plin de lume, urlau copii somnoroși, sunau celulare, iar pe ușă 
năvăleau la intervale inegale valuri de aer mirosind a alge putrezite 
care, amestecat cu putoarea de săpun de rufe și transpirație, ar fi 
putut ucide reprezentantul oricărei alte etnii pe-o rază de cincizeci 
de metri pătrați. Dar nu și pe noi, puii de daci, având în dotare 
șapte vieți în piepturile tot mai arămii. S-ar fi întâmplat la alte 
popoare, dar noi suntem prea versați în chestii de-astea. Și-apoi, 
ca să fim sinceri: ce însemna pentru noi o duhoare complexă pe 
lângă economia de piață ? Deci, am adormit liniștit, am visat una-

______ Dumitru HURUBĂ
(Continuare în pag. 2)
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Se va adopta 
sau nu Pactul...

(Urmare din pag. 1)

După perioada de un an de zile 
de activitate într-o astfel de formulă 
urmează ca alegerile să decidă 
componența noului peisaj politic și 
orientarea Serbiei în contextul 
evoluției mondiale. Pe fondul 
instabilității, se amplifică acțiunile 
opoziției împotriva guvernării taberei 
conduse de Miloșevici, mass-me

CONCEDIUL UNUI 
SENTIMENTAL RATAT(4)

(Urmare din pag. 1)

alta, iar dimineața l-am zis 
Claustrinei:

-Auzi, iubito, știi că l-am visat 
pe Ovidiu ?

-Care Ovidiu, dragă ? Ești 
nebun ? Cu ăsta nu-i bine să ai 
de-a face nici în somn...

Era clar că o buimăcise de 
cap vânjosul...

-Adică, tu n-ai auzit de 
Ovidiu?, am întrebat-o cu 
disperare.

Nu puteam deloc crede că 
eram soțul unei femei atât de 
inculte, ca să nu spun tâmpită 
de-a binelea.

(Urmare din pag. 1)

la Ocolul Silvic."l-am spus 
apoi doamnei primar că - așa 
după cum am văzut cioturile, 
copacii respectivi erau foarte 
bătrâni și păreau sănătoși. 
Doamna Moța ne-a răspuns: 
“Da, da. Cu ce și de unde să 
le asigur la oameni materialul 
lemnos?” Oricum, doamna 
primar ne-a mai spus că au 
fost tăieri și în perioada 1992 
-1996, 1247 de bucăți fiind 
atunci valorificate, fapt 
considerat de către dânsa 
drept “o lecție învățată." 
Oricum - susține doamna 
Moța - Ocolul Silvic stabilește 
ce și cum se taie, “l-am spus 
doamnei llie să-mi aducă acte 
cu care să dovedească 
valoarea de patrimoniu a 
copacilor.Dacă se poate face 
dovada că acești copaci sunt 
de patrimoniu, îmi pun 
întrebarea cum de sunt de 
patrimoniu doar din ‘96 și nu 
au fost de patrimoniu și până 
în ‘96? Copacii tăiați au fost 
doar câțiva, ei fiind pozați din 
unghiuri diferite ca să pară 
cât mai mulți.”

Joi
12 august

TVR1
9.30 Matineu de vacanță 11.00 

TVR Cluj-Napoca 12.05 TVR lași 
13.00 TVR Timișoara 14.10 
Santa Barbara (r) 15.00 Philippe 
Soupault Tunis (do)-16.00 
Conviețuiri (mag.) 17.30 O familie 
ciudată (s) 18.10 Voie bună la 
TVR 19.10 Sunset Beach (s, ep. 
508) 20.00 Jurnal. Meteo 20.30 
Concert extraordinar: Luciano
Pavarotti 22.30 Cu ochii’n 4 23.15 
Jurnalul de noapte. Sport

TVR 2
8.50 Tip-Top, Mini-Top 10.15 

Limbi străine. Germană 10.40 O 
familie ciudată (r) 11.10 Star Trek 
(r) 12.10 Ecranizări 13.10 
Căsuța din prerie (s) 14.00 
Emisiune în limba germană 15.00 
Rebelul (s) 16.00 Grecia (s) 

dia considerând că ceea ce n-a 
putut rezolva războiul dus de 
NATO împotriva Iugoslaviei se va 
îndeplini de către diverse forțe 
de opoziție, bine pilotate din umbră 
de către cercuri interesate. Dacă 
Pactul de stabilitate va avea sau 
nu sorți de izbândă rămâne să 
ne-o confirme viața.

-A, cum să nu-l știu, iubitule, 
pe Ovidiu ? De Ovidiu Grecea 
vorbești, nu ?

-Bravo! Poți să mai tragi un 
somnuleț la pieptul...

N-am reușit să termin fraza: 
mi-a dat un ghiont în zona 
ficatului, că am leșinat și am visat- 
o pe Ana Blandiana vânzând 
arpagic în Piața Universității...

Iar când ne-am revenit cu 
toții și am descoperit că ne 
dispăruse o sacoșă împreună cu 
“vânjosul" care o mângâiase pe 
Claustrina, am consolat-o cu o 
oarecare malițiozitate:

-Adică, tu ai crezut că ăla te- 
a mângâiat degeaba?

Zeci de copaci seculari ...
De la ministerul de re

sort numai de bine
Desigur, toată această 

poveste a făcut în timp mai multe 
valuri, unele dintre aceste valuri 
ajungând și pe la urechile 
respectabile ale domnilor din 
Ministerul Apelor, Pădurilor și 
Protecției Mediului. Așa că în data 
de 20 iulie a.c. o comisie formată 
din domnii ing. Boghe Viorel, ing. 
Tobescu Constantin - ambii 
reprezentanți ai ministerului, 
precum și dna primar Rodica 
Moța.dnul Dinu Marinchescu de 
la Ocolul Silvic Grădiște și llie 
Badea, paznicul pășunii, au 
făcut un control pe suprafața în 
cauză, verificând situația. în nota 
de constatare încheiată de către 
cei cinci la finalul inspecției se 
precizează: “Conform amenaja- 
mentului pășunilor împădurite, 
suprafețele pe care sunt 
semnalate tăierile sunt 
localizate în parcela 4A, cu o 
suprafață de 70 ha, cu 
destinația de pășune, pe care 
sunt descriși ca existenți 
exemplare izolate de stejar cu

16.45 Santa Barbara (s) 17.30 
Impact (r) 18.00 Primul val (s,ep. 
16) 19.00 Pentru dv. doamnă! 
20.00 Cinematograful de artă: 
Discreta (dramă Franța 1990)
22.40 Cultura în lume

ANTENA I
10.50 Știri 11.00 Kelly (s) 11.30 

Aventuri în junglă (s) 12.00 
Tropical Heat (s) 13.00 Știrile 
amiezii 13.15 Viitorul începe azi 
(s) 14.00 Esmeralda (s, ep. 89) 
15.00 Ape liniștite (s, ep. 99)
16.10 Luz Maria (s, ep. 68) 17.00 
Știri 17.28 Leonela (s, ep. 125, 
126) 19.00 Observator 20.03 
Șantajul (f.a. SUA 1996) 21.45 
Brigada mobilă 22.15 
Observator 22.48 Război cu 
mafia (f.a SUA 1995)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! 10.00 Tânăr și neliniștit

(Urmare din pag. 1)

precedați de solista Elena 
Evsei, au prezentat o suită de 
dansuri, în ritmuri alerte și 
diverse. Grupul din Bad Hall 
(Austria), cu inconfundabila lor 
muzică cu chiuituri, a adus 
veselie în sală. Căci pe lângă 
figurile acrobatice dansurile 
includ altele pline de haz, de 
parcă pe scenă ,,ar fi copii”, 
cum remarca o voce din sală. 
Impresia de spectacol, dansurile 
cu temă sunt specifice și 
celorlalte formații străine. 
Cehilor de pildă (ansamblul 
Hadar) care au vagi asemănări 
în melodii și figuri de joc cu 
austriecii și chiar în unda de 
umor ce o degajă evoluția lor. 
Dar firește își păstrează 
specificul, asemănările 
datorându-se probabil și 
faptului că ambele formații 
trăiesc în zone montane.

Din Suedia a venit pe plaiuri 
hunedorene grupul instrumental 
Roots. Muzica tradițională 
suedeză, când veselă când 
duioasă, place românilor, sună 
altfel decât a noastră poate și 
pentru că instrumentele de 
corzi sunt baza, lor alăturându- 
li-se un flaut. Cu aplauze de 
simpatie a fost întâmpinat 
ansamblul GIK Banat - Pionir 
din Iugoslavia, pentru a doua 

vârsta de 200 ani; pe această 
suprafață nu s-a constituit nici 
un fel de rezervație și nu i s-a 
atribuit funcție de protecție 
specială. Exemplarele de stejar 
existente pe teren au atins limita 
fiziologică de vârstă, fiind 
afectate de fenomene de uscare 
(...) începând din anul 1993 până 
în 1996 au fost puși în valoare 
un număr de 15 arbori, conform 
A.P.V. nr. 735. în luna septembrie 
1998 au fost puși în valoare 5 
arbori, constituindu-se parcela 
4001, valorificați către populație 
la prețurile de lemn de foc. Din 
verificările pe teren de către 
Romsilva nu s-au identificat alți 
arbori tăiați în delict.”

Pe de altă parte, paznicul 
pășunii, dl llie Badea, ne-a 
declarat că cei care acuză 
primăria de tăieri ilegale se înșală 
: “ Domnii care au fost au căutat 
marca cu săpoiul la rădăcină, or 
marca pe care o face brigadierul 
pe copac este la 20 cm înălțime. 
Oricum, conform procedurii noi 
am făcut cerere către Ocolul 
Silvic, iar ei au venit și au văzut.

(r) 10.45 Dracula (r) 12.30 News 
Radio (s) 13.00 Știrile PRO TV
13.10 Ortu’ popii (r) 14.40 Monștrii
(s) 15.00 Familia Bundy (s) 15.30 
Ștrengărița (s, ep. 79) 16.15 
Tânăr și neliniștit (s) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Aripile pasiunii (s, 
ep. 62) 18.30 Inimă de țigancă 
(s, ep. 68) 19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (s, ep. 138)
21.30 Mercenarii (s, ep. 28) 22.25 
Știrile PRO TV 22.30 Prietenii tăi 
(s, ep. 75) 23.00 Millennium (s)

ACASĂ
7.00-12 30 Filme și seriale 

(reluări) 13.15 Maria (s)
14.15 Pasiune pentru crimă
(r) 16.00 Preciosa (s) 17.00 
Celeste se întoarce (s) 18.00 
Dragoste și putere (s) 18.45 
Căsuța poveștilor 19.30 Viața 
noastră (s) 20.15 Lanțurile 
iubirii (s, ep. 32) 22.10 Milady
(s) 23.00 Perry Mason:

Folclorul — punte 
între suflete

oară la festival. Muzica 
sârbească ne este familiară, 
apropiată nouă nu doar 
geografic, iar tinerii dansatori, 
prin ținuta și sincronizarea lor 
perfecte, dau impresia că sunt 
profesioniști.

Trebuie precizat că toate 
formațiile din această ediție 
sunt multiple laureate, au la 
activ turnee în străinătate și au 
fost... la înălțime, spre 
încântarea numerosului public. 
Totuși favorita spectatorilor a 
fost BIOBIO, ansamblul folcloric 
al unei universități din Chile, 
însoțită la festival de însuși 
consulul chilian în România. 
După o primă repriză de 
cântece și dansuri, interpretate 
când în ritm accelerat când 
ușor, ca o plutire, încurajați de 
reacția publicului, artiștii chilieni 
au revenit cu o surpriză, 
"îmbrăcați ”... în franjuri lungi, 
prinse în jurul taliei, au executat 
un fel de ritual, apariția lor 
exotică fiind frenetic, aplaudată.

Distincte ca prezență 
scenică și totuși extrem de 
variate ca ritm, pași și figuri 
coregrafice, dansurile ro
mânești au mai fost aduse în 
spectacol de ansamblul „Doina

Este adevărat că unii copaci au 
avut doar unele crengi uscate, 
dar erau totuși compromiși, 
chiar dacă ei la rădăcină se 
vedeau a fi foarte buni. Au fost 
2-3 bucăți de copaci tăiați care 
au fost sănătoși la rădăcină.”

Concluzia: Rămâne 
cum ne-am înțeles

Chiar dacă în principiu 
pisica moartă este aruncată 
acum dintr-o curte în alta și 
nimeni nu poate să își asume 
vreo responsabilitate pentru 
ceea ce s-a întâmplat, 
întrebările rămân și pe viitor. 
Așa după cum se poate vedea, 
cifrele pe care le enunță părțile 
implicate sunt complet diferite. 
Dacă dna llie vorbea de 42 de 
stejari și 70 de plopi, iar dna 
primar spune de 1247 de 
arbori, raportul corpului de 
control al ministerului 
pomenește în total doar de 20 
de copaci. Așadar, unde este 
adevărul și, mai ales, cine și 
de ce are interesul ca acest

Călugărița îndrăgostită (f. p. 
SUA 1986)

PRIMA rv
7.00 Trăiește vara cu Nadine

(r) 8.00 Dimineața pe plajă 12.00 
Karaoke Show 13.00 
Pretutindeni cu tine (r) 14.00 
Nimeni nu e perfect (s) 15.00 
Jerry Springer Show 16.00 
Pretutindeni cu tine (s) 17.00 
Trăiește vara cu Nadine 18.00 
Știri 19.00 Luptătorul (dramă 
SUA 1993) 20.30 Apel de 
urgență 21.00 Karaoke Show 
22.00 Show-ul de noapte

HB®
10.00 Crime la indigo (acțiune 

SUA ’95) 12.00 Războiul fiarelor
(s) 12.30 Hamburger Hill (dramă 
SUA 1987) 14.30 Uimitoarele 
aventuri ale unui urs panda 
(dramă SUA 1995) 16.00 
Inseparabilii (thriller SUA 1988) 

Mureșului" al Casei de Cultură 
Arad. Formația cu mulți țineri în 
componența sa se prezintă 
cu cântece și jocuri din zonă. 
Cu alte jocuri, într-o ținută 
elegantă ca de obicei dar într- 
o formulă “îmbogățită”, a 
apărut ansamblul ,,Silvana" al 
Casei de Cultură Deva, care în 
calitatea sa de gazdă a 
încheiat frumos un spectacol 
de zile mari, care i-a reținut în 
sală pe iubitorii de folclor timp 
de 4 ore, în ciuda căldurii. între 
aceștia, exprimându-și 
admirația pentru ceea ce 
vedea, s-a numărat și dl John 
Harriyott, englez venit la Deva 
cu soția ca să vadă eclipsa. 
Urmărind un asemenea 
spectacol nu poți să nu 
remarci că deși folclorul dă 
identitate poporului căruia îi 
aparține, el este în același 
timp limbajul universal de 
comunicare de la suflet la 
suflet. Cu ajutorur formațiilor 
folclorice comorile create în 
timp de strămoși pot fi 
transmise oamenilor de azi, 
pot fi păstrate pentru mai 
târziu.

adevăr să nu iasă la lumină? 
în altă ordine de idei ne 
întrebăm cum au verificat cei 
doi ingineri de la minister dacă 
tăierile au fost sau nu abuzive 
când materialul lemnos - cel 
pe care erau făcute mărcile 
(paznicul a spus că marcarea 
se face la 20 de cm mai sus 
de rădăcină - n.n.) - era de 
mult valorificat. Chiar dacă au 
văzut cioturile, sau o parte a 
cioturilor rămase pe pășune, 
nimeni nu mai poate ști dacă 
acei copaci au fost sau nu 
marcați.Pe de altă parte, este 
puțin probabil ca oamenii din 
sat să se înșele în privința 
numărului de arbori tăiați, și în 
acest caz cei care au făcut 
verificările sunt suspecți. 
Oricum, chiar dacă acest con
trol a avut rolul de a liniști 
lucrurile, este puțin probabil ca 
oamenii să uite așa de ușor. 
Cert este doar faptul că una 
dintre frumusețile comunei 
Beriu a dispărut, fiind nevoie 
de alte sute de ani pentru a 
se putea reface respectiva 
pădure. Ce poți spune altceva 
decât: păcat, mare păcat că 
nu știm să apreciem ceea ce 
natura ne-a dăruit.

18.00 O vară neobișnuită (co. 
SUA 1994) 20.00 Foamea (s): 
„Rochia” 20.30 Muntele 
văduvelor (dramă SUA 1994)
22.15 Fiul cel bun (dramă SUA 
1993) 23.45 Martorul incomod 
(acțiune SUA 1996)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 
07.00 - 10.00 "Bună 
dimineața, PRO TV e al 
tău!" (coproducție cu 
stațiile locale) 10.00-10.45 
Program comercial PRO 
TV Deva 17.30-18.00 
Știrile PRO TV (copro
ducție) 23.20-23.30 Știri lo
cale
r- :

Redacția nu-și asuma 
modificările ulterioare intervenite 
Jn programele posturilor TV. ,

Joi, 12 august

3 BERBEC
întâlnire la nivel înalt. 

Mergând pe stradă, vă veți 
întâlni cu un prieten pe care 
nu l-ați mai văzut de mult. 
Este posibil să se înfiripe o 
aventură “la lumânare și la o 
cupă cu șampanie".

Z TAUR
Sunteți încă preocupat de 

garderoba de vară. Nimic rău! 
Dacă veți merge la 
cumpărături, nu vă încredeți 
în vânzător sau în "prietenii” 
binevoitori. Aveți încredere în 
gustul dv. și cumpărați-vă ce 
vă place!

Z GEMENI
Faceți sport, mergeți la un 

cabinet cosmetic. Lăsați la o 
parte stresul și oboseala. 
Aveți nevoie de momente 
relaxante și odihnitoare. Este 
posibil ca în scurt timp viața 
dv. să aibă o cotitură bruscă.

Z RAC
Prietenii adevărați vă vor 

da târcoale mal mult ca 
niciodată. Nu interpretați 
greșit gestul lor. Tratați-i cu 
blândețe și cu bunăvoință, 
chiar dacă numai de petreceri 
nu vă arde.

O LEU
Vă paște aventura vieții, și 

nu neapărat amoroasă. 
Poate veți merge undeva în 
excursie la munte sau în 
jungla africană. Oricum 
pericolele vor fi la tot pasul, 
dar veți scăpa de eie.

Z FECIOARA
Este o perioadă perfectă 

pentru un mariaj sau un 
contract important. Oricum, 
săptămâna aceasta vă veți 
îmbrăca la costum cu cravată 
sau mai rău - cu papion. Nu 
vă fie teamă, astfel de 
evenimente s-ar fi întâmplat 
mai devreme sau mai tîrziu.

O BALANȚA
Minciuni și lacrimi! Acestea 

sunt cuvintele de bază ale 
săptămânii. Toți vor profita de 
naivitateaidv. - material și 
sentimental. Curaj, vor veni și 
zile mai bune! Dar nu uitați să 
notați numele celor care v-au 
înșelat așteptările.

3 SCORPION
Sunteți veseli și plini de 

optimism. Totul vi se pare ușor 
de rezolvat și firesc. Chiar și 
material, stați destul de bine, 
așa că vă veți permite să 
cumpărați o bere în plus.

Z SĂGETĂTOR
De când n-ați mai fost la 

medic? Nu vă mai bazați pe 
aspirină, se pare că problema 
este mult mai gravă. N-ar 
strica să încercați un regim 
alimentar echilibrat, chiar 
dacă vi se pare a fi un coșmar.

Z CAPRICORN
Ca niciodată, timpul nu vă 

mai ajunge să vă rezolvați 
treburile. Așa că așezați-vă pe 
canapea, faceți o listă cu 
afacerile importante,
programați-vă timpul pe hârtie 
și apucați-vă de treabă.

Z VĂRSĂTOR
Banii sunt puțini zilele 

acestea. Renunțați pentru o 
perioadă la micile plăceri, care 
de cele mai multe ori sunt și 
foarte costisitoare.

Z PEȘTI
Nu încercați să vă

convingeți parteneru că 
sunteți cel care are 
întotdeauna dreptate. S-ar 
putea să provocați o ceartă 
monstruoasă cu încăpățâ- 
narea voastră_____________ ,

Ziar editat de 
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VORȚA - "Locul unde nu se mai întâmplă nimic"
Drumul care urcă spre sec- 

I torul minier Vorța, “puțul nr. 2”, îl 
I face pe șoferul nostru să scrâș

nească. “Transfăgărășan” 
neasfaltat, panglica rutieră e 
brăzdată de riduri adânci, trasate 
în pământul bolovănos, paralel cu 
axa, de roțile grele ale camioanelor. 
“Dacia” noastră pare o bărcuță 
prinsă pe mare sub furtună,

“Sfârșitul n-ar mira pe nimeni”
aruncată când în culmea, când în 
poala valurilor. De o parte, coasta 
abruptă și solemnă a muntelui, de 
cealaltă abisul văii. Soarele ajunge 
la noi picurat prin corola de 
frunze a copacilor. Firea tumul
toasă a naturii e dominată de veș
mântul verde al clorofilei, omni
potentă la ceasul de grație al verii.

După un ultim viraj ajungem 
în vârf. Umbra protectoare a frun
zișului lasă loculunei băi de soare 
copleșitoare care îndulcește parcă 
sălbăticia locului. Clădirea can
tinei, barăcile-birouri, buștenii 
risipiți peste tot, acoperișul coli
viei de extracție întrupează un 
peisaj ce pare o fotografie din 
perioada de pionierat a cuceririi 
Vestului Sălbatic. Impresia e deo
sebit de acută și o trăiesc de câte

La cantina Sectorului 
minier Vorța am întâl

nit trei tinere, care pregăteau 
mâncarea pentru cei care ur
mau să iasă din schimb. Ți
nuta îngrijită, albul imaculat 
al halatelor puteau fi remar
cate de la bun început.

‘De fapt aici pregătim 
mâncare pentru toate sectoa
rele Sucursalei miniere Vețel 
- spunea Lilioara Turc. Zilnic 
aproximativ 120 de porții. La 
Sectoarele Vețel, Troița și 
Vorța I mâncarea se trans
portă cu mașina. Ca respon

“... Niciunde nu-i 
ușor"

sabilă, mă ocup de aprovi
zionare, dar, fiind personal 
puțin, facem tot ce trebuie, 
particip efectiv la treburile din 
bucătărie." Mai lucrează aici 
Elena Stângaciu din Deva și 
Tatiana Nan din Vorța.

- Nu-i Ușor nici într-o fa
milie puțin numeroasă să 
faci un meniu, să procuri cele 
necesare și apoi să prepari, 
dar aici unde numărul per
soanelor care mănâncă este 
de peste o sută...

- Dacă ne organizăm 
bine lucrul - spunea respon
sabila - reușim să terminăm 
în timp util totul. De obicei 
pregătim cu o zi înainte cele 
necesare: curățatul legume
lor și tranșatul bucăților de 
carne. Nu servim decât felul 
doi, fără ciorbă sau desert și 
numai la prânz, deoarece a 
rămas un singur schimb, o 
dată cu disponibilizările.

Se servește zilnic mân
care cu carne, garniturile fiind 
diversificate, în măsura posi
bilităților. Condițiile de pre
gătire și servire sunt cores
punzătoare. Cum am văzut, 
există plită electrică, sala de 
mese este curată și utilată 
corespunzător. 

ori merg la Vorța. înființat prin 
anii ‘ 60, sectorul minier era și 
este, la aproape 40 de ani de ex
ploatare, singurul operator econo
mic semnificativ în zonă. De la 
Vorța se extrage minereu complex 
cuprinzând, ca parte utilă, zinc, 
plumb, cupru, aur și argint. Prin
tre scânteierile celeste ale soarelui, 
întrezărim câteva siluete umane în 

preajma coliviei de extracție. în 

speranța găsirii unui interlocutor, 
mă apropii. Dl Eugen Rus este 
inginer minier, conducând o 
echipă de lucru la Vorța. Dialogul 
purtat a avut ceva din cronica unei 
morți anunțate. Victima pare a fi 
activitatea minieră din zonă. La 
finele lunii mai, “cu ordonanța”, 
s-au disponibilizat, valul trei sau 
patru, încă 30 de mineri. După trei 
schimburi, apoi două, astăzi se 
mai lucrează numai pe un 
schimb, personalul scăzând, față 
de anul 1997, de trei ori. Cum era 
de așteptat, de la un an la altul s-a 
redus și producția. Pe 1999 este 
prevăzut un volum al extracției cu 
un sfert mai mic decât cel realizat 
în 1998. La fel ca și în cazul ce
lorlalte disponibilizări, scurt timp

Personalul este conștient 
de importanța pe care tre
buie s-o acorde igienei într- 
un asemenea loc de muncă, 
unde mănâncă 30 de mineri 
și se transportă mâncare 
pentru alți 90. Notăm că “ma
șina cu care se duce mân
carea la celelalte sectoare 
este autorizată din punct de 
vedere sanitar - veterinar.”

Dar condițiile sociale nu 
se rezumă doar la acest as
pect. în clădirea în care func
ționează cantina există ves
tiare și dușuri. Și chiar dacă 

în prezent ele sunt folosite 
doar de către câțiva zeci de 
muncitori, important este că 
există. Ele au fost create pe 
vremea când se lucra non
stop, când la mină lucrau trei 
sute de persoane.

Muncitoarele prezentate 
în aceste rânduri lucrează la
olaltă, aici, de numai două 
luni. Ele au înlocuit un colec
tiv format din alte șase femei, 
care lucrau pe două schim
buri, dar care “au plecat cu 
ordonanța.” A rămas să 
lucreze în continuare doar 
Tatiana Nan, dumneaei 
având o experiență mai înde
lungată în domeniu, de care 
beneficiază și mai tânăra 
Elena Stângaciu.

Sunt de admirat tinerele 
care au preluat aici o 
muncă deloc ușoară, scu- 
lându-se foarte devreme în 
fiecare dimineață, pentru 
că vin, una de la Deva și 
cealaltă de la Ilia, cu auto
buzul. “Dar niciunde nu-i 
ușor, dacă vrei să lucrezi și 
mai ales dacă vrei să faci 
un lucru ireproșabil. Fă
când însă zilnic același lu
cru, ne-am obișnuit”, spu
nea Lilioara Turc. 

producția a cunoscut un mic re
viriment. Apoi, tarele adânci care 
stau la baza activității miniere în 
zonă și-au jucat pe mai departe 
jocul nefast. O cheltuială de peste 
3000 de lei la 1000 lei producție 
marfă, fără șansa de a putea co
recta cândva această anomalie 
economică, dă o notă sumbră 
perspectivelor mineritului la

Vorța. Oamenii nu-și încasează 
salariile la timp, la începutul lunii 
august mai având de încasat o 
parte din drepturile salariale afe
rente lunii iunie.

“Nu știu ce s-ar mai putea 
face pentru a ameliora perfor
manțele economice ale activității 
noastre. Suntem superrestruc- 
turați, iar specificul zăcămân
tului lasă productivitatea “la 
mâna” minerului, automatizarea 
și mecanizarea fiind imposibile 
la Vorța. Or, în lipsa lor, ve
dem cu ochii noștri cum lu
crurile degenerează continuu. 
Am ajuns să cred că sfârșitul 
economic al exploatării nu mai 
miră pe nimeni, fundul sacului 
fiind aproape”, ne spune amar- 
resemnat dl inginer Eugen Rus.

în ciuda condițiilor

Școala își 
păstrează rosturile

într-o așezare rurală în care 
locuitorii trăiesc într-un fel senti
mentul celor “rupți de lume”, o 
instituție ca școala nu reușește 
prea mult să atenueze o atare 
realitate. Cu atât mai puțin atunci 
când activitatea se desfășoară 
în condiții improprii și cu mijloace 
mai degrabă primitive, cum e (și) 
cazul Școlii Generale din Visca, 
unde învață 82 de copii.

Dintre cele nouă cadre di
dactice care lucrează aici, doar 
unul (în speță directorul) este 
calificat, celelalte fiind suplini
toare, după cum aflăm din spu
sele unuia dintre acestea - dna 
Marioara Rus. Și acesta n-ar fi 
cel mai mare neajuns, dacă pu
nem la socoteală faptul că pe 
toată perioada de după '89 șl 
până în prezent școala n-a mai 
fost dotată din punct de vedere 
didactic. “Nu sunt planșe, alfa- 
betare sau alte materiale practic 
indispensabile unei activități di
dactice eficiente, ca să nu mai 
vorbim de mijloace tehnice; sin
gurul aparat din dotare, spre 
exemplu (mai exact radioul), e 
de pe vremea când eram eu 
școlăriță", mărturisește interlo
cutoarea noastră.

Soarta comunei cu sate 
răsfirate și situate la depărtări 
considerabile se răsfrânge 
deopotrivă asupra multor elevi 
și cadre didactice, care sunt 
nevoiți să se trezească în fie
care dimineață înainte de ora 5 
pentru a ajunge la autobuz ori 
pentru a străbate tot drumul pe 
jos. în plus, munca și respon
sabilitatea dascălului sunt cu 
atât mai mari, cu cât, se știe, în 
mediul rural cunoștințele elevului 
sunt cam cele dobândite în 
clasă, pentru că acasă munca 
în gospodărie îi ocupă cea mai 
mare parte a timpului.

în condiții ca toate cele 
menționate anterior, devin cu 
adevărat meritorii eforturile das
călilor, pe de o parte, și ale ele
vilor, pe de altă parte, care prin 
munca și, respectiv, prin com
portarea lor la clasă înțeleg să 
acorde școlii importanța cu
venită, făcându-și datoria cum 
pot și se pricep mai bine.

“E sus, la mină, 
cu ziarele”

Una dintre agențiile poș
tale create pe teritoriul co
munei este aceea din Vorța 
șl are sediul în casa familiei 
Tămaș, la numărul 99. După 
ce trecem podul peste râul 
cu același nume, ne oprim la 
poarta ce are inscripționat cu 
litere albe, pe o tăblie albas
tră, firma pe care o observa
sem din șosea. Casa propriu 
-zisă, amplasată la o oare
care distanță de gardul îm
prejmuitor, curtea plină de 
iarbă și diferite flori multico
lore, deosebite, dar și aca
returile, micile adăposturi 
pentru animale sunt primele 
dovezi că aici locuiește o fa
milie de oameni gospodari și 
harnici, toate având un rost și 
locul lor bine chibzuit.

Omul, mai mic de statu
ră, care ascuțea coasa și era 
captat cu totul de îndeletni
cirea sa - despre care afla
sem că este proprietarul, 
adică Toader Tămaș - nu s-a 
arătat prea vorbăreț, dar nici 
surprins de prezența noastră. 
“Hai că a venit o doamnă și 
nu știu ce vrea să afle" - și-a 
îndemnat soția. în nici două 
minute a apărut din casă o 
femeie mai în vârstă, înăltuță, 
cu o înfățișare plăcută, pe 
chipul căreia am citit bună
tate, suferință, resemnare. 
Se numește Aurora Tămaș.

“Nu, nu-i acasă, este ple
cată cu poșta sus, la mină. 
Dar dacă mai așteptați puțin 
trebuie să apară" - ne-a spus 
despre Mărioara, una. dintre 
fiicele dumneaei, care este 
agent poștal. Am mai zăbovit 
puțin, timp în care ne-a spus

Teiefbniâ a încremenit 
Ha tehnologia 

anilor Z5O
Dacă vrei sau ai nevoie 

urgentă să dai un telefon de la 
Vorța GSM-ul este neputincios. 
Comuna e “descoperită" la ca
pitolul telefonie mobilă. Nici la cea 
fixă situația nu e prea roză. 
Sunt trei telefoane în comună, 
unul la primărie, unul la poliție și, 
în fine, un telefon la mină. Tele
fonul de la primărie are pe par
tea dreaptă o manivelă cu mâ
ner de ebonită. Dacă învârți 
strașnic de ea, poți spera ca 
centralista de la Ilia să te conec
teze cu lumea. Doamne ferește, 
să te pască nevoia sau vreo 
tragedie pe perioada de noapte. 

SLALOM PRINTRE
HÂRTOAPE

“Dacă scrieți despre co
muna noastră, scrieți și des
pre starea proastă a drumu
rilor” - ne-a sugerat dna Mari
oara Rus, învățătoare în Vis
ca. Este vorba despre drumul 
Vorța - Visca - Valea Poienii, 
pe care dumneaei îl cunoaște 
atât de bine, fiindcă face de 
ani de zile naveta din Vorța la 
Visca. In prezent, traseul este 
denivelat, plin de gropi și de 
hârtoape, încât cei care cir
culă pe el sunt expuși oricând 
accidentării, iar mașinile - 
care fac adevărate slalomuri 
printre dâmburi și pietre, re-

că prima oară a lucrat ca 
poștășiță altă fiică a dum
neaei, Daniela, sora mai mi
că a Mărioarei. întemeindu- 
și o familie și așteptând un 
copil, n-a mai făcut față pro
blemelor. “Mărioara lucrează 
de numai un an și jumătate... 
Dar îi este tare greu, că um
blă numai pe jos, iarna mai 
ales este foarte greu pentru 
ea, că a fost bolnavă de copil. 
Merge nu numai aici în Vorța, 
ci are și Certeju de Jos și 
Coaja, la distanță de 4-5 km 
de centru. Are 66 de abona
mente la ziarul județean și 
duce și pensiile la oameni.”

Copil fiind, o boală ne
iertătoare, o paralizie, a lă- 
sat-o fără putere la una din 
mâini - spunea mama cu 
durere despre fiica ei. Dar 
trebuie să facă acest efort 
că “bărbatul meu este pen
sionar. A fost miner, dar are 
pensie mică, nu-mi ajunge 
să dau pe medicamentele 
mele. Am astm și cheltu
iesc mai mult de 400 de mii 
de lei lunar pe tratament... 
îmi mai dă fata, ca să pot 
să-mi cumpăr leacurile. Am 
avut grâu și porumb anul 
trecut și tot ne-a luat apa..." 
Ceilalți trei copii ai familiei 
sunt la casele lor, au gos
podăriile proprii. Aici au ră
mas doar părinții, fără prea 
multă putere de muncă de- 
acum, și Mărioara, care a 
renunțat la a-și întemeia o 
familie, conștientă că i-ar fi 
fost aproape imposibil. A ră
mas la casa părintească 
să-i ajute pe bătrâni, atât cât 
poate s-o facă...

Ca să dai un telefon salvator 
trebuie să scoli permanența din 
primărie, care, dacă doarme 
prea adânc, riscă să te lase cu 
buza umflată. întâlnind prima 
dată telefoane cu manivelă am 
crezut că este un caz izolat. 
Neplăcut surprinzător, mediul 
rural autohton oferă însă, la tot 
pasul, astfel de mostre ce țin de 
zorii introducerii telefoniei. La fel 
ca și în alte părți, locuitorii Vorței 
solicită înființarea unui telefon 
public cu cartelă care să garan
teze accesul la serviciile de 
telecomunicații la orice oră din zi 
și din noapte.

SI PIETRE
♦

dresând uneori cu greu direc
ția - uzurii și degradării.

Nu pot fi aduse reproșuri 
primăriei, deoarece “atât cât 
poate, primăria se implică să 
readucă drumurile deteriorate 
de ploi la o stare practicabilă”, 
'înainte de ploi, prin lunile 
mai - iunie - preciza dna Rus 
- s-a dus piatră și nisip și s-a 
reparat. N-a rezistat însă, în 
fața intemperiilor.-Există inte
res și bunăvoință din partea 
autorităților locale, dar lip
sesc banii pentru a se realiza 
o lucrare trainică, a fi moder
nizat și acest drum”.

La fel ca în mai toate comu
nele județului, agricultura la Vorța 
are o singură valență reprezen
tativă: zootehnia. în comună 
există, la această oră, 932 capete 
bovine, 818 capete ovine, 457 
porcine, 55 de cabaline, 4600 de 
păsări și 150 de familii de albine. 
Vânzarea acestor animale către 
abatoarele din Deva, Fornădie 
sau Sîntuhalm, este o sursă de 
venit suplimentară pentru po
pulația comunei, în majoritate

Creșterea 
animalelor- 
principala 

sursă de venit

având statut de pensionar. Din 
cele discutate cu dna Argentina 
Marian, agent agricol în cadrul 
Primăriei Vorța, am reținut faptul 
că fiind teren de cultură din cate
goria a V-a, principala cultură 
este cea a porumbului. Comuna 
are o suprafață de 1994 de ha 
teren agricol, din care 465 de ha 
arabil, 1058 pășuni naturale și 
431 ha fânețe. Comuna are aron
dată o suprafață de 4793 ha pă
dure. Ca repartiție a culturilor, la 
Vorța sunt cultivate în acest an 
250 de ha cu porumb, 110 ha 
grâu, 60 de ha cartof și cca. 20 
de ha legume și alte 20 de ha 
ovăz. Restul suprafețelor este 
destinat cultivării plantelor de 
nutreț. Interlocutoarea ne-a de
clarat că întreaga producție agri
colă se consumă în gospodăriile 
oamenilor, suprafața medie a tere
nului deținut fiind de abia 0,8 hec
tare. Anual, în comuna Vorța se 
produc peste 13.000 de hl de lap
te de vacă. Din păcate, nu există 
posibilitatea comercializării aces
tui produs valoros, în comună 
neexistând nici un centru de co
lectare a laptelui. în aceste condiții, 
laptele este folosit în gospodăriile 
oamenilor, iar surplusul, predomi
nant ca și cantitate, se dă la porci.

Pe scurt:
3 Din cei 1229 de locu- . 

I itori ai comunei, 644 lucrează în I 
| agricultură, majoritatea având | 
■ și statutul de pensionari. Per- ■ 
' soanele active sunt în număr ' 
I de 150, în principal fiind lucră- I
| tori la mină. Populația este | I îmbătrânită, numărul copiilor .

sub 14 ani fiind de 193. !
i 3 Deși este declarată zo- | i nă defavorizată, Vorța nu a be- ■ 
! neficiat sub nici o formă de ! 

I aport investițional. Din cele de- I 
| clarate de dna Argentina Ma- | 
■ rian, agent agricol la primărie, ■ 
■ nici un investitor nu și-a mani- 1 I festat dorința de a deschide o | 
| afacere în regiune, statutul de | 
. zonă defavorizată fiind necon- , I vingător. •
| 3 în privința posibilită- |
■ ților de a se distra și de a-și ■ 
' petrece timpul liber, tinerii din ! 

I Vorța nu prea au de ce să fie I 
| mulțumiți. Căminul cultural nu le | 
Imai oferă mare lucru iar alte ■ 

mijloace pentru a se delecta, I 
| ne spunea Lăcrămioara Buru- | 

i iană, practic nu există; nici | 
. măcar atât de obișnuitele ba- . I ruri (vreo două în toată co- I 
| muna) nu mai au nimic în plus | 
■ cu care să atragă tinerii.
1 3 în prima jumătate a •I acestui an, au fost înregis- I
| trate pe raza comunei 7 naș- |
. teri, 20 de decese și 2 căsă- . î torii.

J
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ANTENA 1

Luni 16 august
12.05 Ivanhoe (r)
13.30 Medicina pentru toți
14.10 Santa Barbara (r)
16.00 Emisiune în limba maghiară
17.30 O familie ciudată (s)
18.10 Voie bună la TVR
19.10 Sunset Beach (s, ep.510)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
21.00 Preotul și cârciumărița (s, ep. 13)
21.45 Teatru TV prezintă: „Tren de plăcere”
22.40 Ordinea publică
23.00 Jurnalul de noapte. Sport

Marți 17 august
9.30 Matineu de vacanță
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.05 TVR lași
13.00 TVR Timișoara
14.10 Santa Barbara (R)
16.00 Emisiune în limba 

maghiară
17.30 O familie ciudată (s,

ep. 41)
19.10 Sunset Beach (s, ep.

511)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
20.45 Camera misterelor 
21.00 Fitzcarraldo (f.a. Germania 1982)
23.40 Jurnalul de noapte

Miercuri 18 august
9.30 Matineu de vacanță
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.05 TVR lași
13.00 TVR Timișoara
14.10 Santa Barbara (r)
15.00 Concertele Golden Brâu (r)
17.30 O familie ciudată (s, ep. 42)
19.10 Sunset Beach (s, ep. 512)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
21.00 Lumea bărbaților (s, ep. 23)
22.00 Clive James: Vedere din Hong Kong (do)
22.55 Jurnalul de noapte

Joi 19 august
9.30 Matineu de vacanță
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.05 TVR lași
13.00 TVR Timișoara
14.10 Santa Barbara (r)
15.00 Lumea bărbaților (r)
15.30 Tribuna partidelor parlamentare
16.00 Conviețuiri (mag.)
17.30 O familie ciudată (s, ep.43)
18.10 Voie bună la TVR
19.10 Sunset Beach (s, ep. 513)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
20.45 Camera misterelor
21.00 Miracole (s, ep. 14)
23.00 Jurnalul de noapte. Sport
23.20 Simbolul tăcerii (f.a. SUA '93)

Vineri 20 august
9.00 Matineu de vacanță
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.05 TVR lași
13.00 TVR Timișoara
14.10 Santa Barbara (r)
15.00 TVR Craiova
15.30 Em. îh limba germană
19.10 Sunset Beach (s, ep. 514)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
21.00 Eternitate (thriller SUA '89)
23.00 Călător în Țara Eclipsei
23.30 Jurnal de noapte. Sport

Sâmbătă 21 august
9.30 Atingerea lui Midas (f. pentru copii SUA 

’96)
11.00 Întâlnirea de sâmbătă

14.10 Arca... Marinei

16)

ancorează
17.35 Star Trek (s, ep.

24)
18.35 O familie ciudată 

(s, ep. 44)
19.00 Teleenciclopedia 
20.00 Jurnal. Meteo
20.30 Farmece (s, ep.

21.20 Lucky Luciano (f. biogr. Italia 1973)
23.25 Tom Jones (concert)

Duminică 22 august
9.30 Ursulețul Winnie (d.a)
9.05 Kiki Riki Miki
11.00 Viața satului
14.10 E șansa tal (div.)
16.20 Atlas
16.45 Mistere și minuni (s)
17.30 O familie ciudată (s, ep. 45)
18.00 Duminica sportivă
18.30 Ivanhoe (s. BBC 1997, ep. 3)
19.30 Fotbal
20.00 Jurnal. Meteo
20.30 7 zile în România
21.00 Vizitatorul (s, ep. 10)
21.50 Atletism CM de la Sevilla (d)

Luni 16 august
13.10 Căsuța din prerie (s, ep. 90)
15.00 Rebelul (s, ep. 115)
15.45 Filmele săptămânii
16.00 Grecia (s, ep. 125)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 941)
17.30 Sighișoara - dialoguri medievale (p. V)
18.00 Primul val (s, ep. 17)
19.30 Mapamond
20.00 Marile meciuri (em. sportivă)
22.30 O vară de neuitat (dramă Franta/România 

1996)

Marți 17 august
8.00 Sailor Moon (d.a/r)
8.50 Tip-Top, Mini-Top (r)
10.15 Limbi străine. Engleză
11.10 Star Trek (r)
13.10 Căsuța din prerie (s, ep. 91)
15.00 Rebelul (s, ep. 116)
15.50 Indonezia - arhipelagul gigant
16.00 Grecia (s, ep. 126)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 942)
18.00 Primul val (s, ep. 18)
19.30 Axis Mundi: Tăcerile lui lisus
21.30 Universul cunoașterii
22.30 Pelerinaje

Miercuri 18 august
8.00 Sailor Moon (r)
10.15 Limbi străine. Franceză
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Star Trek (r)
12.00 Ultimul tren (r)
13.10 Căsuța din prerie (s, ep.

92)
14.00 Emisiune în limba maghiară
15.00 Rebelul (s, ep. 117)
16.00 Grecia (s, ep. 127)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 943)
17.30 Medicina pentru toți (r)
18.00 Primul val (s, ep. 19)
19.30 Em. pt. persoanele cu 

handicap 
20.00 Lumini în întuneric (dramă SUA 1993)

Joi 19 august
10.15 Limbi străine. Germană
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Star Trek (r)
12.00 Un cântec pentru fiecare
12.10 Ecranizări Mircea Eliade
13.10 Căsuța din prerie (s, ep. 93)
14.00 Emisiune în limba germană
15.00 Rebelul (s, ep. 118)
16.00 Grecia (s, ep. 128)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 944)
18.00 Primul val (s, ep. 20)
20.00 Tinichigiul și coafeza (co. Italia 1996)
21.50 Față în față cu autorul
23.35 Cultura în lume

Vineri 20 august
8.00 Sailor Moon (r)
10.15 Limbi străine. Spaniolă (r)
11.10 Star Trek (r)
12.00 Tezaur folcloric (r)
13.10 Căsuța din prerie (s, ultimul ep.)
14.00 TVR Cluj-Napoca
15.00 Rebelul (s)
16.00 Grecia (s, ep. 129)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Muzică
18.00 Cinematograful vremii noastre
19.00 Cu ochii’n 4 (r)
19.45 Muzică clasică
22.30 Atletism CM de la Sevilla

Sâmbătă 21 august
8.00 V6rbește-mi de școala ta! (do)
8.30 Sailor Moon (d.a)
10.35 Toate pânzele sus (s, ep. 6)
12.30 TVR Timișoara «
14.00 Trei familii (s, ep. 41)
14.45 Videoclipuri
15.15 Documente culturale
16.00 Grecia (s)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Mic dicționar al personalităților pentru cei mici
18.00 Serial de călătorii (do)
18.55 Filmele săptămânii
19.00 Bufoniștii (p. II)
19.50 Atletism CM de la Sevilla

Duminică 22 august
8.00 Vorbește-mi de școala tal (do)
9.00 Cronica Amazoniei (do)
10.30 Jane Birkin, Eddy Mitchel (integrale)
11.30 TVR lași
13.30 Știrile... XXL pentru copii și tineret
14.00 Avocații (s, ep.1)
14.55 Videoclipuri
16.00 Grecia (s, ep. 131)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 947)
18.30 Rumba-Tumba... și copiii cântă ce vor ei!
19.50 Videoclipuri
20.00 Atletism CM de la Sevilla (d)
23.05 Retrospectiva sentimentală

Luni 16 august
10.50 Știri
11.00 Kelly (s)
12.00 Tropical Heat (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s) 
14.00 Esmeralda (s)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 96)
16.10 Luz Maria (s, ep. 64)
17.00 Știri
17.25 Leonela (s, ultimul ep.) 
19.00 Observator 
20.00 Pericol iminent (s, ep. 42)
20.50 Raven (s, ep. 19)
21.45 Burlacul (s)
22.15 Observator
22.45 Sugar Hill (dramă SUA ’94)

•J®
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Marți 17 august
10.50 Știri
11.00 Kelly (s)
12.00 Tropical Heat (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s)
14.00 Esmeralda (s, ep. 90)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 97)
16.10 Luz Maria (s, ep. 65)
17.25 Elena, viața mea (s, ep. 2, 3)
19.00 Observator
20.00 Țineți-mă sau fac prăpăd (co. Franța 1983)
21.45 Fără obligații (s, ep. 13)
22.15 Observator
22.45 Top modelul (f.p. Canada 1993)

Miercuri 18 august
10.50 Știri
11.00 Kelly (s)
11.30 Aventuri în junglă (s)
12.00 Tropical Heat (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s)
14.00 Esmeralda (s, ep. 91)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 98)
16.00 Elena, viața mea (s, ep. 4)
17.00 Fotbal Rocar București - Ceahlăul Piatra 

Neamț (d)
19.00 Observator
20.00 Programul pentru distrugere (f.a. SUA

1995)
21.45 Damon (s)
22.15 Observator
22.45 în război cu Mafia (f.a. SUA ’95)

Joi 19 august
10.50 Știri
11.00 Kelly (s)
11.30 Aventuri în junglă (s)
12.00 Tropical Heat (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s)
14.00 Esmeralda (s, ep. 92)
15.00 Ape liniștite (s, ep.

99)
16.10 Luz Maria (s, ep. 66)
17.00 Știri
17.25 Elena, viața mea (s,

ep. 5, 6)
19.00 Observator
20.00 Dovada (thriller SUA
22.15 Observator

1995)

Vineri 20 august
10.50 Știri
11.00 Baree, fiul lui Kazan (f.a. Canada/Franța 

1994)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Kentucky Derby (f. dragoste SUA 1995)
15.00 Ape liniștite (s)
16.00 Elena, viața mea (s)
17.00 Fotbal FC Argeș - FC Național (d)
19.00 Observator
20.00 Motive ascunse (thriller SUA 1997)
21.45 Baywatch Nights (s, ep. 41)
22.30 Observator

Sâmbătă 21 august
8.00 Teo și Mircea Șou
12.15 Casa de piatră
13.15 Nightman (s, ep. 8)
14.15 Tropical Heat (s, ep. 34)
15.15 Buni prieteni
15.45 Fashion Club
16.00 Elena, viața mea (s, ep. 8)
17.00 Fotbal CS Oțelul Galați - UFC Rapid (d)
19.00 Observator
20.15 Fotbal SC Astra Ploiești - Universitatea 

Craiova (d)
22.30 Observator

Duminică 22 august
8.00 Teo și Mircea Șou
11.15 Creatorul de stele (s. SUA 1981, ep. 2)
12.10 Tot înainte... printre ruine (co. Anglia 1975)
14.00 Familia în vacanță
16.00 Elena, viața mea (s, ep. 9)
17.00 Fotbal Dinamo București - Petrolul Ploiești 
19.00 Observator
22.30 O noapte cu Adrian Păunescu

Luni 16 august
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
13.00 Știrile PRO TV
13.10 Vânătoarea de măicuțe (r)
14.30 Monștrii (s, ep. 35)
15.00 Familia Bundy (s, ep. 150)
16.15 Tânăr și neliniștit (s, ep. 810)
17.00 Știrile PRO TV
17.40 Aripile pasiunii (s, ep. 65)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 71)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Cădere liberă (dramă SUA 1993)
22.25 Știrile PRO TV

Marți 17 august
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tăul 
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
13.00 Știrile PRO TV
14.35 Monștrii (s, ep. 36)
15.00 Familia Bundy (s, ep. 151)
16.15 Tânăr și neliniștit (s, ep. 811)
17.00 Știrile PRO TV
17.40 Aripile pasiunii (s, ep. 66)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 72)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Renegatul (s, ep. 16)
21.30 Walker, polițist texan (s)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 74)
23.00 Millennium (s, ep. 32)

Miercuri 18 august
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
11.45 Walker, polițist texan (r)
13.00 Știrile PRO TV
14.30 Monștrii (s)
15.00 Familia Bundy (s)
16.15 Tânăr și neliniștit (s, ep. 812)
17.00 Știrile PRO TV
17.40 Aripile pasiunii (s, ep. 67)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 73)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Pasiunea stingheră a lui Judith Hearne 

(dramă Anglia '87)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 75)

Joi 19 august
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
13.00 Știrile PRO TV
13.10 Sweet Lorraine (r)
15.00 Familia Bundy (s)
16.15 Tânăr și neliniștit (s,

ep. 813)
17.00 Știrile PRO TV
17.40 Aripile pasiunii (s,

ep. 68)
18.30 Inimă de țigancă (s,

ep. 74)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (s.

ep. 139)
21.30 Mercenarii (s, op

29)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 76)
23.00 Millennium (s, ep. 34)

Vineri 20 august
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tăul
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
11.45 Melrose Place (r)
12.30 News Radio (s, ep. 19)
13.00 Știrile PRO TV
14.40 Monștrii (s, ep. 39)
15.00 Familia Bundy (s, ep. 154)
15.30 Ștrengărița (s, ep. 84)
16.15 Tânăr și neliniștit (s, ep. 814)
17.00 Știrile PRO TV
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 75)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Corbul, îngerul negru (s, ep. 21)
21.30 în spațiul interior (co. SF SUA 1987)
23.30 Millennium (s, ep. 35)

Sâmbătă 21 august
11.00 ProMotor
11.30 Piedone africanul (co. Italia/Ger. 1977)
13.00 Știrile PRO TV
13.45 Bebe (s, ep. 30)
15.30 Buffy, spaima vampirilor (s, ep. 42)
16.30 Lumea filmului
17.00 Profashion (mag.)
17.40 Aripile pasiunii (s, ep. 70)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 76)
19.30 Știrile PRO TV
20.00 Ultimul Don (s, ep. 3)
21.00 Febra curselor (co. SUA ’89)
22.55 Știrile PRO TV
23.00 Goana după fuste II (co. SUA/Canada 

1983)

Duminică 22 august
9.00 Super Abracadabra
9.30 Lassie II (s, ep. 8)
11.00 Babylon 5 (s, ep. 14) 
13.00 Știrile PRO TV
13.30 Columbo: Indiciile 

unei crime (f. p. SUA ’97)
14.00 Ministerul comediei
17.40 Aripile pasiunii (s, ep.

71)
18.30 Inimă de țigancă (s, 

ep. 77)
19.30 Știrile PRO TV
20.00 Orașul veseliei (dramă 

Franța/Anglia/SUA 1992)
22.30 Procesul etapei
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Luni 16 august
8.00 Dimineața pe plajă
12.00 Karaoke Show
13.00 Pretutindeni cu tine (r)
14.00 Nimeni nu e perfect (s)
15.00 Jeny Springer Show
16.00 Pretutindeni cu tine (s)
17.00 Trăiește vara cu Nadine
18.00 Știri
19.00 Brooklyn South (s)
20.00 Dosarele Y
20.50 Real TV
21.00 Karaoke Show
22.00 Show-ul de noapte

Marți 17 august
8.00 Dimineața pe plajă 
12.00 Karaoke Show

19.00 Menajera

13.00 Pretutindeni cu tine (r)
14.00 Nimeni nu e perfect (s)
15.00 Jerry Springer Show 
16.00 Pretutindeni cu tine (s) 
17.00 Trăiește vara cu 

Nadine
18.00 Știri
19.00 Menajera (co. Fr./SUA 

1990)
20.30 Poză la minut (s)
20.50 Real TV
21.00 Karaoke Show

22.00 Show-ul de noapte

Miercuri 18 august
8.00 Dimineața pe plajă
12.00 Karaoke Show
13.00 Pretutindeni cu tine (r)
14.00 Nimeni nu e perfect (s)
15.00 Jerry Springer Show
16.00 Pretutindeni cu tine (s)
17.00 Trăiește vara cu Nadine
18.00 Știri
19.00 Comisarul Rex (s)
20.00 CI5: Profesioniștii (s)
20.50 Real TV
21.00 Karaoke Show
22.00 Show-ul de noapte

Joi 19 august
8.00 Dimineața pe plajă
12.00 Karaoke Show
13.00 Pretutindeni cu tine (r)
14.00 Nimeni nu e perfect (s)
15.00 Jerry Springer Show
16.00 Pretutindeni cu tine (s)
17.00 Trăiește vara cu Nadine
18.00 Știri
19.00 Kickboxer (f.a. SUA 1989)
20.30 Apel de urgență
20.50 Real IV
21.00 Karaoke Show
22.00 Show-ul de noapte

Vineri 20 august
8.00 Dimineața pe plajă
12.00 Karaoke Show
13.00 Pretutindeni cu tine (r)
14.00 Nimeni nu e perfect (s)
15.00 Jerry Springer Show
16.00 Pretutindeni cu tine (s)
17.00 Trăiește vara cu Nadine
18.00 Știri
19.00 Alegeți filmull
20.30 Real TV
21.00 Karaoke Show
22.00 Show-ul de noapte

Sâmbătă 21 august
10.00 Tia și Tamera (s)
10.30 Malcolm și Eddie (s)
11.00 Gregory Hines Show
11.30 Lumea lui Dave (s)
12.00 Legături de familie (s)
12.30 Sport Magazin
14.00 Jerry Springer Show
14.30 Călătorii în lumi paralele (s)
15.30 Dosarele Y
17.00 Cinemagia
17.30 Apel de urgență
18.00 Știri
18.30 Camera ascunsă (div.)
19.00 Frasier (s)
20.00 Sliver (thriller SUA 1993)
22.00 Real TV
22.30 Știri
23.00 Vin de mai (co. SUA/Franța 1990)

Duminică 22 august
10.00 Tia și Tamera (s)
10.30 Malcolm și Eddie (s)
11.00 Gregory Hines Show (s)
11.30 Lumea lui Dave (s)
12.30 Povești de iubire (do)
14.00 Duminica cu Prima
17.30 Vacanță a la Petrișor (emisiune culinară)
18.30 Camera ascunsă
19.00 Misiune în deșert (dramă Anglia 1996)
21.00 Karaoke Show
22.00 Show-ul de noapte

Luni 16 august
7.00-12.00 Filme și seriale (reluări) 
13.00 Maria (s) 
14.00 Harem (r)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s) 
21.05 Concursul „Stai Acasă!”
21.15 Lanțurile iubirii (s, ep. 36)
22.10 Milady (s)
23.00 Marele Gatsby (dramă SUA 1949)

Marți 17 august
7.00-12.00 Filme și seriale (reluări)
12.45 Maria (s)
13.30 Marele Gatsby (r)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)

18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s) 
21.05 Concursul „Acasă!"
21.15 Lanțurile iubirii (s, ep.

37)
22.10 Milady (s) 
23.00 Australia (dramă Fr./ 

Belgia/Elveția 1988)

Miercuri 18 august
7.00-12.00 Filme și seriale (reluări) 
13.00 Maria (s)
13.45 Australia (r)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)
21.05 Concursul „Acasă!”
21.15 Lanțurile iubirii (s, ep. 38)
22.10 Milady (s)
23.00 Hoinarii (dramă SUA 1979)

Joi 19 august
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări)
13.15 Maria (s)
14.00 Hoinarii (r)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)
21.05 Concursul „Acasă!”
21.15 Lanțurile iubirii (s, ep. 39)
22.10 Milady (s)
23.00 Perry Mason: împușcat în direct (f. p. SUA 

1986)

Vineri 20 august
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări) 
13.30 Maria (s)
14.15 Perry Mason: împușcat în direct (r)

16.00 Preciosa (s) 
17.00 Celeste se întoarce

(s)
18.00 Dragoste $1 putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s) 
21.05 Concursul „Acasă!”
21.15 Lanțurile iubirii (s, ep.

40)
22.10 Milady (s)

23.00 Omul din câmpie (w. SUA 1964)

Sâmbătă 21 august
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări)
13.30 Maria (s)
14.15 Omul din câmpie (r)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)
21.05 Concursul „Acasă!”
21.15 Lanțurile iubirii (s, ep. 41)
22.10 Milady (s)

Duminică 22 august
7.00-12.00 Filme și seriale (reluări)
13.00 Maria (s)
14.00 Panică în Needle Park (r)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.00 Fotbal Premier League
19.55 Jackie Collins: Hollywood
20.20 Poirot (s)
21.15 Lanțurile iubirii (s, ep. 42)
22.10 Milady (s)
23.00 Harem (dramă Fr. '85, p. II)

Luni 16 august
7.00 Știri
9.00 Dinastia (r)
10.00 Știri
11.00 Forța destinului (r)
13.00 Ora unu â venit (r)
15.00 Știri
16.35 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.05 Secția de poliție (s)
22.00 Dincolo de stadion
23.30 Cutia muzicală (r)

Marți 17 august
7.00 Știri
9.00 Dinastia (r)
10.00 Știri
11.15 Studioul Tudor Vornicu (r)
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
16.35 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Secția de poliție (s)
22.00 Cutia Pandorei
22.45 24 din 24

Miercuri 18 august
7.00 Știri
9.00 Dinastia (r)
10.00 Știri
11.15 Cutia Pandorei (r)

12.00 Dincolo de stadion (r)
13.30 24 din 24 (r)
14.00 Medici la datorie (s) 
15.00 Știri
16.35 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Secția de poliție (s)
22.30 Antistatic
23.00 Lou Grant (s)

Joi 19 august
7.00 Știri
9.00 Dinastia (r)
10.00 Știri
11.10 Lou Grant (r)
13.00 Drumuri printre amintiri (r)
13.30 Documentar
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
16.35 O singură viață (s)
17.30 Documentar (s)
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Celebritate (s)
22.00 Linia întâi

Vineri 20 august
7.00 Știri
9.00 Dinastia (r)
10.00 Știri
11.10 Celebritate (r)
12.00 Linia întâi (r)
13.00 Cântecul și casa lui (r)
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
19.00 Celebritate (s)
22.00 Lumea în „Clipa 2000"
23.20 Tentații

Sâmbătă 21 august
8.00 Știri

9.00 Țara spiridușilor
10.10 Tentații (r)
11.10 Aventuri în aer liber (r)
11.40 Lumea în „Clipa 2000“ 
13.00 Studioul Tudor

Vornicu
19.00 Aventuri la Snowy 

River (s, ep. 57)
21.25 Destine (dramă răzb. 

SUA 1958)
23.00 Magazinul de 

sâmbătă seara

Duminică 22 august
9.15 Destine (r)
11.30 Globetrotter (r)
12.30 îți mai aduci aminte, Doamnă?
15.00 Drumuri printre amintiri
15.30 Cutia muzicală
16.00 Dincolo de anul 2000 (do)
17.00 Forța destinului
18.00 Portretul unui artist
19.00 Aventuri la Snowy River (s, ep. 58)
21.45 Reîntoarcerea Panterei Roz (co. SUA 

1947)

Luni 16 august
10.00 Gotti (dramă SUA 1996)
12.00 Războiul fiarelor (d.a)
12.30 Evadare din Absalom (SF SUA 1994)
14.30 Zâna Măseluță (co. SUA 1997)
16.00 Franklin (s)
16.30 Unde ne sunt bărbații? (co. SUA 1995)
18.30 Star Trek: Generații (SF SUA 1994)
20.30 După^lS ani (co. SUA

1997)
22.15 Un zâmbet ca al tău (co.

SUA 1997)
0.00 Aventuri pe mare (co. SUA

’94)

Marți 17 august
10.00 Atentat la World Trade Center (dramă 

SUA 1997)
11.30 Muntele văduvelor (dramă SUA ’94)
13.15 Linia erotică (co. Spania 1995)
15.00 Foamea (s)
15.30 Weekend cu un mort (co. SUA 1989)
17.15 Nu poți uita trecutul (dramă SUA 1996)
18.45 Inamicul public (f.a. SUA 1997)
20.30 Comoara din pod (co. SUA 1997)
22.00 Star Trek: Primul Contact (SF SUA 1996)

Miercuri 18 august
10.00 Michael Collins (dramă SUA/Irianda 1996)
12.15 Războiul troian (co. SUA ’97)
13.45 O vară neobișnuită (co. SUA 1994)
15.45 Incognito (thriller SUA 1997)
17.30 Răpirea (co. SUA 1996)
19.00 Coliziunea (dramă SUA 1997)
20.30 Viața în sălbăticie (f.a. SUA 1987)
22.00 Stargate (s)
22.45 Specialitatea casei: Roșii verzi prăjite 

(dramă SUA ’92)

Joi 19 august
10.00 Dracula: Un mort iubăreț (co. SUA 1995)
11.30 Franklin (s)
12.00 Devon și Trent (dramă SUA 1997)
13.45 Războiul fiarelor (s)
14.15 Dentistul (horror SUA ’97)
15.45 Vremea răzbunării (thriller SUA 1996)
18.15 Voință de fier (f.a. SUA 1994)
20.00 Foamea (s)
20.30 Cele două fețe ale dragostei (co 

romantică SUA 1996)
22.30 Intrusul (dramă SUA 1995)
0.00 Dragoste nebună (romantic SUA 1995)

Vineri 20 august
10.00 Echipa de fotbal (co. SUA 1995)
11.45 Legendele toamnei (dramă SUA 1994)
14.00 Un tată în plus (co. SUA 1997)
15.45 Focul din adâncuri (dramă SUA 1997)
17.30 Stargate (s)
18.15 Rațiune și simțire (romantic SUA 1995)
20.30 între două lumi (SF SUA 1997)
22.00 Prieten și dușman (thriller SUA 1997)
0.00 Jurnalul Pantofului Roșu (s. er.)

Sâmbătă 21 august
10.00 Franklin (s)
10.30 Războiul fiarelor (s)
11.00 Comoara din pod (co. SUA 1997)
12.30 Olimpiadă sub teroare (f.a. SUA 1996)
14.15 Hamburger Hill (dramă SUA 1987)
16.00 Măscăriciul (co. SUA 1997)
17.30 Fiul cel bun (thriller SUA 1993)
19.00 Martorul incomod (f.a. SUA ’96)
20.30 Ucigaș virtual (Sf SUA 1995)
22.15 Campionul (co. romantică SUA ’96)
0.30 Sânge fierbinte (thriller Spania 1997)

11.30 StnrTrak

Duminică 22 august
10.00 Zâna Măseluță (co. 

SUA 1997)
11.30 Star Trek: Generații 

(SF SUA ’94)
13.30 Echipa de hochei 3 (f.

a. SUA 1996)
15.15 Muntele văduvelor 

(dramă SUA ’94)
17.00 întruparea diavolului 

(thriller SUA 1998)
18.30 Hamlet (dramă SUA

1996)
20.30 Rapsodie în roz (co. romantică SUA 1995)
22.00 Stargate (SF SUA 1994)
0.00 Viață dublă (dramă SUA 1995)
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Am întâlnit-o la Oficiul 
poștal din Certej, unde lucrea
ză ca factor poștal. Este mică 
de statură, între două vârste, 
are ochi de culoarea cicoarei, 
un ten deschis și un zâmbet 
calm ce-i luminează chipul. 
Aștepta mașina cu ziare, ce 
trebuia să vină de la Deva, 
pentru a "împrăștia”, la rându-i, 
în Hondol, la casele abonaților, 
informațiile cele mai recente 
din țară și din lume, dar și din 
județ. Face aceasta de peste 
20 de ani, firesc, din obișnu
ință. Aducerea acasă la abo
nat a jurnalelor este ceva atât 
de normal în orele dumneaei 
de deplasare, încât nu cred c- 
a realizat vreodată faptul că 
are o contribuție oarecare la 
informarea și formarea celor 
care citesc, aducându-(e 
aproape hrana spirituală de 
fiecare zi.

Adycând
• oamenilor 
hrană pentru 

sunet
Ana Păsulă s-a stabilit la 

Hondol prin căsătorie. Soțul ei 
nu mai trăiește. Este aproape 
incredibil că ea a împlinit 
vârsta de 50 de ani și că este 
deja bunica a patru nepoți, 
căci chipul n-o trădează. “Am 
fost harnică - spunea. M-am 
măritat la vârsta de 17 ani și 
am avut patru copii. Trei dintre 
ei - două fete și un băiat - 
sunt acum la casele lor, s-au 
căsătorit. Am rămas doar cu 
fiica mea cea mai mică, elevă 
de liceu la Deva.”

...Numai în acest sat sunt 
160 de pensionari, cărora le 
duce lunar pensiile, dar și ve
terani de război și copii, care 
beneficiază de drepturi bă
nești. “Sunt și șapte handi
capați, dintre care trei nevă
zători, care primesc ajutoare 
bănești” - spunea Ana Păsulă. 
Cam 2 km parcurge pe jos în 
zilele mai aglomerate. Ca orice 
femeie de la sat, se confruntă 
cu micile griji din gospodărie 
pe care se străduiește s-o 
mențină în ordine. Dar timpul 
liber de care dispune este mai 
redus. Spunea însă că nu are 
o gospodărie foarte mare, dar 
că în timpul vacanțelor și fiica 
ei îi dă o mână de ajutor, așa 
clim le stă bine tinerilor. “Copiii 
trebuie deprinși de mici cu 
treburile, trebuie învățați să 
știe și lucrul câmpului, că-i 
spre binele lor” - afirma, adău
gând că în familia dumneaei 
așa s-a procedat cu fiecare 
dintre cei patru urmași.

Estera SÎNA
X_____________ ___________/

i Eswte de, ' 
/ Florile, proaspăt culese, ' 

puse în apă de izvor, se ex- \
\ pun la soare câteva ore,

I apoi se adaugă puțin alcool. \ 
Se consumă 3-4 picături zil-

/ nic.Esența de flori de plop 
e recomandată suferinzilor «

/ de anxietate; de măr înflo
rit este pentru persoanele t 

' cu deficiențe în comporta- 

I ment, în transpunerea ide- ' 
ilor și dorințelor în practică;

I păpădie - împotriva epui- ' 

zării și stresului; nu-mă- 
I uita - în doliul după cineva

apropiat; liliac - pentru im- 
pulsivitate, aroganță, tendin- 

, țe dominatoare; de violete 
' vindecă de timiditate și lipsă 
/ de încredere în sine.
’ V -s v. v,.>, X *s «s V

1

Handicap educațional
La țară femeile scuipă în 

sân spunând; - “Doamne 
ferește!”, cu gândul la urma
șii lor, atunci când întâlnesc 
un copii cu handicap psihic 
sau fizic vizibil. Altora li se 
face milă de părinții care nu 
au bucuria de a crește un 
copil sănătos, normal.

Cum se face însă că 
aceste valuri de compasiune 
nu apar când întâlnim un 
copil cu handicap educa
țional?! Pentru că un copil 
normal și sănătos poate to
tuși avea un handicap. 
Acest lucru se întâmplă în 
două moduri: prin deficit de 
educație sau prin hiper- 
protecție.

Deficitul de educație 
este ușor de observat, sute 
de copii sunt în această si
tuație. Copii abandonați 
crescuți pe la casele de co
pii, ai unor familii destrăma
te, cu părinți alcoolici, sau 
acei copii care își au casa pe 
străzi. Handicapul lor pro
vine din lipsa de educație. 
Din fericire ajutând copilul 
la timp, oferindu-i educația 
necesară pentru dezvoltarea 
lui normală, acest handicap 
se poate recupera. Acesta 
fiind un handicap informa
țional pentru că acești copii 
deseori sunt mult mai des
curcăreți în situații reale ale 
vieții decât cei educați în 
familie. Este indicat ca aju
torul oferit copilului să vină 
înainte de împlinirea vârstei 
de 12 ani.

Zx-

Cu calm și vorbă bună
“Trebuie să fim opti

miști." Aceasta era părerea 
dnei Marioara Feneș, ges
tionară la “Cabană” (uni
tate situată în zona centrală 
a comunei Vorța), conști
entă de faptul că o stare de 
pesimism, demoralizatoa
re, s-a instalat în rândul 
oamenilor o dată cu dis
ponibilizările. Aceasta se 
reflectă și în comerț, unde 
“merge mai greoi decât 
anul trecut”, cum consta-

Se fură azi de la câteva 
sute de lei (resturile ce nu le 
mai primești pentru că nu 
mai există monede!?) la mii 
de miliarde! Cum? După 
cum îi dă fiecăruia mâna. 
La piață de pildă se “aran
jează” cântarele (cele ro
mane, cu tijă orizontală), 

ARTA DEA FURA "
\_________________________________________________________________________________ X

vânzătorii pun în față mor
manele de fructe (căci în 
“zona” lor se cam plasează 
necinstea) și țin clienții de 
vorbă să nu fie atenți la câtă 
marfă li se pune în plasă. 
Am fost martora și victima 
unui asemenea matrapaz
lâc în Piața centrală a Devei. 
O tânără care vindea prune 
la un kg ciupea cam 300 de 
grame, după cum s-a con
statat la recântărire. Valoa
rea pagubei? Cam 1500 - 
2000 lei, cât să-ți cumperi o

în contrast cu aceștia se 

află copiii hiperprotejați care 
au o familie, au toate condi
țiile dc trai necesare unei dez
voltări armonioase și cu toate 
acestea par a fi “handica
pați”. Nu vorbesc de un han
dicap intelectual, pentru că 
acești copii sunt normali, au 
chiar profesori și primesc me

ditații pentru a putea obține 
rezultate cât mai bune la școa
lă, au TV-color cu multe pro
grame cu ajutorul căruia au 
acces la o mulțime de infor
mații. Handicapul lor provine 
din faptul că fiind sub pro
tecția excesivă a părinților, 
devin dependenți de aceștia 
și rupți de realitate. Copiii 
aceștia nu știu să-și țină în 
ordine lucrurile pentru că 
Mama face ordine și cură
țenie sau să-și pună singuri 
mâncare în farfurie pentru că 
toate le face Mama. Dacă 
sunt într-o tabără - lucru care 
se întâmplă rar fără ca și Ma
ma să fie prezentă! - acești 
copii sunt necaz pe capul 
adulților care se ocupă de ei; 
nu știu să-și caute hainele cu 
care să se îmbrace, își pierd 
lucrurile, uită cu desăvârșire 
să se spele pe dinți și mâini 
fără ca cineva să le spună; în 
schimb totul li se pare mur
dar, se tem de noroi și praf, 

tase. "în ’98 am avut aici, în 

comună, Ziua Minerului - își 
amintește cu nostalgie. Se 
lucra anii trecuți pe trei 
schimburi și corelase pro
gramul unității după cel al 
sectoarelor miniere.

Cu toate că clientela este 
mai puțin numeroasă, res
pectarea programului este 
pentru dumneaei literă de le
ge, iar servirea cu atât mai 
perfectă. Trecând de la o uni
tate a cooperației la una parti- 

pâine neagră. Ceea ce în
seamnă ceva pentru cei cu 
venituri mici. Dar nici celor 
pentru care acești bani nu 
înseamnă mare lucru nu le 
place să fie furați. Ar putea 
da banii unui cerșetor, 
având sentimentul că au fă
cut un gest creștinesc.

Dispariția din peisajul 
pieței a unor figuri de vân
zători care s-au pretat la așa 
ceva se pare că nu i-a vin
decat de meteahnă pe alții. 
Poate doar “vizitele" mai 
dese ale celor îndreptățiți să- 
i verifice, să-i mai calmeze. 
Pentru că există persoane 
(și e regretabil că unele sunt 
foarte tinere) pentru care 
cinstea, corectitudinea, res
pectul pentru clienți sunt vor
be goale. Ei nu știu decât de 
frică.(V.R.) 

iar mâncarea nu e niciodată 
pe gustul lor.

Teama de noi experiențe 
este atât de mare încât caută 
mereu protecția adultului. 
Aceștia sunt copiii care nu 
se vor rătăci niciodată într-o 
pădure pentru că vor rămâ
ne mereu la un pas distanță 
de adultul care îi însoțește. 
Din păcate deseori devin 
ținta glumelor celorlalți copii 
și sunt etichetați cu porecle 
de nătăfleți. Toate acestea 
contribuind la dezvoltarea 
unui sentiment de inferio
ritate care îi determină să 
devină și mai dependenți de 
protecția părinților.

Educația ar trebui făcută 
în acest caz întâi părinților 
spre a fi convinși că impac
tul copilului cu viața și ex
periențele (uneori chiar mai 
dificile) fac parte din pre
gătirea acestuia pentru rea
litate, pentru viața în care, 
la un moment dat, va deveni 
un adult ce nu va mai avea 
mereu alături ajutorul, - 
sau, mai bine spus, slugăr
nicia părinților.

Dar indiferent de tipul 
de handicap pe care l-ar 
avea un copil, părinții tre
buie să-I educe și să se com
porte față de el ca și cum 
acesta ar fi unul normal și 
sănătos.

Nu cocoloșiți și nu vă 
protejați excesiv copiii!

Opusul acesteia fiind: 
Nu vă neglijați copiii!

Ina DELEANU

culară - aparținând SC Cris
tian Forest Com SRL Ilia 
(patron Dorinei Cărmăzan) - 
dna M. Feneș se achită de 
obligațiile profesionale cu 
priceperea acumulată în cei 
peste 20 de ani de activitate 
în comerț. Calmul, vorba bu
nă și receptivitatea'manifes
tate în dialogul vânzător - 
cumpărător elimină bari
erele creăte uneori față în 
față cu cei care calcă prima 
oară pragul unei prăvălii”.

"Vecinii mâ batjocoresc"”
Oameni care caută o so

luție problemelor lor, după ce- 
au apelat la diverse organe și 
n-au fost luațr în seamă ori 
sunt nemulțumiți de răspunsul 
primit, se adresează ziarului 
nostru. Chiar dacă pe moment 
nu-i putem ajuta, oamenii pleacă 
de la noi mulțumiți că i-am as
cultat cu atenție, i-am tratat cu 
considerație și i-am lămurit 
cum să procedeze în soluțio
narea unor cazuri.

O situație delicată ne-a re
latat și dna Paulina Pogal, din 
Deva, pensionară de boală. 
Deși suferindă, trebuie să în
grijească alte două persoane, 
care singure nu se pot des
curca: soțul paralizat pe par
tea dreaptă care are nevoie 
permanentă de însoțitor, și 
soacra, ajunsă la vârsta ne
putinței. Dar nu din această 
pricină a venit doamna la re
dacție. Ca și cum drama din 
familia sa nu i-ar fi suficientă 
are o neînțelegere mai veche,

Tuturor Măriilor
f/n aceife yifo-, jt'U’lH<’'Hțiifoa?H‘ nituri firt fii foit: rle/- 

fiticf/ta. d<fo>t»iitii. Haitii ^.mtUHt/tu, fortfe tfoatnnc/t- fi 
tfotiitiiftiaw/o ca ihihio/c ./tfaiia (iaaMmJrfitt <>/) ie 
/tiei/ă/eiciii-.fi ietfe^e• ononiaifica /k> /.'»aaguii. ,'Aine ai 

j'i r/aciitu/ittv-e )r'/tiiti fa/t/e/e )z' țjâiic/aii/e foi, caiciii. /< 
(înviere mumii /te caic- l/toaifii. fie at/ieiiim fafaioi, ctt 
an/icihafic, iiticeie aiaiiife iii utilate, frtcaîie, jr îoifteiifaie 
fi "(f’« mafii a ni!"

Rodica Tott

Firul driadnei
E> "Visele proștilor sunt atât de absurde încât nu le luăm în 

seamă decât după ce s-au realizat."

E> "Unele capete seamănă cu acele ouă de ciocolată cu 
fundă pe din afară și goale pe dinăuntru."

E> "în tinerețe iubim din toată inima. Mai târziu începem s-o 
menajăm."

ZS> "Nu știu cum se face, dar mai ales îngerii dau de 
dracul."

E> "Nu-ți place cum scriu? Nici mie nu-mi place cum 
citești."

S> "Ce fel de prietenie e aceea in care nu se sacrifică 
decât câteva grame de cafea?"

E> "Femeile uită de obicei anul nașterii, dar niciodată ziua."
S> "In fond toți suntem autodidacți. Cine se mai poate 

rezuma doar la ceea ce i s-a predat de la catedră?”
E> "Ce folos că citești dacă nu reții? Și ce folos că reții 

dacă nu știi să folosești?"
Selecție de IIie LEAHU

dacă am înțeles bine, cu unii 
dintre vecini.

Dacă o parte dintre aceștia 
o respectă și o mai întreabă cum 
se descurcă și cum se simte 
soțul, alții însă o batjocoresc în 
diverse moduri. Dna Paulina 
susține că s-au adresat în acest 
sens unui post local de televi
ziune, au chemat salvarea care 
a luat-o cu forța și a dus-o la 
Zam. Cât a stat acolo, ceilalți doi 
au rămas neîngrijiți și a fost ne
voit s-o aducă apoi soțul său 
bolnav, ajutat de cineva cu o ma
șină. Acum locuiesc toți trei 
membrii familiei în apartamentul 
soacrei, dar foștii vecini (de la o 
altă scară a aceluiași bloc P3) 
continuă s-o hărțuiască. Unii o 
scuipă, o necăjesc încât nu în
drăznește să meargă cu posibili 
cumpărători la apartamentul ne
ocupat. Starea tensionată ce s- 
a creat înrăutățește sănătatea, 
și așa precară, a soțului.

De aceea s-a adresat poliției 
care însă i-a sugerat să-i acțio

neze în judecată pe cei ce o 
batjocoresc. Doamna însă nu 
are bani pentru asemenea de
mers, pensiile abia ajungându- 
le pentru cheltuielile zilnice și 
medicamente. Și în plus se te
me că nu va găsi oameni dis
puși să depună mărturie în fa
voarea sa, ca să nu intre în 
conflict cu ceilalți. Atunci s-a 
adresat în scris ministrului de 
interne, de la care încă nu pri
mise nici un răspuns până în 
momentul venirii în audiență la 
redacție.

Dorința doamnei este să 
fie lăsată în pace de vecinii cu 
care nu știm cum a intrat în 
conflict. îi facem publică do
leanța împreună cu un apel la 
omenie, adresat celor care o 
supără. Este o femeie necăjită 
(pe lângă situația familială are 
și propriile sale probleme, fiind 
operată la o ureche), care are 
nevoie de înțelegerea se
menilor nu de batjocura lor.

Viorica ROMAN
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MATRIMONIALE

• Agenție matrimonială caută 
doamne și domnișoare, vârsta între 
18-50 ani, pentru căsătorie în Aus
tria, Italia, Slovenia. Telefon 092/ 
807917, între orele 12-18. (6692)

* *
CUMPĂRĂRI

• Vând prune (2 livezi), 8.000 
kg. Dâncu Mare nr. 167. (8174)

• Vând cruce mozaic mare, cap 
trifoi, trandafiri, scris, în preț 
negociabil. Telefon 217075. (6507)

• Vând cameră frigorifică 9 mc, 
6000 DM și cumpăr țiglă din 
demolare. Tel. 092/282379. (6681)

• Vând 2 taloane Dacia, C.I., 
numere noi și orice piese de Dacia 
din dezmembrări. Informații Hațeg, 
sat Păclișa, nr. 166, telefon 094/ 
834567. (3126)

• Calitate belgiană prin TERMO- 
SANITARA: tub Henko, fitinguri 
cromate, centrale termice, apo- 
metre Zenner, radiatoare Stelrad, 
Dunafer. Apelați cu încredere la 
noi. Hunedoara, str. Dorobanților, 
12, tel.092/701072 (8170)

• Familia Gărdean Teodor este 
alături de familia Bucaleț Victor, 
exprimându-și întreaga com
pasiune la trecerea în neființă a 
iubitei sale soții

BUCALET MARIA9

Bunul Dumnezeu să o pri
mească și s-o odihnească. 
(6687) 

SC MACON SA 
Deva

• Vând teren intravilan Deva, 
str. Bucegi, 800 mp. Tel. 092/ 
774578. (6508)

• Vând apartament 4 camere, 
zona Progresului. Tel. 216483,092 
712716. (6752)

• Vând apartament două ca
mere, zona Bălcescu. Relații la tel. 
624730, 092/564099. (6666)

• Vând garsonieră, ultracentral, 
38 mp, confort I, etaj II. Deva, telefon 
094/440598. (6506)

• Vând apartament 3 camere, 
Gojdu, bloc Experimental, parter. 
Telefon 094/702455. (6505)

• Vând apartament două camere, 
îmbunătățiri, str. Minerului, etaj I. 
Telefon 620934, orele 20-22. (6682)

• Vând spațiu comercial ame
najat în Simeria, zona Piață. Telefon 
092/490282. (6677)

• Vând casă mare în Deva, 
încălzire centrală, curte, grădină. 
Telefon 219224. (6640)

• Vând casă, grădină, teren 8 
ari la Sărățel. Informații tel. 094/ 
254139 între 18-20. (3372)

• Vând apartament 2 camere 
deasupra cofetăriei Tosca, etaj 4, 
ap. 15, Hunedoara. Telefon 
717672. (8183)

• Vând casă sat Bârsău nr. 102. 
Tel. 627766, 226397. (8103)

• Vând apartament 2 camere, 
ultracentral, bdul Decebal, bl. 15/F/ 
31. Tel. 215321, marți-joi orele 13- 
19, duminică orele 9-12. (6789)

• Vând gospodărie în satul 
Bățălar, 3 km de Călan, 70.000.000 
lei. Tel. 731716 (6798)

• Vând Lada 1200 plus motor 
rezervă, 11.000.000 negociabil. 
Telefon 625248. (6684)

• Vând urgent Raba izotermă, 85 
milioane lei. Telefon 730302. (6679)

• Vând Opel Kadett 1300,1981, 
benzină, 1200 DM, negociabil. 
Telefon 283243. (6678)

• Vând Dacia 1300, stare foarte 
bună, 1978. Tel. 054/233941, Deva, 
Horia 159. (6504)

• The Best Company Simeria vă 
oferă 20 % reducere pentru 
fiecare mobilă cumpărată până la 
20 august. Informații 262290, 
262907, 094/230856. (6663)

• Vând LG 21 color, diagonala 
51, garanție 14 luni, negociabil. 
Telefon 262973. (6663)

• Cooperativa Bucura Hațeg 
vinde la licitație mașini de cusut. 
Etapa I în data de 27.08.99, ora 10 
la sediu. Etapa a ll-a în data de 
3.09.99. In caz de neadjudecare 
se va repeta în fiecare zi de vineri. 
Relații telefon 770413. (3125)

• Vând cazan cu boiler, com
bustibil solid. Informații Mintia nr. 7 
A, la șosea. (6685)

• S.C. Lark Computers vinde 
calculatoare, imprimante, componente 
de calitate la cele mai mici prețuri, 
garanție. Tel. 092/737813. (6651)’

• Vând și montez parbrize, 
Deva, Dragoș Vodă, nr. 12 A. Tel. 
233246 (2917)

* Vând aparat stomatologic, 
inclusiv fotoliu, sterilizator apa
ratură medicală, preț avantajos. Tel. 
226396 (6655)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere garso
nieră mobilată, str. Zamfirescu. Tel. 
092/843454, 232060. (6669)

• închiriez spațiu ideal pentru 
en gros, Hunedoara, centrul 
vechi (fost Ardealul), 200 mp. Tel. 
710028, 094/913887. (8175)

OFERTE DE 
SERVICII

• Asociația V.A.A.D. vinde 
parchet de fag, preț între 60.000- 
120.000 lei/mp. Telefon 711398. 
(8173)

• Vând aragaz, fotoliu pat, masă 
extensibilă cu 4 scaune și pla
pumă 2 persoane. Tel. 211420. 
(6676)

• Pierdut carnet de șomaj pe 
numele Bănceanu Neculai. Se 
declară nul. (8184)

• Pierdut două ștampile ale SC 
Rameti și SC Silva Lemn Tex Deva, 
cod fiscal al SC Disal Corn Impex 
SRL Deva, legitimație călătorie 
CFR, carnet FNI nr. 2857. Se 
declară nule. (6689)

• Familia îndoliată aduce 
mulțumiri tuturor colegilor de la 
RAIL Hunedoara și Hidrocon- 
strucția Râu Mare Retezat, 
rudelor și cunoștințelor care au 
fost alături la durerea noastră și 
au condus pe ultimul drum, în 
data de 4 august 1999, pe

Scoate la LICITAȚIE pentru vânzare auto
turism Dacia Pikup 1304, cu următoarele 
caracteristici: - an fabricație 1991, culoare 
roșie.

Preț de pornire: 10.000.000 lei.
Data licitației: 16.08.1999.
Taxa de înscriere: 50.000 lei - care se va achita 

la casieria unității.
Informații suplimentare la telefoane: 054/ 

212333; 213930, interior 144 sau 190.

• Tuturor celor care l-au 
condus pe ultimul drum pe 
distinsul

dr. IOAN MOZA
colegi, prieteni, cunoscuți și în 
special colectivul Spitalului 
Județean Deva,calde mulțumiri și 
veșnică recunoștință. Dr. Monica 
Lazăr și familia. (6664)

• Familia Boc anunță înce
tarea din viață după o grea 
suferință a celui care a fost un 
bun soț, tată, socru și bunic

ȘTEF SIMION
în vârstă de 74 ani. înmormân
tarea are loc în 13 august 1999 
în satul Dupăpiatră. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace. (6691)

• Dispariția fulgerătoare și 
neașteptată a celei care a fost

MARIA BUCALET/
lasă în urmă tristețe și regrete. 
Compasiune și sincere condo
leanțe familiei îndoliate. Familia dr. 
Basarab. (8181)

NOGHITĂ MARGARETAf
mamă și soție devotată. Corpul 
neînsuflețit a fost depus în 
Cimitirul Ortodox din comuna 
Băcia. Dumnezeu să o odih
nească. (6686)

• Soțul, fiul profund îndurerați 
anunță stingerea din viață a 
iubitei și neprețuitei lor

SOFIA HODÂRNĂU
născută POPA. înmormântarea 
are loc azi, 12 august 1999, ora 
12, de la Capela Cimitirului 
Ortodox Popa Șapcă Hunedoara. 
Gândul nostru și dragostea cu 
care te-am înconjurat îți vor străjui 
mereu mormântul. (8104)

SC Turnătorie 1 SA 
Călan

Convoacă AGA în data de 27.08.99, 
ora 10, cu următoarea ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea cererii de ofertă a criteriilor 

de selecție a locului si datei de desfășurare 
a concursului de administrator la SC 
Turnătorie 1 Călan.

2. Diverse.

• Efectuez transport una tonă 
Renault Trafic, foarte avantajos. 
Tel. 216483, 092 712716. (6752)

• Angajez brutar, modelator, 
zona Ilia. Telefon 218773 după oia 
20. (6683)

• Angajez agent vânzări. Inter
viul, vineri 13.08.1999 ora 13, Deva, 
str. Horea, nr. 13, în curte. (6688)

• Agenție selecționează și 
înscrie personal calificat în con
strucții civile. Ofertă locuri de 
muncă în străinătate. Tel. 094/ 
316346, 094/360321 (OP)

• Locuri de muncă pentru toate 
persoanele fără ocupație, inclusiv 
elevi, studenți, șomeri. Sunați chiar 
acum, ca să începeți de mâine. 
Salarii 300 dolari/lună. Tel. 621446, 
094/280444. (6652)

• Universitatea de Medicină și 
Farmacie “luliu Hațieganu" Cluj Napoca 
anunță înființarea Colegiului Medical 
Hunedoara începând cu anul 1999 - 
2000, cu următoarele profile: asistenți 
medicali (Nursing) -30 locuri cu taxă; 
tehnicieni dentari - 30 locuri cu taxă; 
tehnicieni farmacie - 30 locuri cu taxă, 
înscrieri în perioada 30.08.99-4.09.99; 
13.09.99 -14.09.99. Relații la tel. 054/ 
712204sau la sediul Scolii, Hunedoara, 
str. N. Bălcescu nr. 7. (8176)

• Conducerea Spitalului Munici
pal Hunedoara adresează familiei 
Bucaleț sincere condoleanțe 
pentru trecerea în neființă a dnei

dr. BUCALEȚ MARIA
medic desăvârșit, soție și mamă 
de o remarcabilă noblețe sufle
tească. (8180)

• Cu adâncă durere în suflete 
anunțăm încetarea din viață a 
iubitei noastre soții și mame

MARIOARA BUCALET/
Corpul neînsuflețit se află 

depus la casa părintească din 
Simeria, str. Atelierelor nr. 77. 
înmormântarea are loc azi, 12 
august, ora 14. Soțul Victor și 
fiicele Dana și Laura. (8082)

• Surorile, frații, nepoatele cu 
familiile aducem un ultim pios 
omagiu bunei și neprețuitei 
noastre

SOFIA HODÂRNĂU
de care ne despărțim cu mult 
regret. Odată cu tine a plecat și 
o parte din sufletele noastre. 
(6509)

SC Rodipet SA
Cu sediul în Deva, Piața 

Gării, nr.2
ANGAJEAZĂ de ur

gență 4 VÂNZĂTORI 
PRESĂ pentru chioșcu
rile din municipiul Hune
doara.

Informații suplimen
tare la telefoane: 213007, 
233178 isau la sediul 
societății.

Dinamo și Steaua în preliminariile Cupei UEFA
De azi, Dinamo și Steaua intră în “focul" competiției europene, 

susținând prima manșă din preliminariile Cupei UEFA. Dinamo 
joacă în deplasare cu FC Mondercange (Luxemburg), iar Steaua 
își dispută* partida eu Levadia Maardu din Estonia. Această 
partidă începe la ora 20,30 și se transmite la radio și TVR1. (S.C.)

C/NEMA
"J "Patria” - Deva: Star Trek - Insurecția (13-16); La cină 

cu un gogoman (17-19);
U "Flacăra” - Hunedoara: Gloria (13-16); Star Trek - 

Insurecția (17-19);
"Parâng” - Petroșani: Ce vrăji mai fac fetele (13-16); 

Lautrec - Artistul cabaretului (17-19);
■J "Cultural” - Lupenl: Viața e frumoasă (13-15);
TJ "Dacia” - Hațeg: Furtună, peripeții și dragoste (13-16); 

Good Will Hunting (17-19);
V "Zarand” - Brad: 8 mm (13-16); Triunghiul morții (17-19);
V "Patria” - Orăștie: Triunghiul morții (13-16); Ed. Tv (17-19);
V "Luceafărul" - Vulcan: Băiatul cu apa rece (13-15); 

^Ț£JȚumina2i^lllanmgacrnimicițor Q3^152;B>

Precizare
Cu câteva zile în urmă 

s-a prezentat la redacție dl 
loan /ovan Matiu, contabilul 
șef al SC “Ardealul” SA 
Deva.

Dânsul era nedumerit de 
faptul că la rubrica “Aflăm 
de la poliție", din data de 4 
august a.c., a apărut o știre 
potrivit căreia a agresat pe 
loan Stancu.

Din cele spuse de dum
nealui am reținut însă faptul 
că, dimpotrivă, este victima 
unei agresiuni din partea lui 
loan Stancu, fapt pentru care 
l-a dat în judecată.

Până la limpezirea lu
crurilor facem cuvenita 
rectificare.

r

World Trade 
Contact S.A.

Partenerul tău
în afaceri cu: hârtie de ziar; 
hârtii și cartoane 
tipografice.

Tel.: 092-557223
Fax: 092-159059

Hârtie copiator 
Prima Copy 

Hârtie imprimantă; 
hârtie de scris; hârtie 

fax; caiete.
Tel: 094-613587
Fax: 064-435122 
Depozite în Cluj 

București
Căutăm firme pentru 

colaborare cu profil de 
distribuție sau magazine 
specializate în papetărie.

și

SC ARIIMTO COM SRL
Vă oferă o gamă largă de

PLUȘURI Șl STOFE PENTRU TAPIȚERIE
de diverse modele și culori.

Tel. 092-557195
,z

SC PREMAGRAN SRL
Cu sediul în Simeria, str. Biscaria nr. 1

ANGAJEAZĂ MAISTRU sau echivalent 
pentru supravegherea lucrărilor de prelucrare a 
marmurii. Vârsta minimă 30 de ani. Interviul în 
data de 18 august a.c., ora 15, la sediul 
societății.

SC MYE* IMPEN SBR
Firma Altex angajează ȘEF MAGAZIN și GES

TIONARI pentru magazinul din Hunedoara, în urmă
toarele condiții: studii superioare/ medii, cunoștințe 
operare calculator (FOX PRO), vârsta maximă 35 ani. 
Acte necesare: CV, copie după actele de studii, foto
grafie recentă. înscrieri prin fax 033 - 230817, sau prin 
poștă, str. Ștefan cel Mare 6, Piatra Neamț, 5600. 
Relații la 033 - 210671/ șef Birou Personal.

Consiliul de Administrație al 
SC IUG SA HUNEDOARA

Convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A 

ACȚIONARILOR în data de 30 august 1999, ora 15. 
ORDINEA DE ZI;

1. Prezentarea situației economico-financiare 
pe primul semestru.

2. Raportul comisiei de cenzori.
3. Prezentarea spre aprobare a Programului de 

restructurare a societății.
Adunarea se va ține în aula Facultății de Inginerie 

din Hunedoara, str. Revoluției, nr.5. în cazul în care 

nu sunt îndeplinite condițiile de prezență, adunarea 
se va ține în 31 august, ora 15, în același loc.

“ întAmpinA Începerea scolii i
s.r.l. Hațeg

DISTRIBUTE și en-gross

peste 200 sortimente de papetârie
Și RECHIZITE ȘCOLARE
pahare, tacâmuri și farfurii plastic, 
de unică folosință; celofan

jucării și articole de plajă

baterii și lanterne

CONTACTATI-NE la telefoanele:
054/777442; 094/667442;
094/862332; și vom răspunde

LA TIMP comenzilor D-voastră I
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Țintuit în corzi de “concurența”politică Concert Ricu
PNȚCD Hunedoara

r

amenință că va umblar

la securea războiului
“PNȚCD-ul a avut un com

portament prea cavaleresc, 
prea “non combat’, în lupta po
litică de până acum. Conform 
noii strategii a partidului, avem 
consemnul de a ieși “la atac” 
atât pe direcția unor partide 
din coaliție, cât și pe frontul 
născut de declarațiile calom
nioase ale opoziției. Avem adu
nate dovezi și vom face, la tim
pul potrivit, dezvăluiri care vor 
arăta cine este și cine nu este 
corect”, a precizat dl dr. loan 
Rău, președintele PNȚCD Hune
doara, în cadrul unei confe
rințe de presă ținute marți, 10. 
08. a.c. la Deva. Liderul local al 
principalului partid din arcul 
guvernamental a adus acuze, 
fără să facă nominalizări, unor 
reprezentanți la vârf ai Parti
dului Liberal, PD și PSDR, “care 
dau dovadă de lipsă de loia
litate”, precum și unor membri 
ai PDSR, care prin declarațiile 
făcute pun într-o lumină nefa
vorabilă conducerea locală a 
PNȚCD. Singurul nominalizat a 
fost dl loan Băda, vicepreșe
dinte al Consiliului județean, 
membru PNȚCD, despre care 
președintele județean al aces
tui partid a declarat că “prin 
alianțe nepermise distruge ima
ginea partidului”. Din aceste 
considerente și din altele, s-a 
spus, PNȚCD îi retrage sprijinul 
politic d-lui Băda, o dată cu 
demararea procedurii de ex
cludere a acestuia din partid.

Președintele PNȚCD Hune
doara și-a făcut cunoscut 
punctul de vedere referitor la 
modul în care a fost stabilit 
directorul Direcției de Sănătate

Publică a județului Hunedoara. 
Reamintim că în luna mai a.c. 
conducerea Ministerului Sănă
tății a dispus, în cazul dr. loan 
Rău, întreruperea mandatului 
său de director al Direcției de 
Sănătate Publică a județului 
Hunedoara. “Nu a fost vorba 
de o destituire a mea, ci de 
hotărârea de neprelungire a 
mandatului meu de director, pre
cizează dl loan Rău. în aceste 
condiții, am fost invitat să par
ticip la concursul pentru ocu
parea postului din 6.07.1999, 
concurs pe care l-am câștigat, 
fiind numit director al DSP Hu
nedoara din 8.07. a.c.”

Vorbind despre concursul 
de ocupare a postului de 
director al Direcției Agricole 
Hunedoara, președintele 
PNȚCD Hunedoara, dl loan 
Rău, a precizat că reprezen
tantul PD la această funcție a 
dat dovadă de incapacitate de 
a promova examenul necesar 
ocupării acestei funcții, con
curs la care a participat singur, 
lucru care a dus la frângerea 
înțelegerii dintre cele două 
partide ale arcului guverna
mental. Referitor la cumpărarea 
unei cabane la Geoagiu-Băi de 
la SC Herba SA, dl loan Rău a 
precizat că acest obiectiv a 
fost adjudecat în condiții per
fect legale în cadrul unei licitații 
anunțată în prealabil în presă, 
întrebat cât l-a costat cabana 
de la Geoagiu, dl loan Rău ne-a 
răspuns după o scurtă ezitare, 
că a plătit pe ea 10 (zece) mili
oane de lei. Unde nu găsim și 
noi o asemenea ocazie ?!

Adrian SĂLĂGEAN

SUCURSALA
ELECTRUCENTRALE UEVA
cu sediul în Mintia, str. Șantierului, nr. 1

Face cunoscut consumatorilor de ener
gie termică din municipiul Deva că în 
perioada 16.08.1999, ora 7,00 - 
13.09.1999, ora 7,00, se oprește livrarea 
agentului termic pentru executarea lu> 
crărilor de reparații anuale.

Reluarea livrării agentului termic se 
va face numai după achitarea contra
valorii energiei termice livrate.

Kliîantis
După concertele 

susținute în cursul
live 

aces
tei săptămâni de nume 
sonore ale scenei muzi
cale românești (Laura 
Stoica, IRIS, HOLOGRAF), 
“Serbările Cetății” con
tinuă astăzi cu recitalul 
unui alt apreciat solist; 
începând cu ora 19,30, 
cei care se vor
Piața Victoriei din Deva îl 
vor putea vedea și asculta 
live pe NICU ALIFANTIS. 
(G.B.)

afla în

Handbal feminin j Turneu internațional la Deva
DUMINICĂ 15.08.

8.30 - Ciserom - Ursus 
10,00 - “U” Remin - FK 
Tolna
11.30 - Oltchim - Rapid
13,00 - Festivitate de
premiere.

După cum bine se știe, e- 
chipa de handbal feminin Uni
versitatea Remin Deva a promo
vat în Liga Națională. Conduce
rea clubului, cu sprijinul unor 
inimoși sponsori, se preocupă 
îndeaproape de pregătirea echi
pei în vederea unei comportări 
onorabile pe prima scenă a 
handbalului feminin românesc, 
în acest cadru se înscrie și or
ganizarea în Sala Sporturilor din 
Deva a unui puternic turneu in
ternațional la care participă FK 
Tolna din Ungaria, Oltchim Rm. 
Vâlcea, Rapid Munplast Bucu
rești (locul trei în trecuta ediție a 
Ligii Naționale), Ursus Cluj și 
Ciserom Sebeș.

lată și programul de 
desfășurare a meciurilor:

VINERI 13.08.
9,00 - “U” Remin Deva - 
Ursus Cluj
10.30 - FK Tolna - Rapid 
12,00 • Oltchim - Ciserom 
16,00 - Ursus - FK Tolna
17.30 - Rapid - Ciserom 
19,00 - Oltchim - “U” Remin

SÂMBĂTĂ 14.08.
9,00 - FK Tolna - Oltchim
10.30 - Ciserom - “U” Remin 
12,00 - Rapid - Ursus
16,00 - FK Tolna - Ciserom
17.30 - Ursus - Oltchim 
19,00 - “U” Remin - Rapid

Cu acest prilej clubul 
Univ. Remin Deva va pune în 
vânzare carnete de su
porter. Plătind 150.000 lei, 
oricine va putea asista la 
toate partidele (amicale sau 
oficiale) pe care devencele 
le vor susține pe teren 
propriu în sezonul 1999 - 
2000.

Parcul - oaza de liniște si culoare
vește admirativ de pe noul 
soclu din marmură albă. Păcat 
că picioare neastâmpărate au 
început să rupă dalele ce for
mează platforma soclului.

Bravos, Primărie! Nota 10. 
Cu minus pentru necomple- 
tarea lațurilor rupte din unele 
bănci. Cu puțin efort, și aces
tea puteau arăta întregi. Poate 
după eclipsă, că acum a ars 
prea tare evenimentul.

Parcul de la poalele Cetății 
Devei arată mai bine ca nici
odată, fiind o adevărată oază 
de liniște și culoare. Aleile au 
fost impecabil asfaltate, gardul 
viu tuns la meserie, iarba co
sită scurt, gunoiul din toate 
cotloanele măturat gospodă
rește. Băncile și instalațiile de 
joacă pentru copii au fost vop
site proaspăt, în culori vii. 
Parcă și Mihai Eminescu pri-

1/VC-ul din gang
în plin centrul municipiului 

Deva, intrarea din strada 1 De
cembrie în strada Octavian 
Goga se face printr-un gang 
strâmt și înalt. Un spațiu sum
bru și în plus - focar de infecții. 
Pereții sunt murdari, coșcoviți, 
plini de igrasie. în colțuri se 
depozitează reziduuri mena
jere, iar caldarâmul este perma
nent brăzdat de urmele urât 
mirositoare ale preaplinului 
consumatorilor de băuturi răco
ritoare, bere, tării de la multele 
birturi din zonă, care și-au scos

mesele până în stradă, dar nu 
au și grupuri sanitare.

Și toate acestea, la doi pași 
de Primăria Devei și la numai un 
pas de Poliția municipală.

în zonă parchează frecvent 
mașini luxoase cu însemnele 
GUV și SEN. Dar nu claxonează 
nici ele unde trebuie. în schimb 
claxonează din zori în noapte 
viteziștii care circulă nestingheriți 
pe un segment de stradă extrem 
de aglomerat care ar trebui să fie 
altceva: perimetru de promenadă.

Dumitru GHEONEA

La izvorul de pe Căiugăreni - Deva

Noi adunăm gunoaiele altora...
Dl Gheorghe Cătană, din Deva, ne scrie cu durere în suflet 

despre nepăsarea unor oameni față de poluarea mediului încon
jurător. Referindu-se la o situație concretă, în scrisoare este relatată 
situația întâlnită la izvorul de apă de pe str. Căiugăreni, unde minerii au 
amenajat cu ani în urmă un loc de agrement, aid existând și un grătar 
pentru preparate din carne aflat la dispoziția celor ce vin să-și 
petreacă orele libere în zonă.

Din păcate însă - cum ni se semnalizează - sunt și unii așa-ziși 
turiști, care vin la izvor și la locul de agrement cu intenții ce țin mai 
puțin de civilizație și de spirit gospodăresc, ei aruncând aici tot ce le 
cam prisosește pe acasă: materiale plastice, stide, cârpe, hârtii - cu 
alte cuvinte tot ce se poate înscrie la categoria gunoi, pentru ei, dar 
materiale refolosibile pentru alții.

Cu respect față de oameni și de natură, dl Cătană ne istorisește 
o întâmplare petrecută în preajma izvorului la care a fost martor nu de 
multă vreme. Constatând că în jur erau “uitate" cam multe amintiri 
neplăcute, autorul scrisorii i-a invitat pe copiii aflați aid (cărora le dă și 
numele) să-l ajute la strângerea deșeurilor. Mare i-a fost mirarea când 
s-a izbit de refuzul lor categoric. în cele din urmă a găsit, totuși, niște 
oameni de Suflet împreună cu care a dus la bun sfârșit acțiunea. Dl C. 
Mocanu i-a spus că și în anul trecut el a mai făcut în câteva rânduri 
curățenie aici, astfel evitând poluarea apei și a mediului înconjurător.

Pentru ca situațiile să nu se mai repete se fac propuneri pentru cei 
ce se ocupă de gospodărirea munidpiului, de a instala în acel loc un 
recipient de colectare a gunoaielor, de a instala niște tăblițe de 
interdicție, mergându-se până la amendarea celor ce se fac vinovați de 
poluarea mediului înconjurător, ceea ce pare normal și necesar. (N.T.)

Ajutoare de 
la Bunila la
Rîu de Mori

Luni, 9 august, mașina Pri
măriei Bunila, însoțită de pri
marul Petre Pițian, s-a depla
sat la Primăria Rîu de Mori cu 
ajutoare. încărcătura de 6-700 
de kg a mașinii a constat în 
alimente (fasole, brânză, car
tofi ș.a) și îmbrăcăminte, între 
care și cojoace și haine de 
piele, căci oamenii știu că deși 
e vară va veni și anotimpul 
rece și atunci la munte sau la 
poalele lui e rece. Ajutoarele 
au fost adunate din satul Cer- 
nișoara Florese prin străda
niile consilierilor Laurențiu 
Gardean și Aurel Muntean. 
Din Bunila alimentele și hainele 
s-au strâns prin implicarea 
viceprimarului Mircea Bistrian. 
Pentru gestul lor umanitar me
rită apreciați toți cei care au 
contribuit, sub o formă sau 
alta, la realizarea lui. (V.R.)

Femeile sunk mei stresate decât 
bârbatii

stresate, față de numai 19 
la sută dintre bărbați. De 
asemenea, un sfert dintre 
femeile care lucrează în 
mediile muncitorești fac 
aceeași afirmație, față de 
numai 17 la sută dintre 
bărbați.

Aproape o treime dintre 
femeile divorțate suferă de 
această afecțiune, în timp ce 
dintre bărbații aflați în ace
eași situație numai 20 la su
tă se simt afectați. Văduvele 
(21 la sută) sunt și ele mai 
stresate decât văduvii (10 la 
sută).

Femeile sunt mult mai 
des decât bărbații victime 
ale stresului, se arată Tntr- 
un studiu mondial de pro
porții, publicat în Statele 
Unite, informează AFP.

Potrivit acestui studiu, 
două femei din zece (21 
la sută) se declară foarte 
stresate, față de numai 
15 la sută dintre bărbați. 
Acest decalaj se regă
sește în toate categoriile 
sociale. Astfel, 23 la sută 
dintre femeile care ocupă 
posturi de conducere 
afirmă că sunt foarte

f *

Super show cu echipa de la RADIO
DEVA și invitații lor: AS 
20, Cătălina Toma, Don 
Baxter, Royala Mare și 
multi alții.

f 9

# Concurs de Miss +
Mister DJ

*

RAZI!
CÂNTA!

DANSEAZA!

* KARAOKE și premii 
de peste 1 milion (lei) 
5 ani

Studiul mai arată, fără 
nici o surpriză, că femeile 
cele mai stresate sunt cele 
care au serviciu cu normă 
întreagă și copii sub 13 ani.

Studiul, care a cuprins 
persoane din toate zonele 
geografice ale planetei (30 
de țări, printre care Franța, 
Statele Unite, China, Un
garia, Africa de Sud, Ger
mania), nu analizează ca
uzele stresului. Autorii săi 
recomandă în final tuturor 
să încerce să găsească so
luții pentru a face față “no
ilor provocări".

împreună cu RADIO
DEVA pe 89.S FM. 

Vino și tu pe 14 august 1999, 
la ora 19, la spectacolul din 
fata Casei de Cultură, când 

Radio Deva sărbătorește 5 ani 
pe 89,3 FM.


